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ÖN SÖZ 

Yazmaya henüz üniversite öğrencisiyken Servet-i Fünûn dergisindeki  

hikâyeleriyle başlayan Kenan Hulusi Koray (1906-1943), Yedi Meş'aleciler 

topluluğunun tek nâsiri olarak şöhreti yakalamış yazarlarımızdandır. Sanat hayatında 

olgunluk noktasına ulaşamadan genç yaşta hayatını kaybetmiştir. Hikâyelerinin çoğu, 

sağlığında yayınlanan kitaplarında yer almamış, gazete ve dergilerin  sayfalarında 

kalmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, Kenan Hulusi'nin kitap olarak yayınlanmış 

eserlerinden daha fazla bir yekûn oluşturan, Muhit dergisinde kalmış nesir yazılarının 

tespiti ve incelenmesi olmuştur. 

Çalışmamız; “Ön Söz”, “Kısaltmalar”, “Giriş”, “Kenan Hulusi’nin 

Muhit’teki Yazıları ve Hikâyeleri Üzerine”, “Muhit’teki Hikâyelerinin İncelenmesi” 

“Metinler”, “Sonuç”, “Kaynakça” ve “Dizin”den oluşmaktadır. 

               “Giriş”te; Muhit dergisi ile Kenan Hulusi Koray’ın hayatı ve edebi 

kişiliğinden bahsedilmiştir. Bu çerçevede Kenan Hulusi Koray’ın hikâyeciliğini 

etkileyen Servet-i Fünûn dönemi ve Ömer Seyfettin üzerinde de kısaca durulmuştur. 

Hayatını anlatırken Dr. Niyazi Meşe'nin "Kenan Hulusi Koray'ın Hikâye ve 

Romanlarında Şahıslar" adlı yayınlanmamış doktora tezi belirleyici bir kaynak 

olmuştur. Kişiliğine değinilirken ise arkadaşlarının ölümünün ardından kaleme 

aldıkları yazılardan  istifade edilmiştir. 

Birinci bölümde Kenan Hulusi’nin Muhit’teki yazıları ve hikâyeleri iki ana 

başlık altında incelenmiştir. Bu başlıklarda Kenan Hulusi Koray’ın Muhit’te çıkan 

mensur şiirlerinden ve söyleşilerinden söz edilmektedir. Muhit’teki hikâyelerinin 

incelenmesi sanat, edebiyat, dil ve üslup, aşk teması gibi  çeşitli başlıklardan 

yararlanılarak yapılmıştır. 

İkinci bölümde Kenan Hulusi Koray’ın Muhit dergisinde çıkan nesir 

yazılarının orijinal metinlerine kronolojik sırayla yer verilmiştir.Kenan Hulusi’nin iki 

söyleşisi ise diğer hikâyelerden bağımsız olarak kendi arasında sıraya konmuştur. 

Böylelikle okuyucular Koray’ın Muhit’teki orijinal metinlerine ve bunların 

değerlendirmelerine ulaşabileceklerdir. 
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“Sonuç”ta daha çok inceleme hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

 Araştırmacılara yardımcı olması için “Dizin” hazırlanmıştır. Bu başlık 

“Şahıs Adları Dizini” ile “Yazı Başlıkları ve Eser Adları Dizini” olarak 

düzenlenmiştir. 

Bu çalışmanın hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen saygı değer 

hocalarım Prof. Dr. Âlim Gür Bey’e ve Yrd. Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu’na sonsuz 

teşekkürlerimi sunarım. 

 

 

 Konya, 2012                                                                                           

                                                                                                                 Fatma SEZER  
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ÖZET 

Kenan Hulusi Koray, kısa süren yaşamında roman, mensur şiir, fıkra, 

makale, röportaj, eleştiri türlerinde eserler vermekle birlikte hikâyeciliğiyle 

tanınmıştır. 

Birbirine zıt iki sanat anlayışının etkisiyle yazılmış hikâyeleri; tema 

çeşitliliği, zaman ve mekanın kullanımı, insana bakış, dil ve üslûba gösterdiği özen 

bakımından dikkat çeker. 

İlk hikâyelerinde "sanat sanat için" anlayışıyla hareket eden Kenan Hulusi, 

üslûpçu bir yazar kimliğiyle karşımıza çıkar. "Sanat toplum için" anlayışıyla yazdığı 

ikinci dönem hikâyeleri ise yaşadığı dönemin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik 

hayatından izler taşır. Bu dönemde yazmış olduğu hikâyelerde sosyal gerçekçilik 

akımının etkisindedir. Ancak dönemin sosyal gerçekçi yazarlarından farklı olarak, 

ferdi ihmal etmez. Toplumsal meselelere, bireyi ilgilendirdiği ölçüde hikâyelerinde 

yer verir. 

Erken ölümü çabuk unutulmasına sebep olmuştur. Oysa Kenan Hulusi'nin 

unutulmayı hak etmeyen güzel hikâyeleri vardır. Türk hikâyesinin bugünkü 

noktasına gelmesinde Kenan Hulusi'nin önemli payı vardır. 
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ABSTRACT 

Kenan Hulusi Koray, is not only known by his art of story telling but also 

his ovels,prose poems,anecdotes, articles, reports, criticisms in his short life. The 

stories ritten by the effect of two countradictory art comprehensions, attract attention 

with heme variety, time and the use of place, view to human being , and taking great 

care in language and form.  

Kenan Hulusi Koray, writing with the comprehension of "the art for art" in 

his first stories, appears as a stylist writer. In his second term stories which he wrote 

with the comprehension of "the art for society" he reflects his terms of social, 

political, cultural, economic life. He wrote in the effect of social reality trend, but as 

a writer different from the writers of his term, he doesn't neglect the individual. He 

gives importance to social problems as long as it relates the individual. His early 

death caused him to be forgotten. But Kenan Hulusi Koray's works do not deserve to 

be forgotten. He had an important role in the development of modern Turkish Story. 
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GİRİŞ 

Divân edebiyatı nazım şekillerinden "mesnevi" ve Türk halk edebiyatı 

geleneğinde asırlardır varlığını sürdüren "halk hikâyeleri" dışarıda tutulduğu zaman, 

Türk edebiyatında bugünkü manasıyla "hikâye", Tanzimat'tan sonra görülmektedir. 

Başlangıçta Batı'dan gelen tahkiyeye bağlı iki tür -roman ve hikâye- 

arasındaki farklar üzerinde yeterince durulmamış, hatta zaman zaman roman, hikâye 

adı ile kullanılmıştır. 

Nitekim, Batı'dan yapılan ilk tercüme romanlar Hikâye-i Mağdurîn, Hikâye-

i Robenson gibi adlarla yayınlanmış ve Halit Ziya roman teorisi konusundaki 

fikirlerini içeren kitabına Hikâye adını vermiştir. 

Türk edebiyatında ilk hikâye kitapları Ahmet Mithat Efendi'nin Letâif-i 

Rivâyât (1870) ve Emin Nihat Bey'in Müsameretnâme'sidir (1870-1871). Emin Nihat 

Bey'in bu eseri yedi hikâyeden ibarettir. Yapı itibariyle Boccacio'nun Decameron 

Hikâyeleri ile Binbir Gece Masalları'nı hatırlatmaktadır. "Halk hikâyeciliği/meddah 

geleneğinden gelen unsurlar ile Batı edebiyatından aldıklarını birleştirerek eğitme ve 

eğlendirme amacı güden"1Letâif-i Rivâyât, yirmi dokuz hikâyeden oluşur. 

Hikâyeyi romandan ve anlatıma dayalı diğer türlerden müstakil olarak ele 

alan Sami Paşazâde Sezaî, Küçük Şeyler (1892) ile “Batı tekniğiyle mahalli 

özellikleri birleştirerek Türk edebiyatının ilk realist hikâye örneklerini”2 vermiştir. 

Yine aynı dönemde Nabizâde Nâzım’ın Karabibik’i Anadolu’nun köy hayatını realist 

tarzda ele alan ilk eserdir."İnsanın eşya, tabiat ve cemiyetle olan münasebetlerinden, 

iç çatışmalarında çok az bir kısmını tasvir ve tahlilden faydalanarak, dar bir hacimde 

yoğunlaşmış bir halde tahkiyelendirmektir"3
 şeklinde tanımlanabilecek "kısa hikâye" 

türünün edebiyatımızdaki en güzel örneklerini Servet-i Fünûn döneminde Halit Ziya 

Uşaklıgil vermiştir: Tuhfe-i Letâif (1893), Nakil, (1893-1895), Küçük Fıkralar            

(1897-1899), Bir Yazın Tarihi (1900), Solgun Demet (1901), Bir Şiir-i Hayal (1914), 

Sepette Bulunmuş (1920), Bir Hikâye-i Sevda (1922) gibi eserlerinde romanlarının 

                                                 
1 İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimattan Cumhuriyet'e (1839-1923), Dergah Yay., İstanbul, 
2006,s. 183. 
2 a.g.e., s.272. 
3 Sadık Tural, Ömer Seyfettin'in Hikâye Dünyası, Doçentlik Tezi, Ankara, 1982, s.12. 
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aksine daha sade bir dil kullanmıştır. "Küçük hikâyeler, devrin sosyal hayatını veya 

insanlarını romanlardan daha fazla yansıtırlar. Yani yazar kısa hikâyelerinde 

dönemin gerçeklerine daha fazla eğilmiştir.”4
 Halit Ziya, Suut Kemal Yetkin'e 

yazdığı bir mektupta bunu "Küçük Hikâyeler, Maî ve Siyah'tan daha fazla tesir yaptı. 

Bunların tertibi, inşâsı, hele lisânı edebiyat âleminde bir yenilik, bir gelişirlik 

kâbilinden sayıldı."5
 diyerek belirtir.  

Halit Ziya'dan başka Servet-i Fünûncular arasında dikkati çeken diğer bir 

isim Mehmet Rauf''tur. Hikâyelerinde "şahsî duygulanışlar, aşklar, istekler, ıstıraplar, 

hayal kırıklıkları ve ümitsizlikler"6
 gibi temaları işler.  

Servet-i Fünûn topluluğu içerisinde Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet 

Müftüoğlu ve Saffeti Ziyâ'yı da burada zikretmek gerekir. Hüseyin Cahit Yalçın, 

devrin diğer sanatkârlarından farklı bir şekilde, hikâyelerinin şahıs kadrosunu aydın 

kesim ve İstanbul'da yaşayan azınlıklar arasından seçmiştir. Dil ve üslûp bakımından 

açık ve sade bir anlatıma sahiptir.  

Hikâyelerini Hâristan ve Gülistan adlı kitabında toplayan Ahmet Hikmet, 

şiire has bir anlatımla, aşk teması etrafında teşşekül eden hikâyeler yazmıştır. 

II.Meşrutiyet'ten sonra düşünce ve sanat anlayışında belli bir değişme görülen yazar, 

bu dönemde özellikle "milli mesajları ihtiva eden hikâyeler"7
 kaleme alır. Saffeti 

Ziyâ ise, yazdığı hikâyelerde "İstanbul'un kozmopolit çevrelerindeki hayatı"8
 

anlatmıştır.  

Servet-i Fünûn döneminde eser verip, bu topluluğun dışında kalan Hüseyin 

Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Mehmet Celâl, Mehmet Vecihî gibi yazarlar da 

hikâye türünde eserler vermiştir. 

Hikâyeyi bağımsız olarak ele alan "Millî Edebiyat" dönemi, Türk 

hikâyeciliği için önemli gelişmelerin olduğu bir zaman dilimidir. Devrin en güçlü 

sanatkârı Ömer Seyfettin'dir. Kenan Akyüz'ün belirttiği gibi, "Ömer Seyfettin'e kadar 

                                                 
4 Ömer Faruk Huyugüzel, Servet-i Fünûn Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara, 2006, s.362. 
5 Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, C.1,İstanbul, 1979, s.204. 
6 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılap Kitabevi, Ankara, 1982, s.106. 
7 Sadık K. Tural, Hikâyeciliğimizin 100. Yılında 100 Örnek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 
Ankara,1987, s.11. 
8 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılap Kitabevi, Ankara, 1982, s.106. 
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bir yazarın kendisine tek başına bağlandığı bir edebi nev'i durumuna"9 gelmeyen 

hikâye, onunla edebiyatımızda romanla yarışacak bir seviyeye ulaşmıştır. Ömer 

Seyfettin, "Maupassant tarzı" denilen başlangıcı, düğüm noktası, sonu olan hikâyeler 

yazar. Kenan Hulusi Koray'ın eserleri de Maupassant tarzının özelliklerini taşır. 

 Mupassant tarzı hikâyelerde dikkati çeken ilk özellik, hikayelerin 

çoğunlukla kusursuz bir yapı ve kurgu içinde vücut bulmuş olmasıdır. Hikâyenin 

kurmaca dünyası belli bir mantıkî sıra içinde ilerler. "Olay hikâyesi" veya "klasik 

vak'a hikâyesi" olarak da adlandırılan bu tarz hikâyeler, vak'a üzerine kurulur. 

Rastgele seçilmemiş ve sıradan olmayan bu vak'a, metnin iskeletini teşkil eder. 

Hikâyeler daima âni ve şaşırtıcı bir sonla biter. Şahıs kadrosu özenle seçilmiş 

insanlardan oluşur. Günlük hayatta her gün karşımıza çıkan "küçük insan"dan 

ziyâde, belli bir seçim ve ayıklamaya tâbî tutularak idealize edilmiş kişiler 

hikâyelerde yer alır. Güçlü bir mekân-insan ilişkisinin olduğu hikâyeler, açıklama, 

tasvir, tahlil, gibi belli başlı anlatım tarzlarıyla kaleme alınır. Okuyucunun hayal 

gücüne fazla bir şey bırakılmaz. Maupassant tarzı hikâye güçlü bir sosyal muhteva 

ile okuyucu karşısına çıkar. Yapıya ait bütün unsurlar, bu muhtevayı vurgulayabilme 

endişesine göre şekillenir. 

Ömer Seyfettin'in hikâyeler yazdığı dönem, sosyal ve siyasî bunalımların 

yaşandığı, büyük toprak kayıplarının meydana geldiği yıllardır. Yazar, bütün bu 

olayların karşısında eserleriyle "milli şuuru kuvvetlendirmek ve aksak yönleri mizahi 

yolla tenkit ederek"10 uyanışa hizmet etmek ister. Dinî, tarihî, siyasî, millî konulara 

olduğu kadar cehalet, bozulma, haksızlık, sahtekârlık konularına da yer verir. 

Toplumdaki marazî tarafları genellikle "ironik" bir anlatımla ortaya koymak 

suretiyle bozulmanın sebeplerine dikkatleri çeker. Dilinin sadeliği ve üslûbundaki 

akıcılık ile Türk hikâyeciliği için bir dönüm noktası olmuştur. "Bir uyanış 

edebiyatının öncüsü"11 olan sanatçı kendisinden sonra gelen pek çok yazarı olduğu 

gibi Kenan Hulusi'yi de etkilemiştir.  

                                                 
9 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılap Kitabevi, Ankara, 1982, s. 184-185. 
10 a.g.e. , s. 184. 
11 Sadık K. Tural, Hikâyeciliğimizin 100. Yılında 100 Örnek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 
Ankara ,1987, s. 12. 
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Şöhretlerini romanlarıyla kazanmalarına karşılık hikâye türünde eserler 

vermiş olan, sade dilleri, güçlü anlatımları ve Türk edebiyatının Anadolu'ya açılması 

hususunda gösterdikleri çaba ile Hâlide Edip, Yakup Kadri ve Refik Hâlit 

hikâyeciliğin yeni boyutlar kazanmasında etkili olmuşlardır. 

Kenan Hulusi Koray, kısa süren yaşamında roman, mensur şiir, fıkra, 

makale, röportaj, eleştiri türlerinde de eserler vermekle birlikte hikâyeciliğiyle 

tanınmıştır.  

Kenan Hulusi, ilk hikâyelerinde Servet-i Fünûn yazarlarının biçim ve üslûp 

özelliklerinden; daha sonrakilerde ise Ömer Seyfettin'in eserlerinin tema çeşitliliği, 

vak'ayı ele alışı ve ironik anlatımından etkilenmiştir. 

Birbirine zıt iki sanat anlayışının etkisiyle yazılmış hikâyeleri; tema 

çeşitliliği, zaman ve mekanın kullanımı, insana bakış, dil ve üslûba gösterdiği özen 

bakımından dikkati çeker. 

İlk hikâyelerinde "sanat sanat için" anlayışıyla hareket eden Kenan Hulusi, 

üslûpçu bir yazar kimliğiyle karşımıza çıkar. "Sanat toplum için" anlayışıyla yazdığı 

ikinci dönem hikâyeleri ise yaşadığı zaman diliminin sosyal, siyasî, kültürel ve 

ekonomik hayatından izler taşır. Bu yıllarda yazmış olduğu hikâyelerde sosyal 

gerçekçilik akımının etkisindedir. Ancak dönemin sosyal gerçekçi yazarlarından 

farklı olarak, ferdi ihmal etmez. Hikâyelerinde toplumsal meselelere, bireyi 

ilgilendirdiği ölçüde yer verir. Erken ölümü çabuk unutulmasına sebep olmuştur. 

Oysa Kenan Hulusi'nin unutulmayı hak etmeyen güzel hikâyeleri bulunmaktadır. 

Türk hikâyesinin bugünkü noktasına gelmesinde Kenan Hulusi'nin önemli payı 

vardır. 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. KENAN HULUSİ KORAY’IN HAYATI VE EDEBÎ  KİŞİLİĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

 



 16 

KENAN HULUSİ KORAY’IN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ 

 

Kenan Hulusi Koray, 27 Mayıs 1906 yılında Fatih’in Çarşamba semtinin 

mütevazı bir evinde dünyaya geldi. Babası, Bulgaristan’ın Karnabad (Karinabad) 

taraflarında “Macaroğulları” lakabı ile tanınmış bir ailenin evladı olan ve ticaretle 

uğraşan Ömer Faruk Efendi; annesi Fatih ders-i âmlarından el-hâc Mehmet Fevzi 

Efendi’nin kızı Gülsüm Hanım’dır.12 

Kenan Hulusi Koray’ı 1914 yılında Çarşamba İbtidaî’sine verirler. 1919 

yılında burayı bitirir. Aynı yıl Mercan İdadisi’nin Mekteb-i Rüşdî kısmına girer. 

1922 yılında rüştiyeyi bitirir. Bu dönemde, Mercan İdadisi’nin binasına taşınmış olan 

İstanbul Sultanisi’ne girer. 1917 yılından beri Almanca eğitim veren bu okul 1923-

1924 öğretim yılında Beyazıt’ta Fuat Paşa konağına taşınarak “ İstanbul Erkek 

Lisesi” adını alır.  

1925 yılında İstanbul Erkek Lisesini bitiren Kenan Hulusi, yine aynı yıl 

İstanbul Darülfünûnu Edebiyat Şubesi’ne kayıt yapar.  

Darülfünûna devam ederken, ailesinin maddi ve manevi yapısında birtakım 

değişikliklerin olduğunu; babasının ikinci bir evlilik yaptığı, öte yandan Ömer Faruk 

Efendi’nin ticari işlerinin de bozulduğu ve bilhassa üvey anne yüzünden Kenan 

Hulusi’nin baba evini terk ettiğini öğreniyoruz.13 

1927-1928 yılları arasında baba evini terk ettiğini sandığımız Kenan Hulusi, 

1928’de Türk Tarih Encümeninin Kütüphanesine memur olarak girer ve 1933 yılının 

sonlarına kadar orada çalışır. İlk hikâyelerinin yayınlanması da bu tarihlere rastlar. 

Halit Fahri Ozansoy idaresindeki Servet-i Fünûn dergisinde, henüz Darülfünûn'da 

öğrenciyken yayınlanan hikâyeleri, anlatımı ve özel atmosferiyle büyük ilgi topladı. 

Cumhuriyet devri şiirinin ilk edebi topluluğu kabul edilen “Yedi Meş’ale” grubuna, 

bu hikâyelerin referansı ile dahil oldu. Bu grubun tek hikâyecisi olarak adını 

duyurmaya başladı. Topluluk dağıldıktan ve yazılarını yayınladığı Meş’ale mecmuası 

                                                 
12 Erkan Aydın, Yedi Meş’aleciler, İstanbul Ü. Ed. Fak. Türkoloji Bölümü, Basılmamış Mezuniyet 
Tezi,Tez No: 4538, İstanbul, 1965. 
13 Niyazi Meşe, Kenan Hulûsi Koray’ın Hikâye ve Romanlarında Şahıslar, Selçuk Üniv. Basılmamış 
Doktora tezi, Konya, 1996. 
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kapandıktan sonra Servet-i Fünûn (1929), Muhit (1929-1931), Hayat (1929), İçtihat 

(1929), Milliyet (1929-1930), Mektep (1931-1932), Yeni Türk Mecmuası (1934), 

Bütün (1934), Haber Akşam Postası (1934-1935), Varlık (1938), Yeni Mecmua 

(1939-1942) gazete ve mecmualarında hikâyeleri yayınlanmaya devam etti. Mayıs 

1933'te, Darülfunûn'da öğrenciyken tanıştığı sınıf arkadaşı, bestekâr ve yorumcu 

Münir Nurettin Bey’in kız kardeşi Emine Besime Hanım’la evlendi. 

1934'te Vakit gazetesine girdi. Vakit gazetesinin yazı işleri müdürü Refik 

Ahmet Sevengil’in görevinden ayrılması, onun yerini alan Sırrı Bey’in apandisit 

patlaması sonucu ölmesi ile Kenan Hulusi Koray yazı işleri müdürlüğü görevine 

yükseldi. 14  

1934'te Vakit gazetesinde başlayan gazetecilik hayatını, hikâyeciliği ile 

birlikte sekiz yıl boyunca askere gidene dek sürdürdü. II. Dünya Savaşı esnasında 

ordu teyakkuza geçince Kenan Hulusi de askere alındı. Ankara’da İhtiyat Zabiti 

Mektebi’nde eğitildikten sonra yedek subay olarak Adapazarı’na gönderildi. Yedek 

subay olarak Adapazarı’nda askerlik görevini sürdürürken “tifüs mü, lösemi mi” 

olduğu tartışma konusu yapılan kısa bir hastalığı müteakip ve terhisine 21 gün kala, 

23 Mayıs 1943'te, henüz 37 yaşındayken vefat etti. 24 Mayıs 1943’te Adapazarı’nda 

defnedildi. Komutanı, onu çok sevdiği için “Üç Tayyare Şehidi”nin yanına 

gömdürdü. Bu dört mezar da “Rum Mezarlığı”nın içindedir. Bu mezarlığın resmi 

1Temmuz 1949 tarihli Varlık dergisinin 348. sayısında çıkar. “Burada Yedek P. 

Teğmen Kenan Hulusi Koray gömülü. Ruhuna Fatiha. Doğumu 1908, ölümü 24 

Mayıs 1943.” Mezar taşında doğum ve ölüm tarihinin yanlış olması, yazarlığının 

belirtilmemiş bulunması düşündürücüdür. 

Kenan Hulusi Koray’ın lise yıllarına kadar olan hayatı hakkındaki bilgi yok 

denecek kadar azdır. Lise ve ondan sonra gelen yıllara ait bilgileri ise ölümü üzerine 

yazılan yazılarda ve Dr. Niyazi Meşe’nin yazarın eşi Emine Besime Hanım’la yaptığı 

mülakatta bulunmaktadır. Gerek eşi Emine Besime Hanım gerekse arkadaşları, 

Kenan Hulusi’nin özel hayatını başkalarına kapalı tutan, az konuşan ve “sırsever” bir 

kişiliği olduğunun üstünde durmuşlardır: 

                                                 
14 Niyazi Meşe, Kenan Hulûsi Koray’ın Hikâye ve Romanlarında Şahıslar, Selçuk Üniv. Basılmamış 
Doktora tezi, Konya, 1996. 
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 “Kenan Hulusi’nin mahrem hayatı, en yakınları için bile meçhuldü. Hususi 

hayatından, sevgilerinden, aile bağlarından pek seyrek olarak, birer telmih halinde 

bahsederdi. On senelik arkadaşımızın kaç kardeşi vardır, annesi ve babası sağ mıdır, 

değil midir, çocuğu var mıdır, yok mudur, hâlâ kat’i olarak bilmiyoruz. Bunda belki 

biraz bizim kayıtsızlığımız, fakat daha ziyade onun çekingenliği ve sırseverliği 

vardı.”15 

Yaşar Nabi, Kenan Hulusi’nin ölüm yıldönümünde yazmış olduğu yazısında 

“Sanatkarın başkalarına kapalı kalmış hususiyetlerini”16 eşi Emine Besime 

Hanım’dan yazmasını ister. Nitekim ölümünden bir yıl sonra arkadaşlarının, daha 

evvel neşredilmemiş yedi hikâyesini de ilave ederek yayınladıkları Bir Yudum Su adlı 

kitaba, eşi Emine Besime Hanım bir biyografi yazar. Bu kısa yazıda Emine Hanım da 

yazarın “Daima ketum olmayı ve az konuşmayı seven tabiatını”17 vurgular. Kenan 

Hulusi’nin ölümü münasebetiyle yazılan yazılarda “içi okşayan, yumuşak ve tatlı 

sesli”18 bu adamın, “pek az konuşan, kızmayan, seven, kızacak yerde unutan, 

kimseyi kırmamak için hep “peki”19 diyen, “sessiz hali, tatlı tevazuu ile herkes ile 

hoşnut yaşayan ve herkesi hoşnut eden”20, “her zaman gülümseyen”21,“hassas”22, 

“enerjik fakat uysal ruhlu, coşkun fakat tedbirli, hassas fakat alıngan değil”23, “zarif, 

kibar ve temiz ruhlu”24, “dürüst ve bütün arkadaşları tarafından sevilmek 

bahtiyarlığına nail olan”25, tabiatı üzerinde durulmuştur: 

“Kenan Hulusi, hayatı severdi. Muhitin ve tabiatın kesif intibalarını 

kuvvetle duyar ve tespit ederdi. İçinde derin ve asil bir sanat ruhu taşırdı. Neşesi ve 

cana yakınlığı ile aramızda büyük bir yeri vardı.”26 

                                                 
15 Yaşar Nabi Nayır, "Hulusi", Varlık, S. 240, 1 Temmuz 1943, s. 489. 
16 Yaşar Nabi , “Hazin Bir Yıldönümü ve Bir Kitap”, Varlık, S. 262-263, 1-15 Haziran 1943, s.493-
495. 
17 Bir Yudum Su, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1944. 
18 Yaşar Nabi Nayır, “Hûlusi İçin”, Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943, s. 492. 
19 Rüştü Şardağ, “Kenan Hulûsi’nin Ölümü”, Varlık, S. 240, 1 Temmuz 1943, s. 494. 
20 Hakkı Süha Gezgin, "Zavallı Kenan"i, Vakit, 26 Mayıs 1943, s. 495. 
21 Yaşar Nabi Nayır, ,“Hûlusi İçin”, Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943 s. 492. 
22 a.g.m., s. 493. 
23 Hikmet Münir, “Ölümün Karşısında”, Varlık, S. 262, 1 Temmuz 1943, s. 491. 
24 Yaşar Nabi Nayır, ,“Hûlusi İçin”, Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943, s. 493. 
25 Suavi Koçer , “Kenan Hulusi”, Varlık, S. 240, 1 Temmuz 1943, s. 496. 
26 Vasfi Mahir Kocatürk , “Vakitsiz Ölüm”, Varlık, S. 262, 1 Temmuz 1943, s. 491. 
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Kenan Hulusi Koray’ın lise yıllarına ait ilk bilgiyi, edebiyat hocası Hakkı 

Süha Gezgin verir: 

“Onu, küçücük bir dokuzuncu sınıf talebesi iken tanıdım. Sınıfın sağ 

taraflarındaki sıralardan birinde oturuyordu. Daha ilk vazifesi ile dikkatimi 

uyandırmıştı. İri çaplı arkadaşlarının arasında olduğundan da küçük bir görünüşü 

vardı. Belki boyunu aşan istidadı, belki de şefkat uyandıran küçüklüğü, ona 

hafızamda ayrı bir yer vermeme sebep olmuştu.”27 

Kenan Hulusi ile edebiyat hocası Hakkı Süha Gezgin arasındaki öğrenci 

öğretmen ilişkisi, Kenan Hulusi liseden mezun olduktan sonra dostluğa dönüşerek 

devam eder: 

"Mektebi bitirdikten sonra da onunla bilgi yoldaşlığımız bitmedi. Fatih, 

Beyazıt, Süleymaniye Kütüphanelerinde sık sık buluşup görüşürdük. Darülfünundaki 

tezini hazırlarken, pek seyrek gençlere nasip olan bir dikkat ve itina ile yüzlerce 

kaynağa başvuruyordu."28 

Vakit gazetesinde yazı işleri müdürü olduğu senelerde hocası Hakkı Süha ile 

yolları bir kez daha kesişir; ve aynı gazetede çalışırlar. O yıllara dair anıları Hakkı 

Süha şöyle anlatır: 

 “Matbaaya gelince, ceketini çıkarır, Bir tomar kağıdı ıslatarak masasını 

siler. Bu işi öyle güzel başarır ki, ben arada sırada ona : 

- Kenan hanım! 

Diye sataşırım. 

Zamanımızın en ideal kocalarından biri olduğuna hiç şüphe yok. Evde, 

elbette bu hamaratlık on kere fazladır.”29 

Kenan Hulusi’nin şöhreti yakaladığı “Yedi Meşaleciler” dönemine ait 

bilgileri, bu grubun diğer üyelerinden öğreniyoruz: 

                                                 
27 Hakkı Süha Gezgin, “Çalınan Tarla”, Vakit, S.53, 20 Birincikanun 1937,s.250-252. 
28 Hakkı Süha Gezgin, “Zavallı Kenan”, Vakit, 26 Mayıs 1943,s.400-402. 
29 Hakkı Süha Gezgin,"Edebi Portreler: Kenan Hulûsi" , Yeni Mecmua, C. 4,S.64, 19 Temmuz 1940, 
s.24-26. 
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 “Ceketinin sol üst cebinde süslü kâh beyaz kâh renkli mendillerden 

taşımaya ne kadar meraklıydı! Onları boyun bağı değiştirir gibi ne kadar sık 

değiştirirdi! Herhalde bu mendillerden kendisinde bir koleksiyon vardı. 

 Bizlere ara sıra, Beyoğlu’nun filanca mağazasının camekânında gördüğü 

çok güzel bir mendilden bahseder, fakat çok pahalı olduğundan alamadığını ilave 

ederdi. Aklı günlerce o mendile takılır, nihayet aldıktan sonra rahatlardı. Onu Oscar 

Wilde’a benzetirdim. Gençlik çağlarının nesrinde de Oscar Wilde’ı hatırlatan bir 

tarafı vardı. Süslü, renkli, hayali bir nesri, belki de Oscar Wilde ceket yakasının 

iliğinde mevsimine göre değişen bir çiçek taşımış olduğu için onun da ceketinin 

cebinde bir mendil, kokusuz bir çiçek gibi açılırdı.” 30 

Kenan Hulusi’nin bu mendil merakına eşi Emine Besime Hanım da değinir: 

 “Hulusicik çok sık nezle olurdu. Her ay mendile para ayırdığımızı şimdi 

hatırlıyorum. Ayrıca yaka mendillerini pek çok severdi. Gamze Bey’e alınan en 

büyük hediye ipek beyaz bir mendil, bayram çocuklarından daha çok sevindirir ve 

mutlu ederdi.”31 

Yedi Meşalecilerden Yaşar Nabi, Kenan Hulusi ile ilgili şu anılarını 

nakleder: 

 “Düşünüyor ve hatırlıyorum: Onu 1927 senesinde tanıdım. O zamanlar 

Halid Fahri’nin etrafında toplanan genç edebiyat heveslilerinin canlı bir varlık 

gösterdikleri Servet-i Fünun Mecmuası’nın idarehanesinde grubumuz yavaş yavaş 

teşekkül ediyor, aramızda her zaman aynı samimiyet ve canlılıkla yaşamasını 

dilediğim bağ, yavaş yavaş kuruluyordu. (…) Divan Yolu’nda aşağı yukarı 

gezintilerimiz sırasında, o bize son nesirlerinden parçalar okurdu ve ne kadar güzel 

okumasını bilirdi. Ve ne kadar kuvvetli bir hafızası vardı. Hemen bütün yazılarını 

ezbere bilirdi. Bir kaynağın çağıltısı, bir bülbülün soluması gibi doğrudan doğruya 

gönülden gönüle ve insana bir haz ürpertisi geçirten o tatlı sesle okunmuş o güzel 

nesirleri şimdi bile yeniden işitiyormuş gibi oluyor ve içimin hazla dolduğunu 

hissediyorum. 

                                                 
30 Ziya Osman Saba, “ Hulusi” , Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943, s. 490-499. 
31 Niyazi Meşe, Kenan Hulûsi Koray’ın Hikâye ve Romanlarında Şahıslar, Selçuk Üniv. Basılmamış 
Doktora tezi, Konya, 1996. 



 21 

 (…) Çok güçlü ve ağır yazardı. O kadar ki daima ona takılır, tembelliği ile 

alay ederdik. Evet ona takılmayı ne çok severdik. Ve o bütün tarizleri ne kadar uysal 

bir gülümserlikle karşılardı. Meşale mecmuası çıktığı sıralarda, orada “Ceylan Sesi” 

isminde bir romanı tefrika etmeye başlamıştı. Dört beş nüsha devam eden tefrika, bir 

yola çıkışın tasvirinden bir türlü daha ileri gidememişti. Bu yolculuk ne zaman 

bitecek? diye şaka ederdik. Daha yolculuk bitmeden mecmua kapandı ve roman da 

bir teşebbüs halinde ve yalnız çıkmış sahifelerden ibaret kaldı. Hulusi, sonradan bu 

esere devam etmediği gibi bize de bahsini bile ettirmedi.32 

 Kenan Hulusi, Milliyet gazetesinin sanat sayfasını hazırladığı dönemde 

(1929-30) ve Vakit gazetesinde genel yayın yönetmenliği yaptığı yıllarda (1934-

1942) pek çok genç hikâyeciyi edebiyat dünyasıyla tanıştırmıştır. Bunlardan biri 

edebiyat fakültesinden arkadaşı Sait Faik’tir. Sait Faik’in basılan ilk hikâyesi olan 

“Uçurtmalar” 9 Aralık 1929’da, uçurtmaların devamı niteliğindeki “Yağma” ise 13 

Ocak 1930’da Milliyet gazetesinde K. Hulusi tarafından yayınlanır. 33 

 Sait Faik, kendisiyle yapılan son röportajda “Hikâye yazmaya ilk nasıl 

başladınız” sorusunu yanıtlarken kendisini hikâye yazmaya teşvik eden Kenan 

Hulusi’yi anmadan geçemez. “Kenan Hulusi’nin verdiği cesaretle”34 hikâye yazmaya 

devam ettiğini vurgular. 

Emine Besime Hanım, Niyazi Meşe’nin kendisiyle 16/03/1991 tarihinde 

yaptığı mülakatta ve Bir Yudum Su'ya yazdığı biyografide, eşinin kişiliği, tanışmaları 

ve ölümüyle ilgili bilgiler verir: 

 “Kendisini 1928 senesinde Edebiyat Fakültesinde tanıdım. Bir gün bir bahis 

üstünde arkadaşlarla münakaşa ediyorduk. Biraz tok fakat bütün inceliklerin içine 

toplandığı sesiyle bir metin için bizi ikna etmeye çalışıyordu. Birden onun daima 

gülen gözlerinin benimle konuştuğunu gördüm. O sırada “Yedi Meşale”cilerin 

çıkardığı bir kitap neşrolunmuştu. Kendi imzasıyla arkadaşlardan bazılarına bu 

kitaptan verirken beni nedense ayırmıştı. O gün kendimi bir türlü teselli edemedim. 

Akşam eve döndüğüm zaman masamın üstünde bir paket buldum. İçinde ciltli bir 

                                                 
32 Yaşar Nabi Nayır, “ Hulusi İçin”, Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943, s. 491. 
33 İbrahim Kavaz, Sait Faik Abasıyanık , Şule Yay., İstanbul 1999, s. 66-67. 
34 Gülen Erdal, “Sait Faik ile Son Röportaj”, İzlerimiz , İstanbul,1954, s. 77. 
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kitap vardı.‘Candan ve gönülden saygılarımla’ diye bunlardan bir tane de bana 

yollamıştı. Sonra aramızdaki sıra arkadaşlığı, hayat arkadaşlığı ile birleşti.” 35 

 “O, yalnızlığa ve tabiata aşıktı. Bahar ve yaz günlerinde münzevi kır 

kahvelerinin köşesini her şeyden çok sever, yazılarını ekseri zamanlar burada 

hazırlardı. ‘Bahar Hikâyeleri’, ‘Bir Otelde Yedi Kişi’, ‘RBK Pansiyonu’ hep bu 

şekilde hazırlanmış eserleridir. Evde iken bir karınca sessizliği ile çalışır, titiz bir 

itina ile de yazılarını benden saklardı. Bir gün onları intizama sokmak için epey 

uğraşmıştım. O akşam, ilk defa öfkeli olmak isteyen, fakat her şeye rağmen yine 

gülen üzgün yüzüyle karşılaştım. Bana ‘bunu tekrarlamamamı rica ediyor, 

‘yalvarırım çocuklarıma dokunma benim’– yazılarına çocuklarım derdi çünkü – 

diyordu. En fazla sevdiği şeylerden biri de seyahatti onun. Askerlik esnasında bu 

arzusunu biraz tatmıştı. ‘İnsan görür ve gezerse yazılarında hakikat çeşnisi çoğalıyor’ 

derdi. Yanında bulunmadığım zamanlar geceleri çok çalıştığını duymuştum. 

Hikâyelerinden bir kısmını ve ‘Halim Usta’nın Meyhanesi’ adlı henüz 

neşrolunmayan bir kitabını hazırlıyordu. Uykusuzluktan çok şikayet ediyor, buna 

rağmen yine çalışıyordu. Mektuplarımdan bir çoğunda kendisine istirahat etmesi için 

yalvarıyordum. Fakat o: ‘Çocuklarıma iyi bak benim, yakında geliyorum, artık ayrı 

bir çalışma odası isterim.’ diye yazıyordu.” 36 

 “Hastalandığını bildiren telgrafı alınca Adapazarı’na gittim. Bu hayata ve 

gülmeye aşık bu genç adamın ölebileceğini bir dakika bile düşünmemiştim. Yatağı 

içinde bitkin bir tebessümle sayıklarken bile şu sözleri işittim ondan: ‘Kafam 

mütemadiyen işliyor, ah düşündüklerimi bir yazabilsem!’ diyordu. Hulusicik, 23 

Mayıs 1943’te Adapazarı’nda askerlik hizmetini gördüğü sırada, yaşamaya tam 

başlayacağı zaman doğduğu ayda öldü.” 37 

Ölümünden sonra yazılan tüm yazılar Kenan Hulusi’nin “tifüs” salgınından 

öldüğü belirtir. Ancak eşi Emine Besime Hanım ölüm sebebinin “lösemi” olduğunu 

açıklar: 

                                                 
35 Niyazi Meşe, Kenan Hulûsi Koray’ın Hikâye ve Romanlarında Şahıslar,Basılamamış Doktora Tezi, 
Konya, 1996. 
36 Bir Yudum Su, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1944, s. 3. 
37 a.g.e., s. 3. 
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 “Ölümünden sonra ‘Kesin teşhisi koyamadık. Tifüsten şüpheleniyoruz. 

Kesin teşhisi 15-20 gün sonra verebiliriz.’ dediler. Üç ay sonra emekli aylığı 

bağlamaları için beni Büyük Deredeki Askeri Şube’ye çağırdıkları zaman rahmetli 

Hulusiciğin “tifüs”ten değil, “lösemi”den öldüğünü bana ve babasına bir raporla 

bildirdiler.”38 

 Emine Besime Hanım, ellili yılların sonunda Ali Güneş Bey’le ikinci 

evliliğini yapar. 1996 yılında vefat eder.  

 Cevdet Kudret Solok’un Varlık dergisinde çıkan “Bir Ölünün Arkasından 

Düşünceler” adlı yazısında Kenan Hulusi Koray’ı şu şekilde anlatmıştır: 

 “ Hulusi ile ilk defa nerede ve nasıl tanıştım? Şimdi bunu iyice 

hatırlayamıyorum; fakat onun güler yüzü hayatımın her safhasına karışmış gibi bir 

his içinde yaşıyorum. 

Kenan Hulusi, her şeyden önce şekil ve kelimelerde kıymet gören bir 

sanatkar titizliğiyle yazıcılık hayatına başladı. Anlatılan şeyin değil, anlatış tarzının 

güzel ve mutlaka ahenkli olmasını isterdi. Bu endişe iledir ki, o, bazen satırları 

kırarak onları nazım satırları gibi alt alta yazar; bazen aynı cümleleri arka arkaya 

tekrar eder ve çok defa cümlenin klasik şeklini bırakarak faili, fiili, mef’ulü istediği 

yerde kullanırdı. 

 Bu dediğim şeyler, onun ilk yazılarına “Yedi Meşale” de çıkan mensure 

kılıklı hikayelerine ait hususiyetlerdir. Hulusi, mensur şiir yazmak kabiliyetiyle 

doğmuş bir insandı; ilk yazılarından hemen bir iki sene sonra yazdığı Altın Oluk ve 

Çaycı Dükkanı mensureleri onun bu yoldaki kabiliyetinin çok kuvvetli delilleridir. 

Eğer tuttuğu yoldan ayrılmasaydı. Bugün ondan ‘Türk edebiyatının en büyük nâsiri’ 

diye bahsetmek imkanını bulacaktık. 

 Hayatını kazanmak zarureti onu gazeteciliğe sürükledi. Son görüşümde 

bana: “ İnsanın her gün bir yazı yazması gerektiğini, kelime ve cümle endişeleriyle 

zamanı öldürmemek lazım geldiğini ve bir yazıcının yalnız kendisinin yaşadığı veya 

gördüğü hadiseleri değil, kulaktan işittiği yahut da okuduğu her vakayı hemen 

yazmasının pek âlâ mümkün olduğunu” söylemişti. Eski düşüncelerinin tamamen 
                                                 
38 Niyazi Meşe, Kenan Hulûsi Koray’ın Eselerinde Şahıslar, Basılmamış Doktora Tezi, Konya, 1996. 
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aksini müdafaa ettiğini o gün esefle görmüştüm ve hemen anlamıştım ki, hayatını 

sanatına değil, sanatını hayatına uydurmaktadır. İşte bu düşünce iledir ki, hiç 

tanımadığı ve sadece kulaktan duyduğu köy hayatına yahut da ayaküstü görüverdiği 

hadiselere ait her gün bir hikaye yazdı; bunların bir kısmını kitap halinde de bastırdı. 

Üslûp endişesinden ne kadar uzak kalırsa kalsın, sanatkar tabiatı, onu, bu son 

hikayelerinden dahi yer yer fevkalâde ahenkli cümleler yaratmaya doğru 

sürüklüyordu. Kasten öldürmek istediği şairlik tarafı arada bir işte böyle pırıl pırıl 

cümlelerle kendini göstermekte idi. 

 Biz Yedi Meşaleciler, onun şahsında, kıymetli bir nâsir ve yakın bir dost 

kaybetmekle ıstırap çekiyoruz ve bize, tanıdıklar tarafından, ‘Başınız sağ olsun!’ 

dendiği zaman, Hulusi ile aramızdaki akrabalıktan daha üstün arkadaşlık ve sanat 

yoldaşlığı bağlarımızın kuvvetini bir kere daha, fakat bu sefer acı acı, anlamış 

bulunuyor ve ağlamamak için kendimizi zorla tutmaya çalışıyoruz.” 

 Ziya Osman Saba’nın Varlık dergisinde çıkan “Hulusi” adlı yazısında 

Kenan Hulusi Koray’ı şu şekilde anlatmıştır: 

 “ Gazetelerin Hulusi’nin ölümünü haber verdikleri 25 Mayıs Salıdan önceki 

pazar günü akşamı, belki de Hulusi’nin tam son nefesini verdiği dakikalarda, kendi 

kendime otururken bilmem nasıl bir tedai ile aklım ceket ceplerine yerleştirilen ve bir 

zamanlar pek moda olan mendillere gitmişti. Oradan gayri ihtiyari Hulusi’yi 

hatırlamış, henüz üniversitenin esas binasında bulunmakta olan Edebiyat 

Fakültesinin geniş, şarkkâri divanhanelerinde mütebessim dolaşmakta olan edebiyat 

talebesi ve Yedi Meşalenin yegane nâsiri Kenan Hulusi’yi görürü gibi olmuşum. O 

da ceketinin sol üst cebinde bir süslü kâh beyaz kâh renkli mendillerden taşımaya ne 

kadar meraklı idi! Onları, boyunbağı değiştirir gibi, ne kadar sık değiştirirdi! 

Herhalde bu mendillerden kendisinde bir koleksiyon vardı. Bizlere ara sıra, 

Beyoğlu’nun filanca mağazasının camekânında gördüğü çok güzel bir mendilden 

bahseder, fakat çok pahalı olduğundan alamadığını ilave ederdi. Aklı günlerce o 

mendile takılır, nihayet aldıktan sonra rahatlardı. Onu Oscar Wilde’a benzetirdim. 

Gençlik çağlarının nesrinde de Oscar Wilde’ı hatırlatan bir tarafı vardı. Süslü, renkli 

hayali bir nesri, belki de Oscar Wilde ceket yakasının iliğinde mevsimine göre 
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değişen bir çiçek taşımış olduğu için onun da ceketinin cebinde bir mendil, kokusuz 

bir çiçek gibi açılırdı. 

… 

 Bir Çaycı Dükkanında’yı yazan Kenan Hulusi’yi hatırlıyorum. Bu nesrini, 

o senelerde bilhassa Muhit’te çıkan nesirlerini ne kadar severdim. Çaycı çay 

bardaklarını ne kadar itina ile ne kadar temiz yıkardı. Ve Hulusi, çaycı çay 

bardaklarını yıkarken çıkan gıcırtıdan, dışarıda, kaldırımları örten karlara yeni 

alınmış lastikleri ile basarak bir adam geçiyor zannederdi. 

 Bu cidden güzel nesirlerin mecmua sahifelerinde unutulmamasını gönül ne 

kadar arzu eder. Son zamanlarda gazeteci Kenan Hulusi beni nerede görse hemen 

idarehanedeki odasına davet eden, çay ısmarlayan, şuradan buradan konuşan, 

müşterek dostlarımızı, karımı soran Kenan Hulusi’yi öğle vakti Babıâli yokuşunda 

bir köfteci dükkanına girip karşı karşıya köfte yediğimiz Kenan Hulusi’yi 

görüyorum. Şimdi, önümde, ölümünü haber veren gazetedeki resmi siyah bir çerçeve 

içinden yine bana gülümsüyor. 

 O gazetedeki arkadaşlarından bahsetmek, bizleri methetmek için fırtınalar 

yarattı. Yedi Meşaleciler grubuna dahil olmaktan adeta gurur duyardı. Bir 

makalesinde ‘müntesibi bulunmakla iftihar duyduğum Yedi Meşaleciler grubu’ 

tarzında bir cümlesi bulunduğunu hatırlıyorum. Meğer aramızdan ilk önce o 

gidecekmiş! 

 Dostum Cahit Sıtkı yeni aldığım mektubunda Kenan Hulusi’nin ölümüne 

yanarken şöyle yazıyor: Adresi mezarlık olan dostlar sayısının çoğalmamasını 

Cenabı Haktan niyaz edelim.” 

 Hikmet Münir’in Varlık dergisinde çıkan “Ölümün Karşısında” adlı 

yazısında Kenan Hulusi Korayı şu şekilde anlatmıştır: 

 “Seni benim kadar sevdiğini söyleyenler pek çok olacaktır. Fakat öyle 

sanıyorum kino güzel kalbine en mânâsız yollardan ben girebilmiştim. Seninle aynı 

semtlerde büyüdüm; aynı mektep sıralarında yan yana oturdum. Fikir ve ruh 

gelişimlerimizde aynı noktalardan hız alarak yollandık. Profesyonel yazı hayatına 

sen beni, ben seni birbirimizin elinden tutarak götürdük. Eriştiğin imkanlara beni 
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ortak ederdin; elde ettiğim fırsatları senden esirgemezdim. Enerjik fakat uysal huylu 

idin. Coşkun fakat tedbirli idin. Hassastın fakat alıngan değildin. Sevmek için 

yaratılmış bir kalbin vardı. İhtiraslarını sanat yoluna vermiştin. Ölüm kim bilir sana 

ne kadar acı gelmiştir. 38 yaşla varılmış bir olgunluk çağında seven bir kalp, 

kavrayan bir zekanın her faniye kendini göstermeyen hakikatleri gören gözleri için 

kapanmak ne zordur! 

 Şimdi sensin müşkül bir vaziyette olduğun zaman cesaretle gülümseyen 

ağzını, bir davayı anlatmaya başladığın sıralarda tatlılıkla ovuşturduğun ellerini, 

dolgun sükûnetini, kafandaki hazine yetmiyormuş gibi koltuğunun altında daima 

taşımak ihtiyatında bulunduğun yaprakları aşınmış kitaplarını göz önüne getiriyorum 

da, o aceleci adımlarla bu kadar çabuk nereye gitmekte olduğunu anlayamamış 

olduğuma yanıyorum!” 
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2. MUHİT DERGİSİNE DAİR 
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MUHİT DERGİSİNE DAİR 

 Sözlükte “görüp gözetmek, savunup korumak” anlamındaki havt (hîta, 

hıyâta) kökünün if’âl kalıbından (ihâta) türeyen muhit kelimesi “bir şeyin etrafını 

çeviren, bir şeyi ve bir hususu bütün yönleriyle bilen” demektir.39  

Muhit dergisi, 30 Teşrinisani 1928-1932 yılları arasında İstanbul’da kırk 

dört sayı çıktı. Resimli, aylık aile mecmuası Muhit’in mesul müdür ve imtiyaz sahibi 

Ahmet Cevat’tır. Abonelik şartı posta ücreti dahil Türkiye için senelik altı lira, 

ecnebi memleketler için seneliği dört dolardır. Muhit, her nüshada bir elbise kalıbı 

veya renkli bir tablo okuyucularına hediye eder. 

Derginin çıkış amacı okuyucuların edebiyat, sanat, fen, ilim, içtimai hayat 

vb. sahalarında bilgi ihtiyaçlarını tatmin etmektir. Derginin neşriyatı harf inkılabının 

yapıldığı senelere rastlar. Bu sebeple ilk yedi sayısı Arap ve Latin harfleri ile karışık 

olarak yayımlanır. Daha sonra sadece Latin harfleri kullanılır. Kenan Hulusi’nin 

yazıları ilk yedi sayıda çıkmamıştır. Muhit, bu açıdan devrin yazı ve imla 

meselelerine ışık tutmaktadır.40 

Derginin ilk sayısında Ahmet Cevat’ın yazdığı “Muhit Ne İçin İntişar 

Ediyor?” adlı manifestoda derginin esaslı bir boşluğu doldurmak, büyük bir eksikliği 

tamamlamak üzere çıktığından bahsedilmiştir. Okuyucularına ev idaresinde, çocuk 

bakımında, hayatın umumî işlerinde rehberlikte bulunan Muhit, diğer mecmualar gibi 

kişileri sadece eğlendirme amacı gütmez.41  

Ahmet Cevat bu manifestoda okuyuculardan şunları istemektedir : 

1. “Daima her şeyin olduğu gibi hakikati asla değiştirmeyerek 

yazdığından ve hiçbir menfaat mukabilinde kendilerini 

aldatmadıklarından, 

2. Ahlaka  efsad edecek yanlış fikirler, hisler , hasta heyecanlar 

verecek hiçbir yazıyı sütunlarına geçirmeyeceklerini, 

                                                 
39 Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi , C.31, İstanbul,2006, s.40. 
40 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yay., C.6, İstanbul, 1986, s. 430. 
41 Ahmet Cevat, “Muhit Ne İçin İntişar Ediyor?”, Muhit, S.1,1 Kasım 1928,s.1. 
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3. Daima en doğru, en faydalı, en sağlam ve en güzel şeyleri 

düşünmeleri, bunları onlara vermeye çalıştıklarından emin 

olmalıdırlar.”42 

 Dergide başlıca şu köşeler bulunmaktadır : şiir, memlekete ait, güzel 

sanatlar, edebi tenkit, tarih, meşhur adamlar, günün adamları, hikâyeler, fennî 

yazılar, çocuklar ve çocuklar için, kadınlık, geçmişin ve bugünün mühim adamları, 

edebiyat, sanat , lisan, kadın sahifeleri, seyahat ve tiyatro, şiirler ve nesirler, spor, 

sinema, güzel sanatlar, çocuk sahifeleri, bilmece, şiş ile örgü elbise, faydalı bilgiler, 

ev hanımı, evde çiçekçilik, kış oyunları… 

              Muhit, resimli olup aile fertlerinin hepsine hitap etmeye çalışmaktadır. 

“Cumhuriyetin büyük simaları, Türklüğün necib menşe ve tarihi, insanlığın tekamül 

ve terakkisi” mecmuanın en fazla yer verdiği konular arasındadır. Ev idaresi, spor, 

sağlık köşeleri vardır. “Büyük adamların hayatı” köşesinde dünya edebiyatının 

seçkin simaları yer alır.43   

              Edebiyatımız hakkında bazı yazarların görüşlerine başvurulur. Halk 

hikâyeleri ve şiirler, kitap tenkitleri, tiyatro bahisleri, lisan dışında dergide sürekli 

olarak telif ürünler, hikâye ve şiirler yayımlanır. 

            Dergideki köşelere bakıldığında öne çıkan isimler şunlardır: 

 “Şiir” köşesinde ; Celal Sahir , Ahmet Cevat , Necip Fazıl, Yaşar Nabi, Esma Zafir. 

“Memlekete Ait” köşesinde ; İbrahim Nemci, İsmet Paşa, Ahmet Cevat,Nahit Sırrı, 

Muzaffer Timurtaş, Abdülhak Şinasi, Ekrem Vecdet. “Hikâyeler” köşesinde/ 

Ercüment Ekrem, Reşat Nuri, Semiha Vamık, Esma Zafir, Nezihe Muhittin, Şefika 

M.. “Güzel Sanatlar” köşesinde/ İbrahim Nemci. “Tarih” köşesinde/ Nusret Kemal, 

Ahmet Cevat.“Edebi Tenkit” köşesinde/ Ruşen Eşref, Ahmet Cevat. “Şiirler ve 

Nesirler” köşesinde/ Muzaffer Reşit, Fevziye Aptullah, M. Kemal, Enis Behiç, Cahit 

Sıtkı, Yaşar Nabi, Nahit Sırrı, Muammer Şahap, Niyazi Sabri, Eyüp Sabri, Ziya 

İlhan. “Edebiyat, Sanat, Lisan” köşesinde/ Mebrure Hurşit, Ahmet Eşref, M. Fuat, 

Ahmet Cevat, İbrahim Hoyi, Mustafa Şekip, Elif Naci, Kenan Hulusi, Hikmet 

                                                 
42 Ahmet Cevat, “Muhit Ne İçin İntişar Ediyor?”, Muhit, S.1,1 Kasım 1928,s.1. 
43 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yay., C.6, İstanbul, 1986, s. 430. 
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Feridun, Reşat Ekrem. “İlim ve Fen” köşesinde/ Ahmet Cevat, İbrahim Hoyi, K. 

Şerif. “Hikâye, Seyahat ve Tiyatro” köşesinde/ Seniha Sami, Yaşar Nabi, Ziya İlhan, 

Murat Akdoğan, Mustafa Necip, Cahit Sıtkı, Eyüp Sabri, Mebrure Hurşit, İbrahim 

Şevket.“Spor” köşesinde/ Selim Sırrı. 

             Muhit, bu neşriyatı ile devrinin seçkin dergileri arasında yer almıştır. Başlıca 

yazarları şunlardır: Ahmet Cevat, Ruşen Eşref, Nahit Sırrı, Reşat Nuri , Mebrure 

Hurşit, Yakup Kadri, Kemalettin Şükrü, Yaşar Nabi, Nevzat Mahmut, Semiha 

Vamık, Ercüment Ekrem, Kenan Hulusi, Orhan Seyfi, Celal Sahir, Necip Fazıl, 

Faruk Nafız, Cevdet Kudret, Refik Ahmet, Ahmet Muhip, Ömer Bedreddin… 

            “ Muhit gayesine gerektiği gibi erişebilmek için okuyucularıyla en samimi 

zihnî münasebette bulunmak onların Muhit’ten ne gibi hizmetleri beklediklerini, 

neler istediklerini tamamıyla bilmek için okuyucularına şu üç soruyu sormuştur: 

1. Dergimizin hangi kısımları arzu ,ihtiyaç ve temennilerinize hitap ediyor? 

2. Daha ne gibi mevzuların mecmuaya girmesini arzu edersiniz? Umumiyetle 

mecmuadan ne gibi şikayetleriniz vardır? 

3. Verdiğimiz hediyeler ( ilaveler, tablolar, elbise kalıpları) sizin hakikî bir 

ihtiyacınıza tekabül ediyor mu? Hangilerini daha ziyade tercih 

ediyorsunuz?”44 

       Ahmet Cevat, verilecek cevaplara göre mecmuanın hakikî ihtiyaçlara her an 

cevap verebilecek bir hâle gelmesini  amaçlamıştır. Bütün bu çalışmalara karşın 

dergi kırk dört sayı çıkmıştır. 

 

 

 

                                                 
44 Ahmet Cevat, “Muhit Ne İçin İntişar Ediyor?”, Muhit, S.1,1 Kasım 1928,s.1. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

I. KENAN HULUSİ’NİN MUHİT’TEKİ YAZILARI VE 

HİKÂYELERİ ÜZERİNE 

 
              Kenan Hulusi Koray’ın Muhit’te çıkan yazıları 1929-1932 yılları arasında 

toplam on üç tanedir. Bunlardan ikisi söyleşi, dördü mensure, yedisi de hikâye 

özelliği taşımaktadır. Sanatçı yazılarını yeni harflerle yayınlamıştır. 

             “Edebiyatımız Hakkında Hüseyin Rahmi Ne Diyor?” (1930) ve “Cenap 

Şahabeddin Beyle Konuştuklarım”(1931) adlı yazılar söyleşi türünde kaleme 

alınmıştır. “Beyazıt’ta Çınar Altı” (1930), “Boğaz İçinde Bir Gece Yarısı Mehtabı” 

(1930), “Cevahir Bedestanı” (1931), “Uyku” (1932) isimli yazılar mensure özelliği 

göstermektedir.  Sanatçının hikâye türündeki yazıları şunlardır: “Beyaz Güller” 

(1929), “Dirilen Mumya” (1929), “Şeceri Vakvak” (1930), “Şehzade Başında Bir 

Çaycı Dükkanı” (1931), “Tabaklar ve Çocukluğum” (1931), “Ağustos Böcekleri” 

(1931), “Dar Kapı” ( 1931). 

           Kenan Hulusi’nin  yazılarındaki tema çeşitliliği, zaman ve mekanın kullanımı, 

dil ve üslûba gösterdiği özen dikkati çekmektedir. 

           Koray’ın Muhit’te çıkan mensure ve söyleşilerini ayrı başlıklarda ele 

alınmıştır. 
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1.1. KORAY’IN MUHİT’TEKİ YAZILARINA DAİR 

1.1.1. MENSUR ŞİİRLERİ 

 

            Mensur şiir, duygu ve hayal dünyamızı etkileyebilecek bir konuyu, kısa ve 

çarpıcı bir şekilde, şiirin cümle yapısını ve ahengini koruyarak, şairane bir hava ile, 

ölçü ve uyağa bağlı kalmadan anlatan edebî türdür.Türk edebiyatında mensur şiire 

“mensure” adı verilmiştir.45 

            Mensur şiir türü 19. yüzyılda Fransız edebiyatında ortaya çıkmıştır. Bu tür 

karakteristik özelliklerini  Charles Baudelaire, İsidore Duacasse ve Arthur Rimbaud 

gibi şairler sayesinde kazanmıştır. Bu şiir türü Fransız edebiyatında Baudelaire’le 

yaygınlaşmıştır. Dünya edebiyatında Edgar Allan Poe de bu türde eser vermiştir. 

            Mensur şiir, Türk edebiyatına Tanzimat’tan sonra Fransız edebiyatından 

yapılan şiir çevirileriyle girmiştir. Servet-i Fünûn edebiyatına değin şiirdeki 

arayışların sonucunda ortaya çıkmıştır.  Paul et Virginie ve Atala gibi eserler, Fransız 

romantizmini hazırlasa da Türk edebiyatında da mensur şiirin oluşumuna katkı 

yapmıştır. Süreç, Şinasi’nin şiir çevirileriyle başlamıştır. Bu sürede, Servet-i Fünûn 

edebiyatının ortaya çıkmasında önemli etkisi olan Recaîzâde Mahmut Ekrem’in de 

katkısı büyüktür. O, özellikle hatıralarından ve güncel olaylardan söz ettiği mensur 

parçalar kaleme almıştır. Şiirlerinin arasına da nesir parçaları karıştırmaktan 

çekinmemiş, bazen de nazma nesirle başlamıştır.46 

             Batılı anlamdaki mensur şiirler, Türk edebiyatında 19. yüzyılın sonlarında 

denenmiştir. Bu türün Türk Edebiyatında Batılı anlamdaki ilk temsilcisi “Halit Ziya 

Uşaklıgil”dir, Türk edebiyatında bu türün isim babası da Halit Ziya Uşaklıgil’dir. 

              Halit Ziya Uşaklıgil, Servet-i Fünûn döneminde, bu türde iki eser vermiştir 

(Mensur Şiirler, Mezardan Sesler, 1890). Halit Ziya’nın bu eserleri çevresinde 

yapılan tartışmalar, bu türün edebiyatımızda kabullenilmesini ve yerleşmesini 

sağlamıştır. Ona göre mensur şiir; kısa, küçük, hemen zihne doğdukları gibi kâğıt 

üzerinde rastgele atılıvermiş duygulardan, yol üstünde toplandıkları gibi teklifsiz, 

                                                 
45 Cevdet Kudret Solok, Türk Edebiyatı Hikâye ve Romanı,C.1,İstanbul,1979,s.275. 
46 a.g.e.,s.277. 
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tasnifsiz çizilivermiş çizgilerden ibarettir. “Mensur Şiirler”, Halit Ziya Uşaklıgil’in 

edebiyat dünyasına adım atmasını sağlayan yapıttır. Sanatçı bu eserinde mensur şiirin 

ilkelerini tam olarak uygulamıştır. Bu türü, Türk edebiyatına tanıtmıştır.                       

Sanatçı, bu eseriyle eski edebiyat taraftarlarının eleştirilerine uğramış; ancak 

Recaîzâde’nin büyük takdirini kazanmıştır. Yazarın bu kitabındaki 47 mensur şiir; 

konu, dil ve üslup bakımından Servet-i Fünûn edebiyatının karakteristik özelliklerini 

taşır. Onların hastalık derecesine varan “aşırı duygusallıklarını, alınganlıklarını, 

karamsarlıklarını” bu eserde görmek mümkündür. Ancak sanatçının bu eserinin dili 

ve üslubu, daha sonra yazdığı hikâyeler kadar başarılı değildir. Bunun nedeni, 

yazarın bu eserini yazarken duygularından çok, düşüncelerini açıklamayı 

hedeflemesi, bu yüzden de eserinde kelime oyunlarına ve söz sanatlarına pek yer 

vermemesidir. Eserde uzun cümleler yer almasına rağmen, düşünceler kısa 

cümlelerle anlatılmıştır. Bunlar da daha çok, soru ve ünlem cümleleridir. Yazar, bu 

tür cümleleri kullanarak, eserin anlatımını daha etkileyici kılmak istemiştir. Bu 

bağlamda sıfatlardan da çokça yararlanmıştır. Halit Ziya’nın, bu eserin anlatımında 

sıfatları bolca kullanması, tasvirlerin etkileyici olmasını sağlamış; eserin ahengini 

güçlendirmiştir. Bu eserde birbirine benzer seslerden oluşan sözcükleri kullanmış, 

onlar arasındaki ahenkten de yararlanmıştır. Ayrıca tabiatla ilgili kelimelerin çokluğu 

da göze çarpmaktadır. Diğer kelimeler ise sanatçının içinde bulunduğu ruh hâlini 

anlatmaya yarayan “sevinç, üzüntü, gözyaşı” gibi kelimelerdir. 47 

              Halit Ziya Uşaklıgil “Mezardan Sesler” adlı eserini ise annesinin ölümü 

üzerine yazmıştır. Bu bakımdan eser, Abdülhak Hamit’in eşi Fatma Hanım’ın ölümü 

üzerine kaleme aldığı “Makber”i hatırlatır. “Mezardan Sesler”, adının çağrıştırdığı 

karamsarlığın ötesinde mikro ve makro kozmostan, insanın dünyadaki yerini ve var 

oluşun amacını tartışan felsefî metinlerden oluşmaktadır. Bu eserdeki yazılar 

başlıksızdır. Servet-i Fünûncuların nesir hâlinde yazdıkları şiir parçaları da “mensur 

şiir” olarak anılmıştır. 

              Bu dönemde Halit Ziya’nın yanında Mehmet Rauf da mensur şiir türünde 

eser vermiştir. Mensur şiir; Mehmet Rauf’un en başarılı olduğu edebî türlerden 

biridir. Mehmet Rauf, Servet-i Fünûn dergisinde beş yıl süren bu etkinlikleri arasında 
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yazmış olduğu kırk iki mensureyi, Mektep mecmuasındakilerle birlikte, Eylül 

romanından sonra en çok anılan eseri olan Siyah İnciler’de bir araya getirmiştir. 

Onun mensur şiirleri, Halit Ziya’nın mensur şiirlerini dahi gölgede bırakmıştır. 

Mehmet Rauf’un mensur şiirlerinin Baudelaire ile karşılaştırılması göz önüne alınırsa 

devrindeki etkisi daha iyi anlaşılır.  

             Mehmet Rauf’un “Siyah İnciler” (1891-1901) adlı eseri, Türk Edebiyatı'nın  

en başarılı mensur şiirler kitabı olarak bilinir. Aşka, güzelliğe, sanata olan tutkusunu 

içinden geldiği gibi, bir anda  kâğıda döküveren yazar, bu eserde, aslında bir anlamda 

kendi dramını yazmıştır. “Siyah İnciler”in, türünün en iyi örneği olarak gösterilmesi 

yanında bir önemli özelliği de taşıdığı samimiyet duygusudur. “Siyah İnciler”, 

Mehmet Rauf’un hatıralarında belirttiğine göre beş yüz adet basılmıştır. Beş 

bölümden oluşan eser, sırasıyla Halit Ziya, Hüseyin Cahit, Celal Sahir, Faik Âli, 

Sami Paşazade Sezai ile ilgili yazılardan oluşmuştur. Mehmet Rauf’un bazı 

hikâyelerine “Siyah İnciler”de yer vermesi, onun Paul Bourget’nin etkisiyle gözleme, 

insanın iç dünyasına, psikolojik analizlere dayalı hikayeleriyle mensur şiirlerin 

karıştırılmasına yol açmıştır. Bu karışıklıkta biraz da Mehmet Rauf’un piyes, roman, 

mensur şiir demeyip, her kitabının sonuna bir iki hikâye eklemiş olmasının payı 

vardır. Oysa Mehmet Rauf’un mensur şiirleriyle hikâyeleri karşılaştırılacak olunursa 

hacim bakımından aralarında en azından üç dört sayfalık bir fark olduğu görülür.48 

           Servet-i Fünûn döneminde mensur şiir yazan diğer sanatçılar ise Hüseyin 

Cahit Yalçın, Celal Sahir Erozan ve Saffet Nezihi’dir.  

           Milli edebiyat ve Cumhuriyet edebiyatı döneminde de birçok sanatçımızın 

olduğu gibi Kenan Hulusi’nin de  mensur  şiir türünde önemli eserleri bulunmaktadır.               

Sanatçının Muhit dergisinde dört tane mensure özelliği taşıyan yazısı bulunmaktadır. 

Bu yazılar 1930-1932 yılları arasında yayınlanmıştır.  

            Yazarın "mensur şiir" özelliği gösteren "Cevahir Bedestanı", "Uyku", 

"Beyazıt'ta Çınar Altı", "Boğaz İçinde Bir Gece Yarısı Mehtabı” adlı eserlerinde 

vak'a zamanı birkaç saatle sınırlıdır. 

“Cevahir Bedestanı” adlı hikâyede Kenan Hulusi belirli bir zaman dilimi 

içerisinde bedestan içerisinde dikkatini çeken eşyaları, kişileri ayrıntılı biçimde tasvir 

                                                 
48 Cevdet Kudret Solok, Türk Edebiyatı Hikâye ve Romanı,C.1,İstanbul,1979,s.278. 
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etmiştir. Yazar bunu yaparken, zengin kelime hazinesinden yararlanmıştır. 

Sanatçının duygu ve hayal dünyası kısa ve çarpıcı biçimde anlatılmıştır.  

 Kenan Hulusi’nin bazı hikâyelerinde mekân, üzerinde yaşayan kişilerin 

sosyal seviyelerini aksettiren bir göstergedir. Aslında bunu bütün hikâyelerinde 

sağladığını söylemek güçtür. Ama “Cevahir Bedestanı”  hikâyesinde yer yer yapılan 

eşya-mekân tasvirleri ile o mekânda yaşayan veya o eşyalara sahip olan insanların 

sosyal statüsünün sezdirilmeye çalışıldığını görürüz. Ayrıca bu hikâyede mekân-

insan ilişkisi göze çarpmaktadır. 

“Uyku” isimli yazıda  yine kısa bir zaman dilimi ile karşılaşmaktayız. 

Yazarın uyku öncesi  düşüncelerini ve rahat bir uyku çekmenin hayalini kurduğunu   

bu hikâyede görmekteyiz. Uykunun öneminin ve verdiği huzurun üzerinde duran 

sanatçı bol bol tasvir yapmıştır. Şairane fakat sade bir dille hikâyesini kaleme 

almıştır. Şahıs kadrosu ve mekân diğer yazılarında olduğu gibi dardır. 

“Beyazıt’ta Çınar Altı” mensuresine tasvirle başlayan Kenan Hulusi ağacın 

altına oturduktan sonraki ruhunun yaşadığı rahatlığa dikkat çekmektedir. Bu çınar 

sayesinde içindeki sevinci tekrar açığa çıkarır. Yazısında çeşitli benzetmeler 

kullanıldığı görülür. Zaman ve mekan, diğer hikâyelerinde de olduğu gibi çok 

kısıtlıdır. Buna rağmen hikâyelerinde bir çekicilik bulunmaktadır. Kenan Hulusi’nin 

çoğu eserinde olduğu gibi bu eserinin adı da bir yer ismidir. 

            Kişilerin yalnız yaşadıkları değil, gitmeyi tercih ettikleri mekân ile kişilikleri 

arasında da sıkı bir bağ vardır. Yazarın “Boğaz İçinde Bir Gece Yarısı Mehtabı” 

eserinde kahramanların ruh hali ile mekân arasında bağlantı kurduğunu görürüz. 

Mekânın yazara verdiği ferahlık ve rahatlık dikkati çeker. Zaman birkaç saatle 

sınırlıdır.  
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1.1.2. SÖYLEŞİLERİ 

           Bir yazarın, kişisel görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden, 

okuyucusuyla konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara “sohbet” adı 

verilir. 

           İnsanlar karşılıklı konuşmayı sevdiklerinden, söyleşi türündeki yazıları 

okumayı severler. İyi bildiği ve herkesin ilgilendiği bir konuda çoğu kişi söyleşi 

yazabilir. Bunun için bir konuda, ne söyleyeceğini bilmenin yanı sıra, nasıl 

söyleyeceğini bilmek gerekmektedir. 49 

           Sohbet yazarları kültür, sanat, edebiyat, felsefe gibi alanlarda zengin bir 

birikimi olan kişilerdir. Ele aldığı konuyu fazla derine inmeden, kanıtlama endişesi 

taşımadan, âdeta okuyucularla dertleşiyormuş gibi içten anlatır. Konunun 

ağırlaşmaya başladığı, okuyucunun sıkılmaya başladığını düşündüğü anda bir espri 

yaparak, bir nükte söyleyerek, bir fıkra anlatarak okuyucunun ilgisini canlı tutmayı 

başarır. Düşüncelerini kimi zaman bir atasözü söyleyerek, bir vecize söyleyerek, 

bazen de ünlü bir düşünürün sözleriyle pekiştirir. En sıkıcı, en ağır konular bile usta 

bir sohbet yazarının kalemiyle şekillenince neşeyle, keyifle okunan bir yazı haline 

dönüşür. 50 

            Sohbet türündeki eserlerin sayısı oldukça azdır. Edebiyatımızda sohbet türüne 

örnek olarak şu eserleri verebiliriz: Nurullah Ataç  “Söyleşiler”, Şevket Rado  “Eşref 

Saati”, Ahmet Rasim “Ramazan Sohbetleri”, Suut Kemal Yetkin “Edebiyat 

Söyleşileri”, Melih Cevdet Anday,  “Dilimiz Üstüne Konuşmalar”. 

 Kenan Hulusi Koray’ın Muhit dergisinde yayınlanan iki tane söyleşisi 

bulunmaktadır.  

Kenan Hulusi’nin “Edebiyatımız Hakkında Hüseyin Rahmi Bey ne diyor?” 

(1930) adlı nesir yazısında Hüseyin Rahmi Bey’in Edebiyat-ı Cedide hakkındaki 

düşüncelerine ayrıntılı bir biçimde yer verilmiştir. Yakup Kadri’den Haşim’e kadar 

genel olarak bahsedilen yazıda, yazarın sanatının karakteristik noktaları dikkati 

çeker. Hayatından örnekler veren sanatçı beğendiği eserlerden ve sanatçılardan övgü 

ile bahsetmektedir. Romanlarda tanıdığı kişilerin gerçek hayatta da karşısına 
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çıktığından bahseder. Türk edebiyatından ve diğer ülkelerin edebiyatlarından en çok 

beğendiği ve sevdiği kişilere tek tek değinmiştir.   

Sanatçı bu yazıda karşısındakiyle sohbet ediyormuş gibi senli benli bir 

anlatım içerisindedir. Yazarın dili ve üslûbu sıcak ve samimidir. Dönemin edebî 

sorunlarına çözüm aranmakla birlikte konudan konuya atlanarak okuyucunun 

sıkılması engellenmiştir. Yazarın bilgi birikimi gözler önüne serilmiştir. 

“Cenap Şahabeddin Beyle Konuştuklarım” (1931) adlı nesir yazısında ise 

Cenap Bey’in harpten sonraki dünya edebiyatında, Fransa’nın mevkîini, son devirler 

edebiyatını hangi milletin temsil etmek kudretini göstermeye başladığını ve umumi 

edebiyat mevzuu hakkındaki düşünceleri örnekler verilerek dile getirilmiştir. Ayrıca 

Cenap Bey’in Edebiyat-ı Cedide hakkındaki düşünceleri üzerinde de durulmuştur. 

Yeni eski çatışmasına , hece ve aruz veznine , Halit Ziya’dan Nazım Hikmet’e, 

taklitçiliğe değinilmiştir. Yazar, edebiyatımızın ancak taklitten uzaklaşarak 

iyileşeceği görüşündedir. Fakat bunun için de kültürümüzün kâfi olmadığını 

belirtmektedir.                  

Cenap Bey ile yazdığı eserleri karşılaştıran Kenan Hulusi aradaki tezatlığa 

dikkati çeker. 19. yüzyıldaki Fransa’yı Cenap Şahabeddin’den ayrıntılı şekilde 

dinlemiştir. Yazar bunu yaparken çeşitli milletlerin edebiyatlarından örnekler vererek 

düşüncelerini desteklemiştir. Ayrıca Servet-i Fünûn edebiyatı  nesir ve nazmı 

hakkında  da fikirlerini belirtmiştir.  “Herkes ancak kendi yaşadığı devrin şair ve 

muharriridir” görüşünü benimsemiştir.  Sanatçı Yaşar Nabi, Cevdet Kudret gibi 

kişilerin lehçelerinin dar olduğundan ve istediklerini tam ifade edemediklerinden 

yakınmaktadır. Ayrıca herkesin Avrupa edebiyatı yapmak istediğinden ancak doğru 

dürüst bunu kimsenin başaramadığından bahseden yazar, bunlar arasında yalnız 

Nazım Hikmet’i beğendiğini söylemektedir. Yazının sonunda Kenan Hulusi’nin “Bir 

Çaycı Dükkânında” adlı nesri için Hüseyin Rahmi Beyin övgülerinden 

bahsedilmektedir. 

             Sanatçının her konudaki derin bilgisi , pratik zekası, samimi üslûbu  yazıda 

başlıca dikkati çeken özelliklerdir. Yazarın konuşma arasına serpiştirdiği esprili 
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sözler okuyucu üzerinde hoş bir etki bırakmaktadır. Edebiyatımızın sorunlarına genel 

olarak değinen yazar çözüm yollarını da göstermektedir. 

II. MUHİT’TEKİ HİKÂYELERİNİN İNCELENMESİ 

             Kenan Hulusi Koray’ın hikâyeleri Muhit dergisinde 1929-1932 yılları 

arasında yayınlanmıştır.  Yazarın, dördü mensure olmak üzere toplam on bir hikâyesi 

Muhit’te yerini almıştır. 

              Koray’ın hikâyelerindeki çeşitlilik göze çarpmaktadır. Genellikle aşk ve 

çocukluğa özlem temaları üzerinde duran sanatçı ruh dünyasını eserlerine yansıtmayı 

başarmıştır. 

               Vaka hikayeleri yazan Kenan Hulusi, hikâyelerinde bahsettiği mekân ve 

kişilerle iç içedir. Olayları kısa zaman dilimleri içerisinde gerçekleşmektedir. Dil ve 

üslûp yönünden bakıldığında sanatçının başarısı gözler önüne serilmektedir. 

 

1.2. TEMALAR 

1.2.1. AŞK TEMASI  

Kenan Hulusi’nin 1927-1934 yılları arasında yazmış olduğu birinci dönem 

hikâyelerinin çoğunluğu “aşk” teması etrafında teşekkül eder. Aşk teması, tıpkı 

Servet-i Fünûn dönemindeki gibi insan psikolojisini en derin ve sarsıcı bir duygusu 

olarak temel alınır. Âdeta aşkın insanı nasıl kararsız, şuursuz yaptığı gösterilmeye 

çalışılır. Vak’a da gücünü bu temadan alır. 

Kenan Hulusi’nin Muhit’te çıkan nesir yazıları arasında bulunan “Beyaz 

Güller”, “Dirilen Mumya” adlı hikâyelerinde konular farklılaşabilmekle birlikte tema 

ortaktır. 

 Kenan Hulusi, sanatının birinci devresinde kaleme aldığı “aşk” temalı 

hikâyelerde, aşkı, toplumsal ortamın dışında, iki kişi arasında geçen romantik bir 

olgu gibi ele alır. Sanatının ikinci devresinde ise aşk, toplumsal çevreye ve ekonomik 

koşullara bağlanır. Statü farkı, ekonomik koşullar, toplumun değer yargıları aşkın 

önüne aşılması güç engeller çıkarır. Bu sebeple hikâyeler daima ölümle veya kesin 

ayrılıkla sonlanır. 
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 Kenan Hulusi’nin hikâyelerindeki kahramanlar aşklarını yalnızca 

duygularında yaşamazlar. Aşk, yalnızca insana acı ve elem veren bir duygu değil 

aynı zaman şehvetin ve erotik zevkin kaynağıdır. Buna istisna olan ender 

hikâyelerinden biri, okuyucuyla sohbet eder şeklinde kaleme alınmış olan “Beyaz 

Güller”dir. Beyaz gül, masumiyetin ve platonik aşkın sembolüdür. Kenan Hulusi 

“Beyaz Güller” hikâyesinde çoğunlukla şu cümleleri tekrarlar: 

“Beyaz gülleriniz var mı? Bana vermek için… Ama sarı olmasınlar. Kırmızı 

da hiç… 

Beyaz, bembeyaz olsunlar. 

Eğer bahçenizde beyaz gülleriniz varsa ilk açan beyaz güllerden ilk açtığı 

sabah bana bir demet yapınız ve açık penceremden içeriye atınız…” 

 Bu hikâyede yazar, ölümle ayrılan iki sevgilinin aşklarının simgesi olarak 

beyaz gülleri kullanır. Anlatıcının aşkını itiraf edemediği sevgilisi hastadır. 

Ziyaretine gittiği bir gün sevgilisinin annesi, kızının kendisinden beyaz bir gül 

istediğini söyler. Mevsim kıştır. Günlerce beyaz bir gül arayan kahraman anlatıcı, 

nihayet mevsimin ilk beyaz gülünü sevgilisine götürür. Kız, gülü kokladıktan sonra 

anlatıcıya hediye eder ve aynı gün ölür. Anlatıcı, aradan geçen dört yıl boyunca 

bahçesinin her tarafını beyaz güllerle doldurur ve her sene mevsimin ilk beyaz 

güllerinden bir çelenk yaparak şafak vakti sevgilisinin mezarına götürüp bırakır. 

 “Dirilen Mumya” adlı hikâyede aşkın değişik bir görünümüne yer 

verilmiştir. Yazar, bu hikâyeyi büyük aşkların yeryüzünde hâlâ var olduğunu 

ispatlamak için yazmıştır. Hikâyenin başında ise muharririn küçük bir notu 

bulunmaktadır: 

Müzenin birinci kat salonlarında camekânlı bir lahit içinde teshir olunan 

Sayda Kralı Zabnit 1377 numaradaki Kamelya Ontonyon’u seviyor. Aşkın 

Leyla’dan, Mecnun’dan, Beatris’ten, Nelson ve Emma’dan sonra yeryüzünde 

yasamadığını söyleyen eblehler, 114 numaradaki Apollon heykelinin kitarasındaki 

tellere baksınlar. Bu hikâye bu macerayı anlatıyor.” (s. 81)  

 Olağanüstü unsurlar taşıyan “Dirilen Mumya”, aşkın engel tanımadığı 

mesajı üzerine kurulmuştur. Son vapuru kaçırdıktan sonra geceyi müzedeki odasında 
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geçirmeye karar veren kahraman-anlatıcı, inanılmaz bir olaya şahit olur: Sayda kralı 

Zabnit’in mumyası dirilir, Kamelya Ontonyon’un heykelinin yanına gelir. Sarmaş 

dolaş sohbet ederlerken Apollon’nun heykeli canlanır, Apollon kitarasını çalarak 

Kamelya Ontonyon’a aşkını itiraf eder. Sayda Kralı Zabnit, bu saygısız davranışı 

nedeniyle Apollon’u büyük ilah Zeus’a şikayet eder. Apollon’un ne kadar hercai, 

Kamelya Ontonyon ile Kral Zabnit’in aşklarının ise ne kadar büyük olduğunu bilen 

Zeus, yıldırımlarından birini Apollon’un üzerine yollayarak Apollon’u cezalandırır. 

1.2.2. ÇOCUKLUĞA ÖZLEM  

Kenan Hulusi, ilk dönem hikâyelerinden olan “Tabaklar ve Çocukluğum” 

ve“Ağustos Böcekleri” nde çocukluk hatıralarını anlatır. Hikâyelerdeki ortak tema 

“çocukluğa özlem” dir. 

 “Ağustos Böcekleri” başlıklı hikâyede, yaz mevsimiyle beraber duyulmaya 

başlayan ağustos böceklerinin sesleri, kahraman anlatıcıyı çocukluğuna götürür. 

Çocukluğunu “yakılan bir cigara ile söndürülen bir cigara arasındaki mesafe kadar 

kısa geç(miş)” olarak kabul eden anlatıcı, bu dönemle ilgili en iyi hatırladığı anıların 

ağustos böcekleri ile ilgili olduğunu ifade eder. 

 “Çocukluğumun söyledim bu kısa mesafesini, bir ağaç altında, onların 

sesinden başka hiçbir şey dolduramamıştı.”  

 “Tabaklar ve Çocukluğum” adlı hikâyede, kahraman anlatıcı çocukluğuna 

dair bir anısını nakleder. Buna göre, anlatıcının çocukluğunda en sevdiği şey, yemek 

odasının dolabında muhafaza edilen porselen tabaklarla meşgul olmaktır. Tabakları 

dolabından çıkararak onlara bütün nefesiyle üflemek, nefesin dağılıp açıldığını 

görmek onu çok mutlu eder. Annesinin, tabakların kırılacağı endişesi ile buna yasak 

getirmesine rağmen küçük hilelerle bu oyuna devam eder. Buna göre, öğle uykusu 

için annesi kendisini yatırdığında uyuma taklidi yapar, yanında uzanan annesinin 

uyuyakalmasıyla soluğu yemek odasında alır.  

1.2.3. HİKÂYELERİNDEKİ SANAT, EDEBİYAT, DİL VE ÜSLÛP 

"Yazarın malzemesi dildir. Bir heykeltraş nasıl eserini bir mermer parçasını 

yontarak meydana getiriyorsa, yazar da eserini bir dilde kelimeler seçerek meydana 
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getirir." 51 Üslûp ise "içeriğin formu"52, "muhteva ile dil arasındaki münasebet”53, 

"kelimelerin bir bütün olarak organizasyonu"54 şeklinde tanımlanabilir. 

 Kenan Hulusi, kelime hazinesi zengin olan bir yazardır; Türkçeye 

hâkimdir. Kelime seçiminde titiz davranır. "Kenan Hulusi her şeyden önce şekil ve 

kelimelerde kıymet gören bir sanatkar titizliğiyle yazıcılık hayatına başladı."55 

 Kelimelere aşık her sanatkâr gibi "bütün vaktini onları inciler gibi seçip 

dizmekle geçir(ir)" 56Bu özelliği nedeniyle Hikmet Münir, kendisini "kuyumcu"57 

benzetmesiyle tanımlar. Kenan Hulusi, yaşayan Türkçe ile yazar. Yaşayan, canlı 

kelimelerin dışında bir arayışa yönelmez. Döneminde büyük rağbet gören "Öz 

Türkçecilik" akımlarına iltifat etmez. "Dil" meselesi ile ilgili herhangi bir yazısına 

rastlamadığımız Kenan Hulusi,"Dörthanların Kulaksızı" adlı hikâyesinde "Öz 

Türkçecilik" akımlarında aşırıya gidenleri mizahi bir dille eleştirir. Belli aralıklarla 

muhtelif gazete ve dergilerde yayınladığı hikâyelerinde, bazı ekleme ve çıkarmalar 

yaptığı halde kelimelerde bir değişiklik yoluna gitmez. Kelimeler, yenileri esas 

alınarak değiştirilmez. Bununla beraber, hikâyelerinde dilin son derece sade 

olduğunu, ilk öykülerinin bile, bugün dahi, rahatlıkla okunabileceğini görürüz. 

 "Üslûp, bir sanatkarın bütün eserlerine hakim olan bir şahsiyet 

damgasıdır."58 Kenan Hulusi, ilk hikâyelerinden itibaren, kendine has bir üslûp 

arayışına girer. 

 "Anlatılan şeyin değil anlatış tarzının güzel ve mutlaka ahenkli"59 olmasını 

istediği ilk hikâyeleri, Servet-i Fünûn üslûbunun devamı niteliğindedir. Söz konusu 

hikâyelerinde süslü, renkli, şairane bir üslûbu tercih eder. "Ekleme ve süslerle yüklü 

bir üslûpla sonradan renklendirilmiş yaldızlı kartpostallara benzeyen eserler meydana 

                                                 
51 R. Wellek, A. Warren, Edebiyat Biliminin Temelleri, KTB Yay., Çev. Prof. Dr. Edip Ahmet Uysal, 
Ankara, 1983, s. 228. 
52 Şerif Aktaş, Edebiyatta Üslûp Problemleri, Akçağ Yay., Ankara, 1986, s. 58. 
53 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar I, Dergah yay., İst., 1976, s. 440. 
54 Mehmet Kaplan, Tanpınar'ın Şiir Dünyası, Dergah yay., İst., 1983, s.204. 
55 Cevdet Kudret, "Bir Ölünün Arkasından Düşünceler", Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943,s.488-489. 
56 Hüsamettin Bozok, "Kenan Hulûsi'nin Hakiki Çehresi", Adımlar , Kasım 1943, s.7. 
57 Hikmet Münir, "Hulûsi İçin", Varlık,  S. 394, 1 Mayıs 1953, s.17. 
58 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, Dergah yay, İstanbul, 1977, s. 170. 
59 Cevdet Kudret, "Bir Ölünün Arkasından Düşünceler", Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943, s. 488-489. 
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getir(ir)"60 1934'te Vakit gazetesine girmesiyle beraber sanat hayatında, ilk dönemine 

tezat teşkil eden, yepyeni bir dönem başlar. "Sanat toplum içindir" anlayışı ile 

"toplumsal gerçekçi" hikâyeler yazmaya yönelir ama bu hikâyelerinde de üslûbu 

bütünüyle ihmal ettiğini söyleyemeyiz. 

 "Realist görüşle kalem aldığı hikâyelerinde bile, sık sık, gayet güzel ve 

şiirli deyişlere rastlıyoruz. "61 

 Kenan Hulusi, hikâyelerini İstanbul Türkçesini esas alarak yazar. Köy 

konulu hikâyelerinde, yerel ağızlara, şive taklidine çok az yer verir. Hikâyelerin şahıs 

kadrosunda yabancılar geniş bir yer işgal etmekle birlikte, onların bozuk Türkçesini 

hikâyelerine yansıtmaz. Kenan Hulusi'nin hemen bütün hikâyelerinde bir kelime, 

cümle veya cümle grubunun tekrarlandığı görülür. Yazarın kendine has üslûp 

özelliklerinden biri olarak değerlendirebileceğimiz kelime ve cümle tekrarları 

hikâyeye ahenk ve canlılık kazandırır. "Tekrarlama, biriktirme, mübalağa, ifrat gibi 

şiddetlendirme teknikleri yüksek veya tımtıraklı edebi üslûbun özelliklerindendir."62 

Kenan Hulusi, 1927-1934 yılları arasında kaleme aldığı hikâyelerinde geniş 

ölçüde psikolojik karakter gösteren soyut kelimeler kullanır. 1934-1943 yılları 

arasında ise, sanat anlayışının tesiriyle, somut kelimelerin ön plana çıktığını görürüz. 

 Kenan Hulusi'nin hikâyelerindeki kelime kadrosu; kozmik alem, 

bitkiler,hayvanlar, psikoloji, estetik ve eşya ile ilgili kelimelerden müteşekkildir. 

Ayrıca onun hikâyelerinde; "gibi, kadar, için, daha, sonra" gibi edatların; " ve, ile, 

veya, ama, fakat, de,daha" gibi bağlaçların; "pek fazla, daha fazla, en fazla, pek çok" 

gibi zarf gruplarının geniş ölçüde kullanıldığını görürüz. 

 Kenan Hulusi'nin I. dönem hikâyelerinde sıfatların çokluğu dikkat çeker. 

Kullandığı sıfatlar özgündür. Betimlemeler, insana, doğaya, kente, mahalleye, 

eşyaya, bilhassa hayvan ve meyvelere dönüktür. II. dönem hikâyelerinde 

betimlemeler fazla uzatılmaz, sıfatlar ilk dönem hikâyelerdeki kadar çok yer işgal 

                                                 
60Tahir Alangu, Cumhuriyetten Sonra Hikaye ve Roman Antolojisi, C.1, İstanbul Matbaası, İstanbul, 
1968, s.225.  
61 İsmail H. Biliş, "Edebi Portreler: Kenan Hulûsi", Varlık, S. 394, 1 Mayıs 1953, s.16. 
62 R. Wellek, A. Warren, Edebiyat Biliminin Temelleri, KTB Yay., Ankara, 1983, s. 234-235. 
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etmez. Yazar, "ben" ve "sen" zamirlerini diğer şahıs zamirlerine göre, kuvvetli bir 

ifade vasıtası olarak kullanır. 

 Hareket halindeki hikâyelerinde fiiller, statik şekildeki hikâyelerinde ise, 

sıfatlar ön plana çıkar. Zaman ve şahıs bakımından, fiillerde bütün zamanları 

kullandığı görülür. Anlatma tarzına uygun olarak, birinci ve üçüncü şahıslar sık sık 

kullanılmıştır. Cümleler ise çoğunlukla kurallı ve fiil cümlesi olarak tezahür eder. 

 "İsim, sıfat, fiil ve cümlenin diğer unsurları, ancak malzemelerdir; asıl yapı 

cümledir. Cümle, bu unsurları hususi bir nizam içinde terkip eder. Bu terkibin 

hüviyeti ve kıymeti, kendisine dahil olan parçaların toplamından ayrı şeydir. 

Sanatkarın sentez kabiliyeti, cümlede daha büyük çapta kendisini gösterir. Her 

yazarın hususi bir cümle ve mısra yapış tarzı vardır. Bu tarzla onun duygu ve 

düşünüşü arasında sıkı bir münasebet mevcuttur."63 

 Kenan Hulusi'nin Muhit dergisindeki hikâyelerinin cümleleri genel olarak 

açık ve düzdür. İlk dönem hikâyelerinde yer yer görülen kapalılık, kısa zamanda terk 

edilir. Yazar, söylemek istediklerini açıkça ortaya koyan cümleler kurar. Heyecan 

ifade eden cümlelerinde kısa; tasvir cümlelerinde ise uzun cümle yapısına başvurur. 

Yazar kurallı cümle tekniğini benimser. Hikâyelerinde basit yapılı cümleler 

çoğunluğu teşkil eder. Bunun yanında birleşik ve sıralı cümleler dikkat çeker. 

"Duygular ve düşünceler kendilerine uygun edebi sanatlar, hayaller ve 

sembollerle ifade edildikleri zaman güzellik kazanırlar."64 Kenan Hulusi, bilhassa ilk 

dönem hikâyelerinde duygu ve düşüncelerine uygun hayaller ve semboller ortaya 

koyar. Hikâyelerinde teşbih, istiare ve mecazlar görülür. 

 Sonuç olarak, Kenan Hulusi'nin hikâyelerinde görülen üslûbu şu şekilde 

özetleyebiliriz: Hikâyelerinde zengin bir kelime kadrosu vardır; yazar kelime 

seçiminde titiz davranır. Cümle ve kelime tekrarına geniş ölçüde yer vermiştir. 

Hikâyelerinde yerel ağız ve şive taklidine çok az yer verir; İstanbul Türkçesini esas 

alır. Hareket halindeki hikâyelerde fiiller, statik şekildeki hikâyelerde ise sıfatlar ön 

plandadır. Zaman ve şahıs bakımından yazar, fiillerde bütün zamanları kullanmıştır. 

                                                 
63 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, Dergah Yay, İstanbul, 1977, s. 220. 
64 A.g.e, s. 220. 
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Anlatım formu, 1. ve 3. tekil şahıs ağzından gerçekleştirilmiştir. Hikâyelerde 

cümleler genel olarak açık ve düzdür. Genellikle kurallı cümleler kullanılmıştır. 

1.2.4. HİKÂYELERDE ZAMAN 

"İki gerçek zaman arasında itibârî zamanın orijinal kompozisyonu"65 olarak 

tarif edebileceğimiz hikâye türünde, temel yapı unsurlarından biri "zaman" dır. "Her 

yazarın zamana tasarrufu yahut zamana yüklediği anlam ve işlem farklıdır. Bu 

farklılığı tayin eden etken, yazarın dünya görüşü, tecrübesi, zihniyeti, olaylara bakış 

tarzı ile yorumlama yeteneğidir."66 

 Kenan Hulusi'nin hikâyelerinde zamanı nasıl kullandığını incelediğimiz bu 

bölümde, hikâyeler "vak'a zamanı", "anlatma zamanı" ve bunların hikâyelerde 

kullanılışı gibi doğrudan doğruya yapıyı ilgilendiren özellikleri yanında, muhtevayı 

ilgilendiren "sosyal zaman" ve "tarihi zaman" kavramları çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. 

Kenan Hulusi'nin hikâyelerini "vak'a zamanı" açısından incelediğimizde, 

kimi hikâyelerin çok kısa bir vak'a zamanı içinde başlayıp gelişip sonlandığını 

görürüz. Yarım ile sekiz-on saat arasında değişen bir zaman şeridi içinde anlatılan 

vak’a, hayatın herhangi bir anından bir "kesit" olma özelliği taşır. 

Yazarın "mensur şiir" özelliği gösteren "Bir Çaycı Dükkanında", "Uyku", 

"Beyazıt'ta Çınar Altı", "Boğaz İçinde Bir Gece Yarısı Mehtabı", "İstanbul'dan 

Parçalar" adlı eserlerinde vak'a zamanı birkaç saatle sınırlıdır. 

Anlatıcının kısa bir vak'a zamanı içindeki duygu ve hayal dünyasının 

yansıtıldığı metinler eşya, kişi, mekân tasvirlerinden ibarettir. 

Kenan Hulusi’nin hikâyelerinin hemen hemen tamamında vak’a, art zamanlı 

olarak metne taşınır.Yazarın “mensur şiir” özelliği gösteren eserleri (“Bir Çaycı 

Dükkanında”, “Ağustos Böcekleri”) adlı hikâye şimdiki zamanda anlatılır. 

Kenan Hulusi’nin hikâyelerinde kronolojik bir zaman akışı gözlenir. İç içe 

vak’a zincirinden oluşan hikâyelerde geçmiş zamanlı vak'a , iki hâlin arasında yer 

aldığı takdirde kronolojiyi bozmakla birlikte art zamanlı anlatılan vak’a, kendi içinde 
                                                 
65 Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Birlik Yay,Ankara, 1964, s. 121. 
66 Mehmet Tekin, Roman Sanatı, Ötüken Yay., İstanbul, 2003, s. 121. 
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daima kronolojik bir sıraya sahiptir. Geri dönüş tekniğinin kullanıldığı hikâyelerde 

vak’a yine kronolojik olarak takdim edilir. 

Kenan Hulusi’nin “Dirilen Mumya” adlı hikâyelerinde reel bir zaman değil, 

irreel bir zaman söz konusudur. 

“Dirilen Mumya”da reel zamandan irreel zamana geçilir. Metindeki 

çekirdek vak’a, tarihin değişik dönemlerinde yaşamış kişiler ve Yunan mitolojisinde 

yer alan tanrıları aynı zaman dilimi içinde bir araya getirir.  

Kenan Hulusi’nin hikâyelerini “anlatma zamanı” bakımından 

değerlendirdiğimizde, iki kullanım tarzı ile karşılaşırız: Bunlardan birincisi, vak’anın 

olduğu anda metne aktarılması, ikincisi ise vak’anın belli bir zaman geçtikten sonra 

okuyucuya sunulması şeklinde gözlenir. Bunlardan ilki genellikle hâkim anlatıcı 

tarafından anlatılır. 

Hikâyelerinden otuz tanesi vak’a zamanını bildiren cümle veya 

cümleciklerle başlar. Yine yirmi sekiz hikâyenin ilk cümlesi zaman ve mekân 

kavramlarının birlikte kullanılması ile kurulur: 

“Yazla kış ortasında, sıcak bir mevsim gölgelerin yavaş yavaş başladığı ve 

daha ziyade kışa yakın bir akşam üstüydü.”(“Şeceri Vakvak”) 

“Beyaz Güller” kış mevsiminden ilkbahara dek sürer. “Şeceri Vakvak” 

sonbahar mevsiminde yaşanır. 

Kenan Hulusi’nin hikâyesini “sosyal zaman” ve “tarihî zaman” kavramları 

açısından topluca değerlendirdiğimizde, 1900’lü yıllardan 1940’lı yılların başına 

kadar geçen 40 yıllık bir devrenin panoramasını buluruz. Türk tarihinde sosyal, siyasî 

,ekonomik ve kültürel anlamda büyük gelişme ve değişmelerin yaşandığı bu dönem, 

Kenan Hulusi’nin hikâyelerinde de ifadesini bulur. Balkanlardan Osmanlı’nın 

çekilmesi, I. Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı, Millî Mücadele, Cumhuriyet’in ilânı 

ile başlatılan bir dizi yenileşme hareketi ve tüm bunların toplum hayatındaki 

yansımaları, türün imkânları içinde hikâyelerde yer alır. Şüphesiz asıl olan insandır. 

Sosyal ve tarihî zamanla ilgili ifadeler, bir insanı ilgilendirdiği, bireyin hayatını 

etkilediği ölçüde metinlerde yer alır. 
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Kenan Hulusi’nin II. dönem hikâyelerinde sosyal ve tarihî zaman çok daha 

net ve zengindir. İlk dönem hikâyelerinde ise sosyal ve aktüel zaman belirsizdir. Fert 

ve ferdin günlük hayatının ön plânda olduğu hikâyelerde, sosyal zaman bu ferdi 

hayatın bir fonu olma niteliğine bürünmüştür. Zaten onun ilk dönem hikâyeleri aşk, 

kadın, tabiat çevresinde teşekkül eder. Yine de Beyoğlu’nun bir zevk ve eğlence 

merkezi oluşu, barların açılışı, tramvay ve otomobil gibi ulaşım araçlarının varlığı 

sosyal ve tarihî zamana ait bilgiler vermektedir. 

Yazarın II. dönem hikâyeleri ise I. Dünya Savaşı öncesinden Cumhuriyet’e 

dek uzanan süreçte, Türk toplumunun çektiği acı ve sıkıntılar, inkılâpların sosyal 

hayattaki yansımaları, Cumhuriyet öncesi ve sonrası yönetim ve bürokrasi, sosyal 

bünyedeki çözülme, bozulma ve dağılmalar, birtakım değerlerin yitirilişi, yeni 

değerlerin teşekkülü noktasında dikkat çeken ayrıntılar içerir. 

Sonuç olarak bütün bu özellikler Kenan Hulusi'nin güçlü bir zaman 

duygusuna sahip olduğunu ispatlar. Zamanın kullanımı noktasında vak'ayı esas alır. 

İlk dönem hikâyeleri genellikle belirsiz bir zaman içinde gelişir. İkinci dönem 

hikâyeleri ise - istisnalar dışında- yaşadığı dönemin sosyal, siyasal, ekonomik ve 

kültürel özelliklerini yansıtır. 

1.2.5. HİKÂYELERDE MEKÂN KAVRAMI 

Anlatma esasına bağlı eserlerin temel yapı unsurlarından birisi, “mekân”dır. 

Mekân, söz konusu türlerde, öncelikle olayların “sahne”si olma fonksiyonu ile 

karşımıza çıkar. Bununla birlikte “Mekân, sadece olayların cereyan ettiği sahne, 

yahut zemin değil; aynı zamanda, figürlerin karakterlerini de belirleyen bir 

atmosferdir. Şehir,mahalle gibi geniş mekânlar, sosyolojik; cadde, sokak gibi 

nispeten dar mekânlar, ekonomik ve sosyo-psikolojik; ev ve şahsi odalar ise, 

daraldıkça mahremleşen ölçülerde ferde ait psikolojik ipuçları ile şahısları ve hatta 

olayları aydınlatır.” 67 

Kenan Hulusi’nin hikâyeleri topluca değerlendirildiğinde, metnin bütünlüğü 

içinde mekâna ve onun tasvirine önem verildiği görülür. Bazı hikâyelerinde mekân, 

                                                 
67 Metin Kayahan Özgül, Sami Paşazade Sezai’nin Küçük Şeyler’inde Fiktif Yapı, G.Ü.S.B.E., Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara, 1984, s. 133. 
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sadece olayların sahnesi olmakla birlikte, birçoğunda bunun dışında birtakım 

fonksiyonlara sahiptir. Hikâyelerde mekânın kullanımında dikkati çeken ilk özellik, 

mekân-insan arasında güçlü bir ilginin kurulmuş olmasıdır. Mekândan hareketle 

insana, insandan hareketle mekâna ulaşmak mümkündür. Mekân tasviri, şahıs 

kadrosunun ruh halini, karakterini, sosyal durumunu sezdirecek bir özellik taşır. 

Mekân adeta o mekânda yaşayan insanın aynası olur. 

“Mekân tasvirleri, eserdeki kahramanların bazı hususiyetlerini dikkatlere 

sunmaya yardım eder. Bir odanın tefriş tarzı, orada günlerini geçiren insan hakkında 

bilgi verir…Vaka zincirinin muhtevası ve kahramanların psikolojik hali, mekân 

tasvirlerinden de anlaşılabilir.”68 

“Cevahir Bedestanı”, “Şehzadebaşı’nda Bir Çaycı Dükkanı”, “Tabaklar ve 

Çocukluğum”  gibi hikâyelerde mekân-insan ilişkisi açıkça görülür. 

Kişilerin yalnız yaşadıkları değil, gitmeyi tercih ettikleri mekân ile 

kişilikleri arasında da sıkı bir bağ vardır. Yazarın “ Bir Çaycı Dükkanında”, “Boğaz 

İçinde Bir Geceyarısı Mehtabı” gibi eserlerinde kahramanların ruh hali ile mekân 

arasında bağlantı kurduğunu görürüz. 

Kenan Hulusi’nin bazı hikâyelerinde mekân, üzerinde yaşayan kişilerin 

sosyal sevilerini aksettiren bir göstergedir. Aslında bunu bütün hikâyelerinde 

sağladığını söylemek güçtür. Ama “Tabaklar ve Çocukluğum”, “Cevahir Bedestanı” 

gibi hikâyelerde yer yer yapılan eşya-mekân tasvirleri ile o mekânda yaşayan veya o 

eşyalara sahip olan insanların sosyal statüsünün sezdirilmeye çalışıldığını görürüz.  

“Tabaklar ve Çocukluğum”da tasvir edilen yemek odası ve porselen 

tabaklar, hikâyenin yazıldığı dönem Türkiye’si için ailenin sosyo-ekonomik 

düzeyinin bir göstergesidir. 

Kenan Hulusi'nin hikâyelerinde çoğu zaman konuya uygun bir atmosfer 

yaratmak için mekândan faydalanıldığı görülür. Metnin teması ile uyumluluk 

gösteren mekân tasvirleri, okuyucuyu belli bir atmosferle karşı karşıya getirir. 

                                                 
68 Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelenmesine Giriş, Ankara, 1984, s.128-129. 
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Sözgelimi yazarın korku hikâyelerinde, mekân tasvirleri, okuyucuda korku duygusu 

yaratma fonksiyonu ile yükümlü kılınmıştır.  

Kenan Hulusi'nin I. dönem hikâyelerinde mekân tasvirleri yer yer objektif 

ve realist bir mahiyet arz etmekle birlikte, daha ziyade subjektif ve romantiktir. Söz 

konusu hikâyelerde mekân tasviri, o mekâna bakan ve algılayan kahramanın ruh 

haline göre şekillenir. Gücünü gözlemden değil hayalden alır. Yedi Meş'alecilerin 

şiirlerindeki gibi, resme has bir tasvir gayreti dikkat çeker. Renk ve gölge unsurları 

ile varlıkların ayrıntılı tasviri, okuyucuda bir peyzaj intibaı uyandırır. II. devre 

hikâyelerine göre, mekân tasvirlerinde kullanılan sıfat sayısı ve benzetmeler dikkati 

çekecek ölçüde fazladır. 

Mekâna ait unsurlar, orijinal benzetmelerle okuyucuya sunulur. II. dönem 

hikâyelerde mekân tasviri, realist ve objektiftir. 

Kenan Hulusi'nin hikâyelerini "iç-dış", "kapalı-açık" mekân açısından 

değerlendirdiğimizde, iç ile dış mekânın bir arada kullanıldığını görürüz. Ancak iç 

mekâna bağlı hikâyeler daha fazladır. Ev, devlet dairesi, kahvehane, gazino, hastane, 

bar, köşk, cezaevi, okul, tren, otel, vapur, otomobil, müze, türbe, mahkeme salonu 

belli başlı iç mekân çeşitlerini oluştururken plaj, bahçe, yol, istasyon dış mekân 

alanları olarak karşımıza çıkar. Kenan Hulusi'nin en çok kullandığı iç mekân çeşidi 

ev ve trendir. Deniz kenarları ve plajlar ise en sık rastlanılan dış mekân alanlarıdır. 

Hikâyeleri yerleşim alanlarına göre incelediğimizde, olayların sahnesi 

olarak köy, kasaba ve yazlık sayfiyeler karşımıza sık sık çıksa da, Kenan Hulusi 

büyük şehir hikâyecisidir. Çünkü hikâyelerinin yarıdan fazlasında olayların sahnesi 

şehirdir. 

Hikâyelerin çoğunda mekân, İstanbul'dur. İstanbul'un dışında Eskişehir, 

İzmir, Kastamonu, Konya, Trabzon, Sapanca, Tire, Ünye, Erzincan, Sivas, Sakarya, 

Düzce, Balıkesir, Sinop, Ankara, Kayseri şehir ve ilçe merkezleri hikâyelerde mekân 

adı olarak karşımıza çıkar. Ayrıca Türkiye dışında geçen hikâyelerde Berlin, Kiev, 

Zagreb, Stolpsi, Belgrad, Moskova, New York, Selanik, Atina, Bükreş, Milano, 

Sofya, Triyeste, Peruzya şehir adlarına tesadüf ederiz. Ancak daha önce de 
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belirttiğimiz gibi, vak'anın yabancı şehirlerde geçtiği hikâyelerde mekâna dair hemen 

hiç ayrıntı yoktur. 

Hikâyelerin otuz dört tanesi mekânla ilgili bir isme sahiptir 

:”Şehzadebaşı'nda Bir Çaycı Dükkanı, Beyazıt'ta Çınar Altı, Altın Oluk” bunlardan 

bazılarıdır. 

Hikâyelerin otuz iki tanesi mekânı tasvir eden cümle ile, yirmi sekiz tanesi 

zaman ve mekânı bir arada ifade eden cümle ile başlamaktadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

METİNLER 

2.1. BEYAZ GÜLLER∗∗∗∗ 

 Beyaz gülleriniz var mı? Bana vermek için?... Ama sarı olmasınlar. Kırmızı 

da hiç… 

 Beyaz, bembeyaz olsunlar. 

 Eğer bahçenizde beyaz gülleriniz varsa ilk açan beyaz güllerden ilk açtığı 

sabah bana bir demet yapınız ve açık penceremden içeriye atınız onları… 

 Eğer bahçenizde beyaz gülleriniz varsa şafak vaktinde çıkınız… göğüslerini 

henüz açtıkları zaman, taze ıtırlarını hiç koklamadan bana bir demet yapınız ve açık 

penceremden içeriye atınız onları… 

 Eğer sizde kırmızı gül, sarı gül, istediğiniz renkte bir gül yoksa geliniz 

benim bahçeme… benim bahçemin en nihayetine, metrûk ve benden uzak yaşayan 

kısmına geliniz. Oradan kırmızı güllerden, sarı güllerden, sizde olmayan güllerden 

koparınız ve geçerken getirdiğiniz beyaz gülleri açık penceremden içeriye atınız. 

 İsterseniz küçük yuvamı da seyredebilirsiniz. O yuva ki ta…saçaklarına 

kadar beyaz güllerle sarılıdır. O, güller ki, ince belleri üstünde, ufacık kırmızı 

gagalarını göğüsleri içine çekmiş, tüylerini kabartmış, lekesiz, beyaz güvercinlere 

benzerler… 

 Size bu maceranın başını söyleyecek değilim. Nasıl tanıştığımızı çok merak 

ediyorsanız, bu, okuduğunuz hikâyelerdeki tanışmalar gibi oldu. Ne fazla ne eksik… 

 Tuhaf ve yalnız kendisine mahsus bir tuvaletin daha ziyade güzelleştirdiği 

yüzünü ilk tanıştığımız gece bir “ay” çiçeğine benzetmiştim. Fakat, o, bir ay çiçeğine 

hiç de benzemezdi. O, nadide bir porselen vazo içinde açmış beyaz, bembeyaz bir 

güldü. 

 Yüzünde, bilhassa dudakları etrafında, eksilmeyen harikulâde ışık vardı ve 

güzel dişleri nar taneleri içindeki billurcuklar gibi kudretten cilalı idi… 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Beyaz Güller”, Muhit, S.7, Mayıs 1929,s.509-510. 
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 Kelimeler dudaklarında adeta narlaşırdı. Konuşurken, damların 

saçaklarından buz parçalarının kırılmış eller gibi aşağı doğru sarktığı bir kış zamanı, 

çini bir soba karşısında, buzlu suda dondurulmuş nar yiyor gibi leziz bir tatlılık 

duyardım. 

 Onu hayrete şayan garip bir zevkle ilk bakışta güzel bulmamış, hele hiç 

sevmemiştim. 

 Fakat sonra… Kim bilir nasıl oldu, birdenbire içimde buldum ve daha 

garibi şaşırmadım buna. 

 Bununla beraber bu sevgiyi o hiç bilmezdi. Ve ben bir zerresini bile ihsas 

etmemek mecburiyetindeydim. Bunu yaptığım dakikada güzel sevgili, beyaz, 

bembeyaz çiçeğim bir sam rüzgarına tutulmuş gibi ince sakı üstünde derhal kırılacak, 

belki de artık ebediyen görmemek lâzım gelecekti. 

 Davet ettiği evlerinde kaç günler en yakın bir temasla konuştuk. Kaç kış 

geceleri, bir çini soba karşısında dudaklarından kelimelerin tatlı, leziz ahengini buzlu 

suda dondurulmuş nar yiyor gibi duydum. Fakat onda öyle bir samimiyet, öyle bir 

arkadaşlık var ki, içimin derdini söyleyemezdim. Ve bu, en çok haz ettiğim, en tuhaf 

fakat en temiz bir zevkimdi benim. 

 Bir gün beyaz gülümün hastalığını haber aldım. O vakit içimden vurulmuşa 

döndüm; damarlarımdaki kan bilmediğim bir yere aktı, döküldü. 

 Ziyaretine gittiğim zaman bir Japon porselenini andıran yatağı içinde, onu 

pembe bir gül gibi buldum. Gözleri donuk ve müphemdi. Beyaz yastıklardaki başı, 

sakında kırılan bir gül gibi solgun bir renkle kırılıvermişti. Dağınık saçları halka 

halka, tel tel, karma karışıktı. Lâkin ne perişan bir güzellik vardı onlarda. 

 Bu sıcak oda içinde kim bilir nasıl bir hisle, beline kadar inmiş yorganını 

yavaş yavaş göğsüne doğru çektim. Ve gözlerimde biriken yaşları onun beyaz 

yorganına akıtmamak için yine gözlerimde dondurdum. 

 İkinci ziyaretim bir kış günü oldu. Dışarıda, daha yağarken buz tutan sisli 

bir kar vardı! Oda, yarı inik perdeler ile donuk bir kar beyazlığı içindeydi. 
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 Annesi bir gül istediğini söyledi, bir beyaz gül… 

 O zaman yanına geldim, ne için istediğini sordum. 

 - Hiç… dedi. 

 O kadar katı söyledi ki daha fazla ısrar edemezdim. 

Bundan sonra gül bahçelerinde günlerce serseri dolaştım. Güzel sevgili, 

memleketinden uzak düşmüş bir çiçek gibi günler geçtikçe katre katre solarken, ilk 

açacak beyaz gülü bekledim. Ve, bir sabah onu, yine kendi bahçesinde, kimsenin 

uğramadığı bir duvar dibinde buldum. O vakit deli gibi koştum yanına. Mevsimin ilk 

açan beyaz, bembeyaz gülünü yastığına iğnelemek istedim. 

 Fakat o, elimden aldı, içine taze ve serin kokusunu saniyelerce çekerek 

derin derin kokladı. 

 Sonra: 

- Size, dedi, bir hatıra olsun. Zaten bunun için istemiştim. 

 Beyaz gülüm, o gün, mevsimin ilk açan beyaz gülünü ilk kokladığı gün, 

ince narin sakı üstünde koparılmış gibi soldu. Ve dudaklarında: 

- Beyaz gülü ona veriniz; beyaz gül onun olsun, diyerek öldü. 

 Aradan tam dört sene geçti. Şimdi bahçem beyaz güllerle doludur. Benim 

beyaz, bembeyaz gülüm için, küçük yuvamın etrafına, pencereleri önüne beyaz gül 

ağaçları diktim. O beyaz güller ki, ince belleri üstünde küçük, kırmızı gagalarını 

göğüsleri içine çekmiş, tüylerini kabartmış, lekesiz, beyaz güvercinlere benzerler. Ve 

ben, yalnız onların güzel kokuları içinde yaşıyorum şimdi… 

 Her sene, mevsimin bahçemde ilk açtığı beyaz güllerden onun için nadide 

bir çelenk yapıyorum. Ve bunu yollardan hiç kimsenin geçmediği bir şafak vakti 

mezarı üstüne bırakıyorum. 

 Hiç kimsenin geçmediği bir zamanda…Zira, onu sevmediğimi, eskiden 

nasıl kimse bilmiyorsa, istiyorum ki şimdi de öyle olsun… 

 Sizin bahçenizde beyaz güller var mı? 
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 Eğer bahçenizde beyaz güller varsa, ilk açan beyaz güllerden ilk açtığı 

sabah bana bir demet yapınız ve açık penceremden içeriye atınız onları. Zira, ona bir 

çelenk yapacağım. 

 Eğer bahçenizde beyaz güller varsa; bir şafak vaktinde çıkınız, göğüslerini 

henüz açtıkları zaman, taze ıtırlarını hiç koklamadan bana bir demet yapınız ve açık 

penceremden içeriye atınız onları. Zira, ona bir çelenk yapacağım. 

 Eğer bahçenizde beyaz güler varsa, mevsimin en sonunda açan ve 

bahçenizde en son kalan beyaz, bembeyaz gülleri benim için koparınız ve açık 

penceremden içeriye atınız onları. Zira ona bir çelenk yapacağım. 

 Eğer sizde kırmızı gül, sarı gül, istediğiniz renkte bir gül yoksa, geliniz 

benim bahçeme… Benim bahçemin en nihayetine, metrûk ve benden uzak yaşayan 

kısmına geliniz. Oradan, kırmızı güllerden, sarı güllerden, sizde olmayan güllerden 

koparınız. Ve geçerken, getirdiğiniz beyaz gülleri açık penceremden içeriye atınız. 

Zira, ona bir çelenk yapacağım. 

 Ama, unutmayınız sakın olmaz mı? Mevsimin ilk açan ilk beyaz güllerini 

ve bir de mevsimin en son açan, en son beyaz güllerini istiyorum sizden. 
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2.2. DİRİLEN MUMYA∗∗∗∗ 

 Öyle zannediyorum ki, Sayda kralı büyük “Zabnit”, hayatında hiçbir kadını 

bu derece kuvvetli ve haşin bir ihtirasla sevmemiştir. Dün gece Âsarıatika müzesinde 

geçen vakayı rüyet eden hakimler elbette heykellerin aşkına inanmayacaklar. Ve 

elbette ki gece nöbetçileri vazifelerini suistimal maddesinden hapsedilecek. Fakat 

ben gözlerimle gördüm; müzenin birinci kat salonlarında camekânlı bir laht içinde 

teşhir olunan Sayda kıralı Zabnit, 1377 nümerodaki “Kamelya Ontonyo”yu seviyor. 

Aşkın Leyla’dan, Mecnun’dan, Beatristen, Nelson ve Emma’dan sonra yeryüzünde 

yaşamadığını söyleyen eblehler, şimdi 114 nümerodaki Apollon heykelinin 

kitarasındaki tellere baksın. Bununla beraber haşin ve muhteris bir aşk, acaba, artık 

müzeler içinde mi geçmeye mahkum? 

 Fakat ne olursa olsun… Ortada, kalbin ve damarların, ikisinin de 

hükmettiği ve gözlerimle gördüğüm bir vaka var: Sayda kralı Zabnit, güzeller güzeli 

Kamelya Ontonyoyu seviyor. 

 Dün gece son vapuru kaçırdıktan sonra, müzedeki hususi odamda kalmayı 

bir otelde kalmaya tercih etmiştim. 

 Gece saat on ikiydi. Bir buçuk saatten beri Çin taraflarında son defa yapılan 

hafriyat hakkında müze müdürünün odasında bulduğum, beynelmilel müzeler 

kongrasında okunmuş rapor suretlerini henüz bitirmiştim ki, içime şayanı hayret bir 

arzu geldi: 

 Müzenin içerisi gecenin bu vaktinde acaba nasıldı? 

 Derhal çıktım. 

 Nöbetçiler koridorlarda dolaşıyor. Müzenin bütün dekoru tam ve muazzam 

bir sükut içinde… 

 Dışarıda rüzgar yoktu. Onun içindir ki, bu uzun koridor korku ve telaş 

vermiyordu hiç. Hademelerden dinlemiştim: Fırtınalı gecelerde, müzenin içi, koca 

gövdeli ağaçlar dik uçurumlardan devriliyormuş gibi muazzam seslerle uğuldarmış. 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Dirilen Mumya”,Muhit, S.9, Temmuz 1929, s.650-653. 
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Ve kış geceleri bütün dekor, inine çekilmiş hayvanların halile, yalnız burunları 

dışarıda, sessiz ve muhteriz dururmuş. 

 Günün içeriye verdiği kuytu ve alacalı renk ağlayan kadınlar lahdinde 

ancak sükutu bir matem sezdirir. Fakat gece vakti gelecekler, orada ince ve derin bir 

figan da duyacaklardır ki, bu sese, lahdin mermer oymalarında vadisi meçhul bir 

suyun akisleriyle akan göz yaşları karışır. 

 Ve İskender’in lahdinde harp geceleyin başlıyordu. 

 Büyük kapıdan girer girmez karşıya gelen camekânlı hademe odasını 

geçmiş, birinci kat salonun sağ tarafına girmiştim. 

 Elektrikler birdenbire söndüler. 

 Kımıldamadım. 

 Müdürün emri vardı ışıklar herhangi bir arıza yüzünden kesildikleri zaman, 

gece nöbetçileri oldukları yerde duracaklardı. Bunu bildiğim içindir ki, bir adım daha 

atmamıştım. Karanlık harikulade kesifti. Ve atılacak bir adım yapılacak bir kaza 

demekti. 

 Kımıldamadım. 

 Fakat gözlerim yavaş yavaş karanlığa alışıyordu. Ve artık lahitleri, müzenin 

karanlık gecesi içinde, sert ve korkunç fark ediyordum. Gözlerimin, dekoru delmeye 

çalıştığı bu sıralardaydı ki, karşımda sol cephede bir hareket duydum. 

 Gözlerim birdenbire açılmıştılar. 

 İşte şayanı hayret bir vaka oluyordu. Bir ruhşinas, laboratuarında acaba 

Sayda kralı Zabnitin ruhunu mu çağırıyordu? 

 Ve camekânlı lahdin üstündeki örtü yavaş yavaş sıyrıldı. Yavaş yavaş, 

sesiz, sedasız, adeta yerde sürünen ipek bir etek gibi ince ve sakin düştü. Sonra gene 

gördüm: camekân masanın üstünden yavaş yavaş yukarı doğru ralı kalktı ve ayak 

ucunda dimdik durdu. 

 Fakat asıl şayanı hayret olan şey ne örtünün düşmesidir, ne de camekânın 

kalkması… Şüphesiz asıl şayanı hayret olan, Sayda kralı Zabnit’tir. O, bir oda içinde 
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uyuyan ve yaşadığını kuvvetle bilen adamları uykudan uyandırmamak için hareket 

eden bir hırsız gibi bacaklarını masadan ihtirazla sarkıttı ve aynı ihtirazla bir nefes 

bile çıkarmadan ayağa kalktı. 

 Bilmiyorum: işte sen gençliğinde harikulade maceralar yaşayan Sayda kralı 

Zabnit’in mumyasısın. Ve şimdi lahdinden ayağa kalktığın bu dakikalar, bir şehvet 

gecesinde olduğu gibi genç ve çırçıplaksın da… 

 Fakat o, iyiliyor, camekânlı lahdin örtüsünü omuzlarından Romalı bir asker 

tavrıyla çaprast fırlatıyor, ben geri geri çekiliyorum. 

 Artık anlamıştım: Sayda kralı Zabnit’in mumyası dirilmişti; o şimdi 

yaşıyordu. Fakat, koklanan havasında bile geçmiş asırlardan esrarengiz bir hamule 

taşıyan bütün dekorun samut ve sakin uyuduğu bu muazzam gece içinde acaba ne 

yapacaktı o? 

 Ve görüyorum onu. Ayaklarının ucuna ince temaslarla basa basa, evvela 

camekânlı lahdin önünde gene kendisine ait bulunan taş lahdin arkasına bir dakika 

için sindi. Sonra yavaş yavaş bulunduğu salonun kapısından başını yan salona uzattı 

ve orada da sükûtun hakim olduğuna katiyetle inandığı zaman yürüdü. 

 Arkasını bırakmayacaktım. 

 Tam üçüncü koridora –zannedersem onu yedi numerolu koridor- geldiği 

zaman, hızla geçti ve dördüncüye girdi. Üçüncü odaya baktım: sol cephede kitara 

çalan bir Apollon heykeli… Şayanı dikkat başka hiçbir şey. 

 Gözlerim bir müddet için tekrar karanlığa döndüler. Şimdi bütün dekor, 

beynimin içinde bir heyhulâ gibi muazzam, sakit ve simsiyah duruyordu. 

 Müze içinde bir tiyatronun başlayacağını muhakkak biliyordum. Ve 

düşünüyordum ki, eşhasının ve seyircilerinin İlahlar, ilaheler, Prensler ve büyük 

kumandanlar olan bu muazzam haileyi en derin bir tecessüsle takip etmelidir. 

 Onun için parmaklarımla göz kapaklarımı açtım, korkudan donmuş etlerimi 

oğuşturdum ve bacağımı gene gayri ihtiyarı ileri geri hareket ettirdim. 

 Kral Zabnit çok güzel bir adammış. Ortadan ayırdığı uzun ve siyah saçları 

mükemmel bir itina ile yan tarafına doğru taralıydılar. Dik bir alnı vardı. Gözlerinin 
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yalnız parladığını görüyordum. Ve bıyıkları burulmuştu. Boyu kısa değildi. Bir 

kadının hoşuna gidecek derecede uzun, mütenasip ve güzeldi. Ayakları çıplaktı tabi. 

Ve lahdinin üstünden aldığı kızıl örtüsü, vücudunu, yalnız omuzlarının bir kısmından 

itibaren diz kapaklarına kadar örtebiliyordu. Ve sağ diz kapağının üst kısmı açık 

kalmıştı. 

 Yemin ediyorum: o, çok güzel adammış. Sayda şehrinin ılık portakal 

kokularıyla ıtırlanmış saray bahçelerinde, kolları arasında atılmak için âmâde duran 

nedimlerinin yalnız bir sinir sarasile değil, fakat bir kalp hummasıyla da, onu râm 

etmek için pusu kurduklarını işitmiştim. Ve gene işitmiştim ki; kral Zabnit öldüğü 

zaman mezarının başında intihar eden cariyeler varmış. 

 Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Belki bir saniye belki bin… Belki on bin 

saniye… Girdiği dördüncü oda da bir aralık dimdik durdu ve adımları tekrar yavaş 

yavaş atıldı. O zaman gittiği yerin istikametine doğru tecessüs ve merakla baktım: bu 

oda içinde ve tam orta yerde, yuvarlak bir kaide üstünde merkûz bulunan Venüs 

heykelinin karşısındaki vücut yavaş yavaş kımıldıyordu. 

 Ben müzenin her noktasını ayrı ayrı bilirim. Hafızamı yokladığım zaman 

gördüm ki, bu taş heykel “Kamelya Ontonyo” nundur. O zaman içimden haykırdım:  

 -Kamelya Ontonyo… 

 Ve onun taş dudaklarından bir ziya uçuyordu. 

 İşte bir hakikat: heykeller geceleyin diriliyor. Ve işte gene bir hakikat: kral 

Zabnit, “Kamelya Ontonyo” yu seviyor. Ve sonra anladım ki, o, Kamelya Ontonyoyu 

sonsuz bir ihtirasla seviyormuş. Sevgide sonsuz ihtiras… Bu bir felakettir. Ve 

neticede ölüm muhakkak. Fakat ne olursa olsun, seven tahammül eder.  

 Yüz bin kere haykırıyorum: 

 Seven tahammül eder. 

 Affettiği gibi. 

 Evet, Kamelya Ontonyo’nun taş dudaklarından bir ziya uçtu. Acaba 

Kamelya Ontonyo dirilmeye başladığı zaman, ruh onun dudaklarına bir ziya ile mi 

geliyordu.  
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 Fakat ben kral Zabnit’e hak verdim. Kamelya Ontonyo, Beatristen de 

güzeldi, Kleopatradan da… 

 Siz görmediniz mi Kamelya Ontonyoyu? 

 Ne yazık… 

 O, müzenin birinci kat salonlarında duruyor. 

 Eğer Kamelya Ontonyoyu görmedinizse yazık. 

 Üstünde gerçi bir ferace var. Fakat biliyorum ki feracesi vücudu altından 

gözükecek kadar şeffaftır. Ve siz açıkta kalan göğsüyle feracesinin diz kapakları 

üstüne dökülen kıvrımlarından anlayabilirsiniz ki, vücudu bir kısrak kadar dinçtir. 

 Kamelya Ontonyonun vücudu, ıssız dağlarda serazet koşan bir kısrak kadar 

dinç. Göğsü dalgalı denizler üstünde rüzgarla şişkin, güneşle parıl parıl çifte bir 

yelken kadar serbest. 

 Elinde ağ yok, mızrak yok ve kılıç yok. 

 Şu halde Kamelya Ontonyoyu görmedinizse yazık size. 

 Yazık… O, Kleppatradan da güzeldir, Beatristen de… 

 Artık tamamıyla görüyordum: kral Zabnit’i kolları açık karşıladı. Yanına 

gittiği zaman, birleşen, yalnız dudakları oldu. 

 Bal rengi saçları omuzlarının fağfur yuvarlıklığına sonbaharda taşan bir Nil 

gibi dökülmüştü. Ve sonra, Sayda kralı Zabnit onun koluna girdi. Artık biliyorum ki; 

etrafında ne lahitler kalmıştı, ne heykeller… Artık müzenin muazzam dekoru içinde 

yalnız onlar yaşıyorlardı ve her şey samût ve sakindi. 

 Ne konuştuklarını bilmiyorum. O kadar yavaş fısıldıyorlardı ki… 

 Fakat ansızın bir şey oldu. Müzenin içinde yeni bir ışık gördüm, yeni bir 

ses. Bu, bir kitaranın sesiydi. 

 O zaman “Kamelya Ontonyo” yavaşça: 

 - Uyanıyor, dedi, Ma’but Apollon artık uyanıyor. 

 Kral Zabnit’in kolundan birdenbire sıyrıldı. 



 59 

 Ben bir heykelin arkasına gizlendim. 

 Ondan sonra kral Zabnit’i görmedim. Hayır, görmedim değil; o, başını 

elleri içine almış düşünüyordu. Ve anladım ki, en şayanı dikkat hadise mabut 

Apollonun dirilmesi olacaktır. Filhakîka kitaranın sesi müzenin muazzam sükutu 

içinde hazin bir nota gezdiriyordu. 

 Ma’but Apollon gece sabaha yaklaşırken dirilmişti. Ve ma’but Apollon 

elinde kitara olduğu halde yürüyordu. Ben Apollonu bilirim; ben ma’but Apollon 

tanırım. O, her günkü yorgunluğunu dinlendirmek için, batan güneşler ardında kâin 

“Tetis” sarayında vücuduna istirahat verirken, şafak, sabahleyin sarayının kapılarını 

açar. Ve o, alın tahterevanına gürbüz ve dinç dört at koşulu olduğu halde, şafağın 

açtığı kapılardan, gözlerinde haşmet ve ihtiras, ufkun çemberine doğru atılır. Altın 

tahterevanı kendisinin kudretli ellerinden başka idare edecek hiç kimseyi 

tanımıyorum. Bir gün kendisinin öz oğlu, bunu ispat için, fezada yol aldığı zaman, 

dizginleri tutan ellerin acemiliğini hisseden atlar, gemi azıya almakta 

gecikmemişlerdi. Ve o zaman bütün dünya harap ve talân olacaktı. İşte bundan 

sonradır ki, büyük ilah Zevs, acemi oğlanı yıldırımlarıyla itlâf etmiş ve neticede 

Apollon, Olimpos cennetinden tard olunmuştu. Acaba, hayatında birçok lekeler olan 

ilah Apollon bu gece, Türk müzesinin içinde nasıl bir facia çıkaracaktır? 

Ve onun kitarasının tellerinden kopan seslerle bütün heykeller uyanmıştılar. 

Artık görüyordum; bir lahit üstüne dizilmiş ağlayan kadınların mağmum yüzlerine, 

göz yaşları bir müddet için silindiler. İskender lahdinin üstünde boğuşanlar 

müdarebeden durdular. Savrulan kılıçlar olduğu yerde kaldı ve kalkanlarını başlarına 

doğru çeken muharipler gözlerini çevirdiler. Hatta büyük İskender, kılıcını kınına 

soktu ve şaha kalkan atının yeleleri, boynu okşanmış gibi sükun içinde kaldı. Mısır 

lahitleri koca gövdelerini yavaş yavaş kaldırdı ve çekik gözlerini merakla açtılar. 

Elleri ipte olduğu halde bir kurban merasimine hazırlanan çocuk, Allah’ına vereceği 

kurbanı unuttu ve bir av merasiminde atların bacaklarını ısıran canavarlar dişlerini 

bir dakika için gevşettiler. 

 Apollonun etrafında dokuz kız raks ediyorlar. Apollonun aşkı şerefine şarkı 

söylüyorlardı. O, elinde kitara, bütün heykellerin gözleri önünde – ve yarabbi, 
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Kamelya Ontonyoyu bir sevenin olduğunu bildiği halde hiç utanmadan- önüne geldi 

ve elinde kitara, dokuz genç kızın söylediği şarkılarla Kamelya Ontonyoya karşı, 

kalbinin duyduğu hisleri birer birer anlattı. 

 Hey… Mabut Apollon, Kamelya Ontonyoyu seviyormuş. 

 Fakat eminim, Kamelya Ontonyo ona karşı hiçbir zaaf duymuyordu. Yalnız 

onun ilahlara mensup olmasından korkuyor, başından defedemiyordu. Bununla 

beraber gözlerinin bakışları muhakkkırdı. 

 Apollon çıldırmıştı bu gece. O zannediliyordu ki, karşısında yaşayan bu 

kadın toprakların içine gömülen “Dafne” dir. Ve ona: 

- Sen Kamelya Ontonyo değilsin, diyordu. Ben onu tanırım, o, bu kadar 

güzel, genç ve çalak değildir. Daha sonra, Kamelya Ontonyo, benimle aynı binanın 

sakafı altında yaşayamaz. Senin elinde gerçi bir defne dalı yok. Fakat bilmiyorum, 

sen, defnesin ve kral Zabnit’in mumyasını seviyorsun. Bil ki, kitara tutan ellerim, en 

müthiş okları da kullanabilir. Bundan sonra kral Zabnit’le yaşamak istersen eğer, onu 

ayaklarının ucunda okların ateş ile bulacaksın. 

 Müzenin içi bir mahşere dönmüştü. Ben bir aralık, heykellerin mahşerinde 

gezerken, gözlerim kral Zabnit’e ilişti. O, yapacağını biliyormuş. 

 Sayda kralı Zabnit biliyormuş yapacağını. 

 Apollon büyük ilah Zevse şikayet edecekti. 

 Ve: 

- Sen, diyordu, ey büyük ilah, sen Apollonun ne kadar hercaî olduğunu 

biliyorsun.  

O Apollon ki, senin daima menfurun olmuştur. Tesalyada çobanlık eden 

adam, bir gün “Dafne” yi sevmişti. Onu takip ederken kızın nasıl bir hevlican ile 

kaçtığını elbette hatırlıyorsun. Ve elbette hatırlıyorsun ki, eğer “Kea” olmasaydı, o, 

Dafneyi iğfal edecek ve sonra zavallı kızı bir paçavra gibi fırlatacaktı. Onun ne 

derece bir bülheves olduğuna işaret için, ey büyük ilah, işte “Kılıti” meydanda… 

Yaptığı cinayetleri işaret ile şikayette bulunan o kadını, - o kadın ki kendisini 

harikulade seviyordu- bir gün onu, bir çiçek kalıbına soktu. Ve ey büyük ilah, şimdi 
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o kadının yüzü, Apollona doğru çevrilmiş olduğu halde, daima böyle eza ve cefa 

içinde kalır. Ve sevgisini kalbinde hapsederken Apollonun bülhevesliğine karşı nasıl 

bir nefret duymuyorsun. Bütün bunlardan sonra o şimdi, ne derece harikulade 

sevdiğimi bildiğin bir kadına karşı tecavüzde bulunuyor. Ve ey büyük ilah, onu 

senden başka şikayet edecek hiç kimsem yok. 

 Kral Zabnit, Zevse böyle yalvarıyordu. 

 Duası kabul olundu. 

 Kral Zabnit heykellerin mahşeri içinden Apolllonla dövüşmek için ilerledi 

ve karşısında dimdik durdu. 

 Lakin Apollon gülüyordu. Belki de düşünüyordu ki, böyle bir fani 

kendisiyle mücadele için kollarında nasıl bir cesaret bulabilecekti. Daha sonra buna 

cesaret ettiği için, üstüne savlete imkan bırakmadan derhal helak etmeliydi. 

 Ve oklarını birdenbire çekti. 

 Kral Zabnit yere yığılmıştı. 

 Fakat Zevs büyük bir ilahtır. Biliyordu ki, o sevgisinde masumdur. Onun 

için, kral Zabnit’in intikamını almak istedi. Ve yıldırımlarından birini Apollonun 

üstüne yolladı. 

 O, bir ilahtır. Giden yıldırımın onu ihrak etmeyeceği şüphesiz… Fakat 

giden yıldırımlar kitarasının tellerine çarptı ve kitarasının telleri bir saniye içinde 

yandı. Zevs, yıldırımlardan asası elinde olduğu halde uzaklaşırken, şafak kapılarının 

açıyordu. Hizmetçiler kral Zabnit’i lahdi içine yatırdılar. 

 “Kamelya Ontonyo” taş kesilmişti. 

 Ben, gözlerim dönmüş ve kıpkızıl, müzenin büyük kapısının ardına kadar 

açtım ve koştum , koştum. 

 Sayda kralı Zabnit Kamelya Ontonyoyu seviyordu. Kamelya Ontonyoyu 

muhteris ve haşin seviyordu. Onun içindir ki, aşkını zehirlemeye kalkan bir bülhevesi 

ilahına şikayet ettiği zaman duası müstecap olmuştu. 
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 Şimdi, bir tesadüf neticesi, dün geceyi müzenin içinde geçiren ben, 

müzenin bu ihtiyar hafızıkütübü, diyorum ki bundan sonra müzeye gidecek olursanız 

kitara çalan mabut Apollon heykelinin kitarasında tellerin kopmuş olduğunu 

göreceksiniz 
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 2.3. BEYAZIT’TA ÇINAR ALTI∗ 

 Bu bir ağaç… Altında su bardaklarının gıcır gıcır yıkandığı, bir su 

çıngırağının uzak ve tehi akislerle yuvarlana yuvarlana döndüğü, sükûtun dinlendiği 

ve güvercinlerin büyük deniz ufuklarında kalmış son ışıkları da kumlu bir sahile heya 

molayle sürükleyen balıkçı sandalları gibi “Hu…” çektikleri bir ağaç altı… 

 Eğer, aynalar içinde sabahın nasıl açıldığını görmediniz ve eğer içinizde bir 

sevginin nekahatını duymadınızsa, bu ağaç altının ruhunuza vereceği lezzeti 

anlamayacaksınız. 

Yemyeşil yaprakları, yazın kuvvetli güneşine lüks bir salon abajuru gibi 

açılırken, altına oturduğum vakit anladım ki, içimden mangal alınmıştır. Ruhum, 

uzun bir kışı müteakip, odasının demir parmaklıklı pencerelerinden bir bahar havası 

girerken, üstündeki mangal alınmış beyaz tüylü bir Van kedisi gibi, sırtını çıkardı, 

kuyruğunu dikti, silkindi ve yumuşak ağzını açarak uzun uzun esnedikten sonra, ön 

ayaklarıyla birdenbire ileri atıldı. Ruhum ki ateşleri kor olmuş bir mangal altında 

yatan bir Van kedisidir; acaba karşıdaki taş duvarların ince karartılarında mütecessis 

duran bir kertenkele mi gördü dersiniz? 

 Güneş, yaprak aralıklarından, henüz sulanmış asfalt zemin üzerine parça 

parça düşüyor. Karşı binanın harap şehenşinlerinde, kırık panjurlarında, metrûk ve 

izbe odalarının kuytu köşelerinde yaldızlanan örümcek ağları var. Ve taş 

kütüphanenin saçaklarından bir adak uğruna atılan yemlere güvercinler yaprak 

yaprak dökülüyor. 

 Ben, yazın geldiğini ilk defa bu ağacın altında otururken anlıyorum. Sanki, 

yapraklar arasına sokulmuş bir gizli el, yalnız esnacım üstünde değil, fakat beynimin 

içinde serin bir suya daldırılmış bezlerle hafif bir masaj yapıyor gibi. 

 Ve üstümdeki bu yaprak yeşili abajurun yırtıklarından sızan ve yine 

yapraklar üstünde biriken ziya ve hararet, öyle hissediyorum ki, az sonra asfalt zemin 

üzerine ince ince damlayacak ve yine asfalt zemin üzerinde yaygın bir su haliyle 

akacaktır. 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Beyazıtta’ta Çınar Altı”,Muhit,S. 24, Teşrinievvel 1930, s.406-407. 
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 O zaman güvercinler çınarın serabı altına koşsunlar. Tahayyül etsinler ki, 

bu mermer sebilin suyu artık kurumuştur. Ve içlerinden suyu kuruyan mermer bir 

sebil için, “Hu…desinler, Hu…” 

 Biliyorum; onlar incecik gagalarını ıslatacak, hararetlerini teskin edecek bir 

yudum suyu, asfalt bir zemin üzerine düşmüş ziya ve hararetin mermer bir sebili 

andıran pırıltılarında bulundukları vakit, kanatları birdenbire çırpınacak. 

 İşte; meçhul bir tehlikeyi vehmederek kanatlarını taş kütüphanenin 

saçaklarına doğru açtıkları zaman, güneşle meşpu duvarda, gölgeleri kuvvetli bir 

rüzgarla griftleşen yapraklar gibi birbirine karışıyor ve ben bir rüzgarın hakikaten 

çıktığını vehmediyorum. Fakat başımı dallara çevirdiğim an anlıyorum ki, rüzgar 

sadece gözlerimde ve rüzgar güvercin kanatlarının güneşle meşpu bir duvara vurmuş 

akislerinden başka hiçbir yerde değildir. 

 İçimi, yelkenlerini açmış bir gemi haliyle serbest ve serazat bırakıyorum. O 

gidiyor ve gidecek. Rüzgarı bol denizlerde yelkenlerin parça parça, didik didik ve 

yamalı olmasına rağmen yelkenli bir gemi gitmeye mecburdur. 

 Gidiyor ve gidecek. 

 İçim, bu ağaç altında, rüzgarla dolmuş yelkenli bir gemi gibi gidiyor ve 

tahayyül ediyorum ki, gelen bir yazı, ilk defa bu ağaç altında hisseden damarlarım bir 

kısrak kadar dinçtir. 

 Arkamda, şadırvan musluklarının kalaylı güğümler içine boşalan ince 

seslerini işitiyorum. Mabedin mermer duvarları arkasında, namaz vakti olmamakla 

beraber, kulaklarıma kesik iniltiler, uzun yalvarışlar geliyor. Kim bilir bu belki bir 

vehim. Belki de taş kütüphanenin saçaklarına sıralanmış güvercinler “Hu…” 

çekiyorlar. 

 Ve ben, onların sesinde sabra ve tevekküle biraz daha aşina olur gibiyim. 

 Sabır ve tevekkül… Fakat madem ki içinde bezlerinin yamalı olmasına 

rağmen güneşle parıl parıl yanan bir gemi tekrar yelken açtı; menzil uzak değildir; 

menzil uzak değil. Gidiyorum ve gideceğim. 
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 Artık, bu öğleüstünde, mermer döşemeleri hurdahaş avlunun süslü 

şadırvanına, kubbeler üstüne ve büyük çınarın fantezi bir salon abajurunu andıran 

yeşil dekoruna bir münacat selsebili dökülürken burada , bu ağaç altında her şeyin 

yeşil olduğuna inanıyorum. Ziya, yeşil bir kristalden geçerek geliyor gibi. Dünyada 

bu tatlı renkten başka hiçbir şey yok. Belki de güvercinler böyle uzun iniltilerle yeşil 

rengin gidecek olan hasretini çekiyorlar. Adeta yeşil bir deniz içinde yaşıyor gibiyim. 

Sarmaşıklarının yüz bin kere tasfiye edilen güneş ziyalarıyla cilalandığı yeşil, 

yemyeşil ve seyyal bir deniz… 

 Ve içim, yeşil bir denizde yelkenleri hür bir gemi haliyle serbest ve 

serazat… Nasıl böyle olmasın ki, rüzgarı bol denizlerde yelkenlerin parça parça, 

didik didik ve yamalı olmasına rağmen bezler şiştiği zaman yelkenli bir gemi 

gitmeye mecburdur. 

 Ve büyük çınarın yeşil abajuru, bana, tekrar yaşamak istediğim bir yazı 

tahayyüt ettiriyor 
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2.4. BOĞAZ İÇİNDE BİR GECE YARISI MEHTABI∗ 

 Bizden çok ötede, bu mesafelerden çok ileride bir altın oluk var. Biz bu 

oluktan içiyoruz. İnce derisi iskeletine ve kaburgalarına yapışmış aç susuz, dişi ve 

sıska bir köpek gibi çenelerimizi bu oluğa doğru kaldırmış, bu oluktan içiyoruz. 

 Her şeyin, dağların ve denizlerin hatta rüzgarın ve havanın bile gece yarısı 

aldığı bu açık vanilya renk içinde altın oluk içimize boşalıyor; biz onunla doluyoruz. 

 Alelâde zamanlarda cildimizle mevcudiyetini hissettiğimiz bu fani eşya ile 

artık alakamız kesiliyor. İçimizde riya ve haset kalmadı. Şimdi bir köpük kadar 

hafifiz; hafif ve berrak… Ve sanki biz, büyük deniz sahillerinde “esrar-ı kâinata 

vakf-ı hayal” eden ziyadan birer mahlûkuz. 

 Balkondaki tahta parmaklıkların içeriye parça parça, bölme bölme vurduğu 

bu temmuz gecesi, verdiği rahatı ömrümüzde bir daha, belki de hiçbir 

bulamayacağımız bu hasır iskemlelerde, yarı uyanıklık içinde düşünüyoruz: 

 Beynimizde o tahayyül var ki, cananımız bir vuslat deminden sonra 

gördüğümüz şu tabiata inkîlab etmiştir. Şimdi, yorgun damarlarımız karşısında 

harikulâde bir sihirle vuslatın sükûnunu veriyor. 

 Ah, kabil olsa da, sular üstünde vüzûh içinde berrak duran şu aydınlık, 

ömrümüzün sonuna kadar bizden, gözlerimizden ve içimizden eksik olmasa… 

 Gözlerimiz, eski bir itiyadı hatırlayarak, ufak bir sesle kanatları harekete 

muhayye gece kuşları kadar ürkek karaltılarda geceyi arıyor. 

 Fakat gece yok. Ve olmayacak. 

 Kırmızı bir evin çinko olukları üstünde, burnunu sürüyerek, sürterek, 

mehtabı koklayarak sinsi adımlarla yürüyen siyah bir kedi, o da geceyi arıyor. 

 Fakat gece yok. Ve olmayacak. 

 Uzak mesafelerden bir nehir gibi boşalan altın oluk, olamayan gece içinde, 

yalnız o hükmediyor. Onunla, fağfur bir kase gibi, bir kadeh gibi ve canan gibi 

doluyoruz. 
                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Boğaz İçinde Bir Gece Yarısı Mehtabı”, Muhit, S.25, Teşrinisani 1930,s.10-
11. 
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 Yarasaların bir türlü olamayan gece içinde kör ve muzlim bekleştiği bu 

dakikalarda, altın oluk, Anadolu sahil hanelerinin top ağaçlar altında yarı zulmete 

karışık kıyılarını yavaş yavaş terk eder gibi.  

 Belki de bu ağaçlar altında hayale ram olmuş bir kadın, dizginlerini 

elleriyle kullandığı deniz kızağı üstünde onu karşı tarafa geçirecek. 

 Gözlerimizi biraz daha açıyor, uzun zamandan beri oturduğumuz hasır 

iskemlelerde hafif bir hareketle kımıldanıyoruz. 

 O geçiyor. Altın oluk bir deniz kızağı üstünde –yavaş yavaş- sürükleniyor 

gibi değil, adeta akıyor gibi, bir göz bakışı gibi –yavaş yavaş- ve hissettirmeden 

geçiyor. 

 Berrak bir su ile aydınlık bir havanın iç içe girdiği, birbirine nüfuz ettiği bu 

dakikalarda, küçük balıklar, bir an için başlarını dışarıya çıkardılar. Üstlerine cam bir 

kavanoz haliyle kapanan bu cam sema altında, onun iç sathına kadar, bu uzak mesafe 

küçük balıklara bir deniz vehmini verdi. Şimdi, ince bir kuyruk darbesiyle vücutlarını 

bu denize doğru fırlatıyorlar ve galsamaları içine giren temiz hava hadekalarını 

süratle genişletiyor. 

 Gözlerimiz, bir aralık, Rumeli tarafına takıldı kaldı. Acaba hangi balıkçı 

elleri, karşı sahile ağlarını böyle fırlatmış? Balıkçılar bu gece tuhaf ve sihirli bir oyun 

yapıyorlar. Ağları ipten değil. Belki iptir de attıkları zaman acayip bir büyü ile renkli 

camlar haline geldi. Kırmızı, mor, eflatun ve turuncu camlar ki, altın oluğun boşalan 

ziyası, denizin filiz rengi içinden bu renkli camlara doğru akıyor. Yoksa biz, sık ve 

girift ağaçlarla çevrilmiş, camları bin çeşit renkli bir Çin mabedine mi yaklaşıyoruz? 

 Muhayyilemiz, yaşadığımız bu hudut içinden uzaklara doğru koşuyor. 

Uzaklara, uzaklara…ki orada bir altın oluk var; biz ona doğru koşuyoruz. 

 Ey altın oluk; seslerin ve sedaların kesildiği bu maverâi demde içimize 

boşal ve içimize bir kadeh gibi ve canan gibi dol. 

 Dilimizin ucunda tuhaf bir lezzet var. Işıklı bir salonda ve lüks tuvaletler 

arasında dudaklara götürülen vanilyalı bir dondurmanın dilimiz ucuna bıraktığı 

lezzet… Bu lezzet, belki de gene böyle bir gece içinde genç ve yavru bir dudak 
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usaresiyle karışıyor ve beynimiz uzaklara, uzak mesafelere ve altın oluğun boşaldığı 

yerlere doğru gidiyor. O zaman, köpüklü çenelerimizi aç susuz, dişi ve sıska bir 

köpek gibi altın oluğun hüküm sürdüğü ve altın oluğun muazzam boşandığı 

merhaleye doğru kaldırıyoruz ve yaşadığımıza inanmıyoruz. 

 Altın oluk boşalıyor. Dağların boz rengi bir füsun içinde uzaklara, 

İstanbul’a doğru uzandığı bu dakikalarda, altın oluk boşalıyor. Ve sular şeffaf bir 

aydınlıkla baş başa ve dudak dudağa… 

 Biz altın oluğa doğru çenelerimizi kaldırmış olan, ışığa, ziyaya ve nura bir 

daüssıla hasretini çeken biz, ömrümüzde bir daha, belki de katiyen bulamayacağımız 

bir sevgi nekahetine bu dem içinde: 

 - Ah, diyoruz, -ve ah,- kabil olsada sular üstünde, vüzuh içinde, berrak 

duran şu aydınlık, ömrümüzün sonuna kadar, bizden ve karşımızdan ve 

gözlerimizden ve içimizden eksik olmasa… 
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2.5. ŞECERİ VAKVAK∗∗∗∗ 

Yazla kış ortasında, sıcak bir mevsim gölgelerinin yavaş yavaş boşaldığı ve 

daha ziyade kışa yakın bir akşamüstüydü. İçinde yaşadığımız halde ondan 

uzaktaymış gibi daima onu duyduğumuz, içimizde bilemediğimiz, tutup 

çıkaramadığımız, ağrıyan yeri göstermediğimiz bir sancı gibi de onu duyduğumuz 

büyük şehrin, olmaya yüz tutmuş bir nar haliyle, uzak bahçelerde havasının parça 

parça kızardığı bir akşamüstü… 

 Bu ağacın tam karşısında durdum. Üstü camla örtülü ve insan elinin amelî 

hünerleriyle ısınan bir limonluk içinde kısır ve bodur kalmış bir nelat 

değildi.yumuşak ve kadife mavimsi nihayetsizlik altında, belki de zaman dediğimiz 

ihtiyar şeyle beraber doğan; yukarıya, adeta içilecek bir su hissini veren boşluğa; 

aşağıya, kara ve sıcak toprağa doğru bütün kollarıyla sarılıp büyüyen, yaşayan, 

didişen, ıstırap çeken ve ölen bir nebat… 

 Büyük meydanlıkta taş bir desteğe dayalı bir ölü ağaç karşısında, insan 

vücudunun zamana nispetle yerde sürünen bir haşere gibi ne kadar cüce ve adeta hiç 

kaldığını düşündüm. 

İskender’in mezarı önünde, büyük ve kanlı denizler içine eğilmiş gibi nasıl 

titreyecek, Karsikalı adamın buz sahalarında koşturduğu ölüm şehsüvarını 

hatırlayarak nasıl ürperecek ve Selim’in kabrine uzak ve altun mesafelerin yakıcı 

füsfatını his ederek nasıl genişleyecek, açılacak, büyüyeceksem, bu ölü ağaç 

karşısında kan, zaman ve mesafeyle öylece baş başa kaldım. 

 Akşamın mevsimler değiştiren rengi altında bu ölü ağaç, bir hayvana da 

benziyordu: Baş taraflarında iki boynuz gibi uzayan iki dalla, ayağa kalkmış ve 

yalnız nebatatın hüküm sürdüğü sıcak devirlerden kalma, garip bir hayvan 

müstehasası… 

 İçinin bir mantar haline gelmiş kabukları, sellerin yardığı taşlı topraklar 

gibi oyuk oyuktu. Ve artık, yavaş yavaş dökülen, dağılan, tozlaşan kabuklara 

parmaklarımı dokundurmak arzusu geldiği zaman, tuhaf bir korkuyla birdenbire 

titredim. 
                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Şeceri Vakvak”,Muhit, S.26, Kanunievvel 1930,s. 17. 
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 Bu acayip ve ölü ağaçta nasıl bir sır vardı ki, esnacı altında zehirli bir 

tükürük imal eden nebatlar gibi parmaklarımı dokunmaktan alıkoymuştu? Bununla 

beraber, dakikalar geçtikçe biraz daha fazla görüyordum ki, çürümüş kitap 

yapraklarından zihnime takılı kalmış bir iki elyafı, bu ölü ağaç,harikulade bir 

araştırmayla, bu akşam aydınlığına doğru bulup çıkarmak istiyordu. 

 Büyük meydanlıkta, denizlerin ötesinden gelmiş yeni dünyalı bir kadından 

başka kimse yok gibiydi. Sanki o da, gözlerinin yeşil rengiyle, deniz altında 

kurulmuş yeni bir sinema aleti gibi, kafamın içindeki kanlı şeridi tespit edecekti. Taş 

bir desteğe dayalı ölü ağaçla, yeşil gözlü, yeşil ceket ve iskarpinli kadına baktım. Bu 

ölü ağacın sırtında bu yeşil gözlü, yeşil ceket ve iskarpinli kadın yeşil bir böcek gibi 

yürüyerek geldi. 

 O zaman, kanı uyuşmuş gözlerini bir dakika oyalamak için yukarı 

kaldırdığı vakit, birdenbire açan dalların yeşil yaprakları ucunda kanlı bacakların 

birer sihirbaz maşları gibi ağır ağır sallandığını fark eder gibi oldum. 

 Ölü ağaç, çürümüş kitap yapraklarından zihnime takılı kalmış bir iki elyafı, 

esnacı altındaki zehirli bir tükürükle nebati bir örümcek gibi avlamıştı. 
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2.6. ŞEHZADE BAŞINDA BİR ÇAYCI DÜKKÂNI∗∗∗∗ 

Donmuş bir kanarya kadar sapsarı ve olgun bir limonun buruk lezzetini 

taşıyan bu yer bir “ser” midir acaba? Dışarıda rüzgar –fakfur ve bulutlu bir sema 

fecrini andıran büyük, yekpare, sisli, buharlı camlarda çırpınan rüzgar- kanatları 

kopmuş bir kartal mıdır ki? 

İçerde boz rengi bir sükut var. Ve büyük, yekpare, sisli, buharlı camların 

ayırdığı kaldırımlar üstünde bembeyaz bir kar… 

 İçerde boz rengi bir sükut var ve kristal bardakları ılık bir suyla yıkayan 

ellerin tertemiz gıcırtısı… Acaba lastiklerini yeni giymiş bir adam karlar üstünde mi 

yürüyor… 

Kalbim, bu sükutun müsterih genişliğinde fakfur ve siyah bir kavanoza 

konmuş sonra güneşe bırakılmış ılık, sükun içinde bir su… 

 Öyle vehmediyorum ki, burada bütün mevcudiyetim her mesamesine kadar 

zerre zerre çözülüyor, damla damla eriyor ve ılık bir mayi gibi düşüncesiz ve yayvan 

ve geniştir. Gene öyle vehmediyorum ki bu camlı kapıyı açar ve dışarı çıkarsam, 

içine hapsolmuş – doğan bir güneşle çıtırdayan bir tabiat parçası gibi- bütün 

mevcudiyetim toz haline gelmiş camların çıtırtısıyla birleşecek ve ben gene kendime 

rücu edeceğim. 

Önümde bir bardak duruyor. Uzak ufuklar ardına devrilen güneşlerin 

yumuşak ve seyyal ateşinden mi dolduruldu? Yoksa, içinde kıpkırmızı bir gül mü 

ezilmiş? Ve yoksa eriyen bir karanfil mi var? 

 Parmaklarım yaşlı bir parıltıyla duran küçük bir limon parçasını damla 

damla sıkar ve gene bir alüminyum kaşıkla karıştırırken zannettim ki yavru bir 

kanarya kanat çırpınıyor. İnce ve yumuşak tüyleri sararmış bir akika benzeyen o 

kuşların göğüslerinden çıkan bir damla musiki hangi renktedir? Ve az evvel mayi 

içinde çırpınan yalnız bir kanat mıydı acaba? 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Şehzade Başında Bir Çaycı Dükkânı”, Muhit,S.27, Kanunisani 1931,s.10. 
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 Dudaklarım kristal bardağın muhteviyatını yudum yudum içerken öyle 

zannediyor ki, çırpınan yalnız bir kanat değildi; çırpınan ince, yumuşak ve nermin bir 

kanarya göğsünden çıkan son bir terennümdü de… 

 Ses yok. Burası kaşlarında çekilmiş bir yay inhinası, gözlerinde derin ve 

tehî mağaraların rutubetli bakışları, yüzünün çizgilerinde japonkâri bir mozaikîn ince 

ve derin hatları gittikçe incelen ve derinleşen bir Konfüçyüs rahibinin inzivağahı 

mıdır? 

 Ses yok ve kaşıklar sükuna varan bir korkuyla devroluyor. Ses yok; sükun, 

derin ve tehi bir sükun ve kalbim bu derin ve tehi sükun içinde fakfur, siyah ve 

harikulade tannan bir kavanoza konmuş sonra güneşe bırakılmış temiz, bembeyaz bir 

su…  

 İçerde bir gümüş semaver fıkırdıyor; yıkanan bardakların gıcırtısı var; 

dışarıda kar.. Dilimde yaşadığımı yegane söyleyen buruk bir lezzet, bir limon 

rayihası ve limonlu bir tat… 

 Fakat ben ki, kalbim ve damarlarımla yaşayan bir kahramanım ve benim ki 

zihnimin içi – geçen bu yazdan sonra – lüks bir salondan henüz çıkmış adamlar gibi 

pırıl pırıldır; niçin şimdi ruhumda bir Konfüçyüs rahibinin metrûk ve münzevi 

sükuneti var? 
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2.7. TABAKLAR VE ÇOCUKLUĞUM∗∗∗∗ 

 On beş, yirmi sene evvel Aksaray’da yanan ahşap evimizde en iyi günlerim 

yemek odasındaki camlı dolabın tabak muhteviyatını daima temizleyebilmek, 

düzeltmek ve parlatmak için fırsat kollamakla geçerdi. 

 Günün öğle zamanlarında, saatlerin bal rengi bir çeşni ile eridiği ekser yaz 

vakitleri, annem biraz uyku ümidi ile yatağına girer girmez, yanı başında kapanan 

gözlerim, ezeli hilekarlıklarıyla uyumayı taklit ederdi. Sıcak onun damarlarını tatlı 

bir uykuya salıverince, perdeleri kapanmış odayı rehavetine bırakırdım. 

 Bizim tabaklarımız porselendendi. Yemek odasının yukarı kaldırdığım 

camı önünde, ağzımın bütün sıcaklık ve genişliğini tabakların yüzüne doğru verirken, 

serin porselende nefesimin dağılıp açıldığını ve tekrar yavaş yavaş toplanıp erimeye 

başlayınca bu ılık hararetin porselen içine doğru adeta emilip kaybolduğunu uzun 

uzun seyrederdim. 

 Hafif bir nemle ıslak bir pamuk parçasıyla sımsıkı ve bura bura sardığım 

beyaz tülbent, tabakların yüzünde uvalanırdı. Ve rengi her defa için bir parça daha 

açılan ve aydınlaşan porselen tabakları bol güneşe kaldırdığım vakit zannederim ki 

gökler de porselendendir. 

 O zaman tabaklarımız porselendendi. Gökler porselendendi, fakat şimdi 

evimizde tabaklarımız yok. Kim kırdı; gökler porselenden mi? Belki. Belki de yalnız 

kalbim porselenden… 

 Tabakların en çok bayıldığım başka bir cinsi de kristal çeşitlerdir. Esnacı 

aralarına bir ateş yalımı sürülmüş gibi, yahut bir avuç deniz suyu bırakılmış kadar, 

yahut da güneşin ezildiği kırmızı, yeşil ve beyaz kristaller ki düşünürüm: ellerim 

kristal bir tabak olsa da ellerimi yukarı kaldırarak sevgilimi içinde gezdirsem. 

 Uzun kış gecelerinde kristal tabaklar bana yazları hatırlatıyor. Eski yaz 

vakitleri, bir sabun köpüğü gibi sabahleyin güneşi ben üflerdim. Güneş, gözlerimin 

önünde porselen tabaklara doğru yavaş yavaş kayardı. Ve bir sabah, güneş bir sabun 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Tabaklar ve Çocukluğum”, Muhit, S.31, Mayıs 1931, s.32. 
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köpüğü gibi dudaklarımdan uçmayınca kristal tabaklar içinde onu akşamüstü ezilmiş 

buldum. 

 Tabaklar, tabaklar… Porselen tabaklar, kristal tabaklar… 

 Küçükten beri en çok sevdiğim şey tabaklardır. Geçen gün, havada savrula 

savrula bir kar yağarken düşündüm ki benim de bir tabakçı dükkanım olmalıydı. Her 

vakit elimde bir bezle porselen tabaklara doğru nefesimi verdiğim zaman, porselen 

tabaklarda beyaz bezlerin gıcırtısını bir gülüş gibi dinleyecek, tabakların yüzünde 

gözlerimin içini arayacaktım. 

 Kapının iki tarafındaki büyük cam vitrinlere, cam sehpalar üstünde sıra 

tabaklar dizilecekti. Kristal çiçek tabakları gümüş mahfazaları içinde sallanacak ve 

arkalarında yanan küçük elektrik lambaları, zerreleri arasında erimiş ateş 

yalımlarında mercan böceklerin kanatlarını hareket ettirecekti. 

 Sabah vakitleri dükkanımı açtığım zaman; ince, uzun ve beyaz eldivenli bir 

yavru eli gibi kapıdan içeriye doğru uzanan bir gün ışığı, sehpaların üstüne bırakılmış 

tabaklardaki rakkaselerin eteklerini kaldıracak ve gün bol bir iştiyakla tabaklara 

doğru boşalacaktı. 

 Öğle zamanlarında, firari ışık sütunları dükkanın kuytu renginde aydınlık 

kanallar açacak ve rengarenk tabaklar aydınlık kanallar içinde tutuşmuş yelkenliler 

gibi gözükeceklerdi. 

 Ben, tabaklara ruhumu veriyorum. Tabaklar ki, avuçlarının arasında bir 

sabun köpüğü gibi, avuçlarımın içinden dünyaya üflediğim sabahları hatırlatıyor. 

 

 

 



 75 

2.8. CEVAHİR BEDESTANI∗∗∗∗ 

 Kapının dışarısında uzun kordonlu bir saat yarımı gösteriyordu: içeri 

girdim. 

 Gözlerim her nedense, orta yerde çini bir soba aradılar. Kapısından girer 

girmez derhal yükselme hissini veren ve bir deve üstüne konmuş bir mahfeyi andıran 

bu yerde, çini bir sobanın eşyaya kızıllık verecek akislerini görmek istiyordum. Bana 

öyle geliyor ki, bu eşya bu kızıllığa maruz satıhlarında, renklerini biraz daha açık 

gösterecek ve biz o solgun renkle bu alev arasında maddeden renge doğru istihale 

edeceğiz. 

 Uzun iskemleleri üstünde ve kocuklarına sarılmış oturan dükkancılar –

sanki- yaprakları dökülmüş büyük bir ağacın ötesinde berisinde ve dalların 

nihayetinde başlarını siyah tüyleri içine çekmiş mütecessis bekleşen birer siyah 

kargadırlar. O kargalar yaramaz bir çocuğun bir ok darbesiyle nasıl havalanır ve 

tekrar yerlerine konarsa, zairlerin ufak bir öksürüğe de bu adamları oturdukları 

yerden birdenbire fırlatacak ve belki onlar da bir dakika için uyanmış 

bulunacaklardır. 

 Nitekim madeni develer, altın zarflar, altın tabaklar, gümüş bıçaklar, kemik 

kaşık ve mercan saplarla dolu bir camekân önünde mutlak fazla durmuşum ki, uzun 

sakallı antikacı bu ziyaretçiden birdenbire şüphelenmişti. Sabahtan beri katiyen 

kımıldamamış vücudu ağır bir makine haliyle harekete geldi ve koca gövdesi 

camekân üstüne abandı. 

 Ben, ben de kendimden şüphelendim. Acaba, tabiatım birdenbire değişmişti 

de bu adam bir kehanetle onu fark mı etmişti. Ve simdi ben, kim bilir nereme 

saklanmış elmas bir bıçakla ve parmaklarımın görünmez hareketleriyle bu camı 

yavaş yavaş kesecektim, içinden şu altın zarf yok olacaktı. 

 Bu his içime, bir damla gibi düşer düşmez aniden genişleyiverdi. O zaman 

iradesine hakim bir adam tavrıyla ve metin adımlarla öteye geçtim. Fakat gözlerim 

tekrar çevrilince, antikacı o kadar şüphelenmiş olacak ki gözlerine de katiyen itimat 

edemeyerek, büyük ve kıllı elini dolap üstünde yavaş yavaş gezdiriyordu, uzaklaştım. 
                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Cevahir Bedestanı”,Muhit, S.34,Ağustos 1931,s.20-21. 
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 Kafam ve demir miğfer geçirilmiş kadar birdenbire ağırlaşmıştı. Artık 

hiçbir şey düşünemiyordun ve hele eşyaya bakmaktan tamamıyla korkar gibiydim. 

 Yakasını kaldırmış, kafasını paltosu içine büzmüş, ellerini hiçbir şüpheyi 

çağırmamak için ceplerine sımsıkı sokmuş, yolun ortasından acayip bir zair geçiyor. 

 Ve işte bir dükkan, iç tarafları öne doğru çevrilmiş sarı hamam tasları bir 

renk hastasının gözleri kadar açık ve manasız. Neredeyse yıkılacak hissini veren 

dolabın yukarısına, uzun püsküllü bir aziz devri paşasının resmi asılı. Acaba, hangi 

çocuğun bir sarı defter kabına çıkarmak istediği bir çıkartma resmidir bu? 

 Az ötede, madeni çivilerle üstüne Arapça bir ibare yazılmış tahta bir sandık 

duruyor. Seyyah mevsimi olmamakla beraber, Amerikalı bir kadın, ince parmakları 

arasında altın sapını tuttuğu tek gözlüğünü çivilerin sapına doğru yaklaştırıyor, 

gözlerini açıyor, vücudu haşyet içinde. 

 İlerliyordum. Fakat ayaklarım oldukları yerde birdenbire mıhlandı. 

Duvarlarında sedef kakmalı Arap hançerleriyle, dipçikleri kısa ve namlıları uzun 

Arap silahlarının, Türk yatağanlarının, Karadağı piştovlarının, İngiliz mavzerlerinin, 

demir miğfer ve paslı zırhlarının bir safı harp intizamıyla yan yana dizildiği işte bir 

silahçı dükkanı. Ön tarafına koyduğu camekân içinde gümüş saplı, gümüş mahfazalı 

Çerkez bıçakları, gümüş kamçılar ve altın kemerler var. 

 Az evvel ot bir minder üstüne ön bacaklarıyla bir deve gibi çökmüş ve 

elinde eğeyle eski bir silah temizleyen silahçı, şimdi ayağa kalkmıştı. Arkasındaki 

garip fon önünde, sağ elini paltosunun ilikli düğmeleri arasına sokmuş bu geniş 

omuzlu adam eski günlerini hatırlayan bir silahşora benziyordu. Ve gözleri içinde 

devrilen bu güneşe karşı, kılıcına dayalı duran bir kahraman hayaleti kımıldadı. 

 Yürüdüm. İki tarafımda bütün eşya, bir nehir üstünde gibi akıyordu. İşte: 

müselles ve içi boş bir tahta çerçevenin kaidesine asılmış Bursa işlemeleriyle kaplı 

bir duvar. Ön taraftaki camekânda, beyaz ve kırmızı boncuklu baş örtüleri, yazmalar 

ve uçkurlar. 

 İlerde tahta bir mankene geçirilmiş kırmızı çuhadan ve sırmalı bir Arnavut 

ceketi duruyor. İçerisinde gerçi bir vücut yok. Fakat o vehmi veriyor ki, hala yaşayan 
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bir ruh vardır. Eğer biraz daha bakacak olursam, eli derhal beline doğru gidecek ve 

boşlukta göğsüme kaldırılmış bir silah göreceğim. 

 Şu tarafta kapalı duran muşamba fenerler var. Bundan on beş, yirmi sene 

evveli hatırlıyorum. Yanımda ihtiyar bir kadınla, elimizde böyle bir fener, mehtaplı 

bir havada bir yokuştan yavaş yavaş iniyoruz. Gözlerimi kapadım ve içimden bütün 

bir çocukluk geçti. 

 Yolun sağ tarafındaki bir ağızlıkçı dükkanı ne kadar pırıl pırıl. Mavi 

püsküllerden yukarı asılmış akik tespihler sarı bir gülün dondurulmuş suyudur 

vehmini veriyorlar. Şehrin içinde, belki de tam ortasındaki bu yer şehirden uzak ve 

münzevi yaşıyor. Bize öyle geliyor ki göğsündeki sımsıkı düğmeleri ile apoletleri ve 

kordonları parıl parıl yanan resmi uşakların yukarıdan tuttukları cam bir fenerle taş 

merdivenlere düşen akislerimizi çiğneyerek demir bir kapıdan buraya yavaş yavaş 

girdik. 

 Ve ansızın, boğuk ve derin bir ses bu toz sükutu içinde uyuyan eşyanın 

üstüne ağır ağır döküldü. Başımı çevirdim; orada az ileride, Romalı bir muharip 

miğferine benzeyen tahta bir minarede, cüce bir adam, uzun iniltili bir ezan 

okuyordu. Acaba, dedim, acaba ne kadar zaman geçti ve saat kaç oldu. 

 Kapının dışarısında uzun kordonlu bir saat yarımı gösteriyordu. 
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2.9. AĞUSTOS BÖCEKLERİ∗∗∗∗ 

Gelen yazı, ıslak bir mayo kadar vücuduma yapışık hissederek, kulaklarımı 

ağustos böceklerinin seslerine bıraktığım bu dakikalarda, yine çocukluğumu 

düşünüyorum. 

 Benim çocukluğum, yakılan bir cigara ile söndürülen bir cigara arasındaki 

mesafe kadar kısa geçti. Ve şimdi birdenbire içimde bulamadığım bir aşkı yeniden 

canlandırmak arzusunu nasıl duymuyorsam, onu da tekrar geriye çağırmak 

istemiyorum. Bırakalım; çocukluğumuz hiç haberimiz olmaksızın günlerimizden 

uzaklaşmış bulunsun ve kadınlar içimizden mevsimler gibi geçsinler. 

 Benim çocukluğum hakikaten de yakılan bir cigara ile söndürülen bir cigara 

arasındaki mesafe kadar kısa geçti. 

 Kulaklarımı, uzak bahçeler nihayetinden örüle örüle gelecek olan ağustos 

böceklerinin harikulade seslerine bıraktığım vakitler onu çok daha iyi 

düşünebiliyorum. Ve çünkü çocukluğumun söylediğim bu kısa mesafesini, bir ağaç 

altında, onların sesinden başka hiçbir şey dolduramamıştı. Fakat madem ki onları 

tekrar geriye çağırmak istemiyorum, dalların nihayetinde ve belki de bir macera ile 

kendinden geçen bu garip orkestra dursun mu? Çocukluğumu, yaz vakitlerinin 

dudaklarına kadar güneşle doldurduğu kadehler içinde hatırlamak istediğim her 

dakika, en deli bir şef gibi gözlerimi kapayarak onları ben idare edeceğim. 

 Nitekim, bütün dakikalarımı baştan başa ağustos böceklerinin doldurduğu 

bütün bir mevsim hafızamı onların sesleri içine veriyorum. 

 Sıcak bir öğleüstü, ince elyafına sarılarak kendimi bir böcek tavana doğru 

çekerse, ben de bu seslerin elyafında, uzaklaşan hatıralarıma yavaş yavaş ve öyle 

tırmanacağım. Benim, çocukluk hatıralarım ki, başladığı ve bittiği dakikaların bir 

başka mevsime hulûl etmiş gün zamanları gibi ne başını bulup çıkaramadığımız ne 

de sonunu tayin edemediğimiz bir mevsimdir. 

 Vakit vakit açık pencerelerle beraber pancur ve kapıların aralıklarından, 

kulaklarımı nihayete kadar dolduran bu ses, odamın sükutunda iplik iplik açılıyor. Ve 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Ağustos Böcekleri”,Muhit, S.35, Eylül 1931, s.16. 
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eğer, rüzgarın esmekten durduğu gece yarılarında dallarla yaprakların hareketten 

kesildiği vakit kendimi dışarıya bırakacak olsam, biliyorum ki, en büyük bir ses 

imalathanesine girmiş kadar bütün ihsaslarımı birdenbire ve onların içinde 

kaybolmuş bulacağım. 

 Fakat her şeye rağmen yaz gecelerini yıldızlara kadar dolduran bu ses 

nereden geliyor? 

 Bütün bir mevsim –ayaklarım en ince sinirlerine kadar tempoda- hafızamı 

onların içine bıraktım. Ve şimdi büyük canlı ve sinirli bir yaprak gibi yaşayan 

kalbimin üstünde, sabahları bir ses, bir böcek sesiyle beraber gözlerimi açıyorum. 

Dudaklarımda melun bir sükutun kısıldığı her dakika bu sesi dudaklarıma getirerek 

orada bir kullanabilsem!.. 

 Yaz gecelerinin ıslak bir el gibi bizi baştan aşağı sardığı dakikalarda bütün 

düşüncelerimizi evlerimizin tahta pervazlarıyla beraber bahçelerimizin yemiş 

ağaçları üstünden, beyaz bir yumak haliyle sabahlara kadar çözüle çözüle ve bağlana 

bağlana sökülen bu seslerin içine koy verelim. İçimizde büyük, canlı ve sinirli 

yapraklar, hiçbir engele tesadüf etmeksizin bu orkestra ile birdenbire harekete 

gelecektir. Sesler bahçelerden bahçelere geçerken çitlerin üstüne birer birer takılacak, 

nihayetsiz ve avare seslerle içinde çocukluk günlerimizin bir mevsim kayıtsızlığını 

bulacağız. 

 Ağustos böcekleri bir mevsimdir. Kapılarımızı ardına kadar açalım. 
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2.10. DAR KAPI∗∗∗∗ 

“Jak Rivye, Laporte etroite= Dar kapı” için şunları söylüyor: 

 “Dar kapı, Andre Gide’in en az hakim olduğu eserlerden biridir. Denilebilir 

ki kitabı gayriihtiyari yazmıştır. Hatta o kadar ki bu kitap ona isyan etmiş, onu 

mecbur etmiş ve istemediği şekilde bu kitabı meydana çıkarmıştır. 

 Filhakika, Andre Gide in bu kitabı, ilk zamanlarda eserin planını hazırladığı 

vakit düşündüğünden daha başka bir şekilde meydana gelmişti. O, Dar kapı ile 

feragetin yüksek bir numunesini meydana getirecek değil, fakat onun bir 

karikatürünü yapacaktı. Bununla beraber çok kereler olduğu gibi mevzunun içine 

kendisini bıraktığı vakit, ona hiçbir suretle hükmedememiş, mevzu onu sürüklemiş 

ve düşündüğü şekilden dışarı çıkararak yapmak istediği karikatür, hakiki ıstırabın 

eseri olmuştur. 

 Fransız edebiyatında Andre Gide in eserleri bir nevi deruni hayatın itirafatı 

gibidir. Bununla beraber Andre Gide in eserlerinden fikirlerine intikal etmek daima 

müşkül bir iş olmuştur. Çünkü bir kitabı ile kendisi hakkında hüküm vermek 

istenirken ikinci bir kitabı ile bu fikrin tamamıyla zıddını ifade ediyor. Mesela: 

 L’immoraliste – Ahlaksız ile La porte etroite- Dar kapı da olduğu gibi. 

Nitekim bizzat kendisi de: “içimde, der, en zıt iki fikir birden inkişaf etmektedir.” 

 Andre Gide eserlerini yazmaya başladığı vakit Fransız edebiyatına 

sembolistler hakimdi. Onun için Fransız edebiyatını açık havaya götürmek ihtiyacını 

duydu. Ve eserlerini bu suretle meydana getirdi. Bu eserlerin içinde, en enteresanı 

Kalpazanlar’dır ki bu kitap hem roman hem romanın romanıdır. Fakat en yükseldiği 

Janr Essey ve tenkitleridir. Dostoyevski hakkında yazdığı kitap bu itibarla şayanı 

hayret derece mühimdir. Gençliğinin en çok sevdiği adamları nasıl Oskar Vayt ile 

Niçe idi ise kemal yaşında da Dostoyevski olmuştur. 

 Burhan Ümit Bey tarafından en iyi bir muvaffakiyetle tercüme edilen Dar 

Kapı Andre Gide’in otuz sene evvel yazdığı bir eserdir. Mütercim tarafından kitabın 

bandına yazılmış olan şu satırları okuyoruz: 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Dar Kapı”,Muhit, S.38, Kanunievvel 1931,s.5. 
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 “Bu roman hassas ve mütefekkir bir kadın ruhunda aşk ile aşkı ilahinin 

mücadelesini ve dünyayı inkar edenin ademe nasıl bedbaht ve perişan olarak gittiğini 

göstermektedir. 

 Kari’! Bu kitabı oku. O zaman anlayacaksın ki en büyük hikmet ölmeden 

evvel ölmek değil, hayatı yaşanmaya layık bir hale getirmektir.” 

 Filhakika Dar Kapı ürkek iki ruhun saadeti elde edememekten mütevellit 

bir iktidarsızlıkla yaptıkları romanıdır: Beceriksizdirler, kendilerini kullanmasını 

bilmeler; o kadar ki saadeti ancak birbirinden uzak oldukları zaman hissedebiliyorlar. 

Yan yana geldikleri vakit esrarengiz bir imkansızlık aralarında kayıyor; içlerinin en 

derin bir noktasından gelen kuvvet onları ayırıveriyor… 

 Bu romanın ekser saifeleri çok güzeldir. Alisa’nın Jerom’a gönderdiği şu 

mektup kadar hatıralarımızı ihata edebilmek kudretini gösteren satırlar herhalde çok 

az olsa gerek: 

 “Hain! İtalya da hep seninle beraber değil miydim, diyordu, bir gün senden 

ayrılmamıştım. Artık bir müddet seni takip edemeyeceğim. İşte şimdi hakiki iftirak 

başladı.  

Seni bir sene sonra Havr da yahut Fongösmar da tasavvur ediyorum. Bir 

sene! Geçmiş günleri saymıyorum. Yalnız gelecek olan ve yavaş yavaş yaklaşan bu 

noktayı tespit ediyorum. Bahçenin nihayetinde, dibinde kasımpatılarının muhafaza 

ettikleri alçak duvarı hatırlıyor musun? Jülyet’le sen bu duvarın üstünde korkmadan 

yürürdünüz. Benim ilk adımlarda başım dönerdi. Ve aşağıdan sen bağırdın: 

 -Ayaklarına bakma canım. Doğru yürü. Daima ilerle. İleriye bak.” 

Sonra dayanamayarak duvarın öbür ucuna tırmanır ve beni beklerdin. O 

zaman titremez ve başımın döndüğünü hissetmezdim. Yalnız sana bakar ve senin 

açık kollarına doğru koşardım. 

Jerom sana itimadım kalmasa ne olurdum?” 

 Bu kitabı tıpkı romanın kahramanı Alisa gibi, bir bahçe sedirine oturarak 

göz yaşı ile son baharın hüznü içinde okumalısınız! 
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2.11. UYKU∗∗∗∗ 

 Senenin yazdan daha ziyade kısa bir gününde, temiz, ütülü ve pamuk bir 

şiltede uyumak kadar lezzetli hiçbir şey hatırlamıyorum. 

 Dışarıda hafif bir yağmur, ağaç yapraklarının üstünde duyulmaya başlar. 

Sanki yazdan kalma son böcekler de birer birer çatlıyor, açılıyor ve dağılıyor gibi son 

sesleriyle beraber kaybolurlar; pencerenizi kaparsınız; beyaz döşek size en iyi 

istirahatı verecektir. 

 Odalarımızın içinde, vücudumuzu sarmaya başlayacak olan bir kış 

güneşinden kalma bu havayı iyice hissedebiliyorum. 

 İçerde lambayı söndürüp de, beyaz ve ütülü çarşafların içine kendimizi 

verdiğimiz dakikalarda, yine dakikadan dakikaya kendiliğinden ısınacak bir su 

banyosuna girmişizdir. Vücudumuzla beraber bu yatak ve yorganın harareti, bütün 

yorgunluğumuzu daha şimdiden o kadar almaya başlar ve uykuya doğru biraz daha 

ilerledikçe damarlarımızı o kadar müsterih duyarız. 

 Artık, bütün düşüncelerimizin eriye eriye bizden uzaklaşacağı bir dakikadır. 

Yatağımızın ayakları ucunda, gece hiçbir vakit kımıldamaz; dışarıda yağmur, ağaç 

yaprakları üstünde yavaş yavaş kesilir, vücudumuzun harareti yatağımızı istilaya 

başlayınca her dakikadan daha fazla bir yumuşaklık hissederiz: bin türlü meşgaleler 

ardında koşan zihnimizi yaşadığımız dakikaların en güzel düşüncesi almıştır. 

 O vakit, göz kapaklarımızın bu en güzel düşünce ile daha ağır indiğini 

hiçbir zaman tahlile vakit bulamaksızın, kendimizi ona doğru sükun ve huzur ile 

rehavetle emniyet ve hazla beraber bırakırız. 

 Nitekim, vakit vakit gelen bir hareketsizlikle oturmaktan yorulduğum her 

dakika, ben de yatağıma koşuyorum; konfor beni baştan aşağı sarıyor; düşündüğüm 

bütün hazinelerin birer birer ayaklarıma geldiğini görüyorum; şeref ve şan, belki de 

baş ucumdaki etajerin üstünde, iki güzel biblo gibi, uykumun arasında bana nazarete 

hazırlanıyor; ellerimi onlara doğru uzatmak istiyorum; çocuklarını büyüten bir anne 

şefkatiyle onları yavaş yavaş okşuyorum; avuçlarımın içinde sükunetleri hiçbir vakit 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Uyku”,Muhit, S.10, Şubat 1932,s.11. 
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bozulmadan, gelecek bir güne kadar beni nasıl bekliyorlarsa, orada sükun ve itminan 

ile kımıldıyor, daima bana nezaret ediyorlar. 

 Ve işte bu gece de en iyi, bana en yakın düşüncelerimle beraber kendimi 

iyiden iyiye onun için bırakıyorum. Dışarıda hiç ses yok. Sadece karşı köşkün, göç 

ederken açık bırakılmış panjurundan, alıştığım rüzgarın arkaya vurduğu kanatlardan 

başka hiçbir şey duyulmuyor; fakat bunlar düşüncelerimden beni açmak ve 

uyandırmaktan daha ziyade bana ediyorlar; gözlerimi daha çok kapıyorum; 

düşüncelerim kapalı camları arkasında, lambasının bütün eşyayı vuzuh içinde 

gösterdiği bir odaya, oraya, onun uyuduğu yere doğru gidiyor. 

 Söyle bakayım, vakit vakit kesilen ve alçalan bir yağmurla, yapakların 

böcek çıtırtılarını dinleyerek kendimi ve dünyayı unutmak istediğim bu dakikalarda, 

odanın içerisinde sen nasıl uyuyorsun? İyice biliyorum ki, en eski bir itiyadını 

yaparak kollarını yukarıya ve arkaya doğru atmışsındır; saçlarının dağınıklığı ile 

beraber, uykunun yüzüne verdiği huzur ve itminan, kim bilir ne kadar güzel olacak? 

 Dışarıda, yazdan kalma son böceklerle beraber; yapraklar birer birer 

çatlıyor, dağılıyor ve uçuyorlar. Gözlerimi kapıyorum, uyku bana her şeyi 

unutturuyor.  
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2.12. EDEBİYATIMIZ HAKKINDA HÜSEYİN RAHMİ BEY NE 

DİYOR?∗ 

 Bugün bahsediyorduk Şükûfe hanımla… Neydi o Yedi meşaledeki… 

Abajur değil mi… İyi ama anlatıp sevdirinceye kadar vakit geçecek. Belki siz 

tanırsınız o genci. Her zaman yazabilir mi öyle? 

 Yanımda, muhayyel bir tehlike hissiyle kabuğu içine çekilmiş bir 

kaplumbağa gibi ses ve seda çıkarmayan arkadaşım, çekildiği bu kabuk içinden, 

başını yavaşça dışarı uzatıyor: 

- Bu mesele hakkında söz söylemeye kuvvetle selâhiyettardırlar. 

Aynı odada aynı saniye içinde, gittikçe büyüyen muhaddep fakat görünmez 

dairelerle çevrili gibiyiz. Yoksa arkadaşım bir mikrofon önünde mi söz söyledi de iki 

yüz metre ilerden, böyle kalın, parça parça ve dik dinliyoruz. 

 Bu mikrofonu iyice görebilmek için başımı kaldırıyorum: kalın ve telleri 

kıvır kıvır iki kaş, fevkalâde gür ve pos bıyıklar, yüzün sertlik ve donukluğunda göz 

uçlarına doğru birleşen yine kalın bununla beraber yumuşak tebessüm hatları, iri bir 

çınar tesirini veren geniş omuzlu bir vücut ve harikulâde sempatik gözler… 

 İşte Metres müellifinin romanlarını ilk okuyan kari’: Hulusi Bey… 

 Burada itiraf etmeliyim ki, Hüseyin Rahmi Beyin hayatında – işittiğime 

göre- arkadaşlığı kıymetli bir yekûn tutan bu zat kadar sempatik bir adama, şimdiye 

kadar tesadüf etmiş değilim. 

 O tekrarlıyor: 

 -Diyorlar ki… Bu mesele hakkında… söz söylemeye… kuvvetle 

selâhiyettardırlar. 

 Katiyen kırışık yapmayan düz bir alın, belirsiz kaşlar, içeri doğru çekilmiş 

gözlerde küçük bir çocuk saffet ve sadegisi; öyle bir yüz ki, çok eskiden yaşanılmış 

eski hatıralar gibi… 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Edebiyatımız Hakkında Hüseyin Rahmi Bey Ne Diyor?”, Muhit, S. 19, Mayıs 
1930, s. 10-11. 
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- Ya…diyor, Şükûfe hanımla konuşuyorduk az evvel…Demek ki o 

gençsiniz siz… 

O zaman biraz daha fazla tanışıyoruz. Ve kim bilir nasıl bir hisle, 

hatıralarını yirmi, otuz sene evvele götürüyorum: 

 - Edebiyat-ı Cedideye karşı o zamanlar hiçbir şey düşünmüyordum. İltihak 

için teklif bile ettiler; Siyret Bey sağdır; bunları kuvvetle biliyor. Bütün bu şeyleri bir 

gazetede uzun uzadıya yazmışımdır; okuyan yok ki memlekette. Eğer o zümreye 

geçseydim onların havasına uymak lazım gelecekti; halbuki serbest kalmak 

istiyordum; aynı zamanda onları beğenmiş değildim ki… Böyle bir şey olsaydı, hem 

mevzularını hem üsluplarını taklit edeceğim şüphesizdi. Fakat üslupçuluğu hiç 

sevmem, iyi şey değil… Söyleyecek fikriniz varsa, kültürünüz kuvvetli ise âlâ… Şu 

da var ki üslupla uğraşanlarda kültür yoktur hiç. Bununla beraber konuştuğumuz bu 

bahiste Edebiyat-ı Cedide erkanını kastetmiyorum. Halit Ziya, Cenap kuvvetle 

okurlardı; kendimize göre bir Türk edebiyatı uyandırmak, bir Türk üslubu yapmak 

istediler. Ne dereceye kadar muvaffak oldular, bilemem. Yaptıkları şey doğrudan 

doğruya bir Avrupa edebiyatının kopyası olmuştur. Mesela Rauf Bey yazdığı 

romanına kendinden bir isim bulamayacak kadar o edebiyata temessül etmişti. Orada 

Avril vardı, Eylül yaptı. 

 Evet öyle zannediyorum ki, üslupla uğraşanlarda fikirle beraber irade 

kudreti de yoktur. Uzun eser yazamazlar; üç yüz sayfalık bir eserlerini gösterebilir 

misiniz? Fikir yoktur onlarda… Ben öyle hissediyorum; fikir olmayınca da üslup 

yapılıyor. 

Çocuk gözlerinde bir nükte parıltısı, manasını anlayamadığım bir ışık, 

mütemadiyen yayılıyor; işte o kadar sarı bir şekil aldı ki : 

- Onlar kibar yazıcıdırlar… 

- Mesela, Yakup Kadri Bey mi diyeceksiniz; fakat birçok romanları var. 

- Yoook… Yakup Kadri’ye gelince onu istisna ederim; yazdıklarını 

daima lezzetle okuyorum; sevdiğim romancılardan biridir; lakin onu da halk anlamaz 

işte… 
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- Şu halde efendim, bir isim. 

- Bir isim… Mesela Haşim… Kibar yazıcıdır o… 

 Susuyoruz. Bununla beraber, sebebini anlamak için çalışmadığım bir 

arzuyla, bu son isim hakkında biraz daha söylemek istiyor: 

 -Haşim, diyor, her zaman yazamaz; kibar yazıcı işte… Bilmem gördünüz 

mü, onun bir leyleği vardır. Ufak bir şey; ne güzeldir, o… Bilhassa kestim, 

saklıyorum. 

Metres müellifi kesik ve yavaş yavaş anlatıyor; ellerine dikkat ediyorum, ne 

tuhaf… Bir çocuk kolu kadar ince bilekler ucunda, bu eller şayanı hayret bir 

neşvünüma ile büyümüş ve kemikleşmiş, parmaklar kalın ve boğum yerleri kuvvetle 

kesik… 

- Sanatımın karakteristik noktalarını soruyorsunuz; her şeyden evvel bir 

istiydat meselesi bu. Her yazı yazan kendisinin ne olduğunu mutlaka bilmelidir. Ta 

ki, bütün kuvvetlerini bu istiydadına göre besleyebilsin. Mesela bir adam var: hisaba 

karşı fevkalâde istiydatlı… Evinin bulunduğu sokak ismini unutuyor da, rakamları 

hiç unutmuyor. Binaenaleyh, bütün kuvvetini bu istiydadına sarf etmeli; bendenize 

gelince herhangi bir vakayı gördüğüm zaman, bütün teferruatı ile beraber aklımda 

kalan şey onun şeklidir; bu vakayı yaşadıktan sonra zihnime baktığım zaman, orada 

kuvvetli bir nakış görüyorum ve bu şekil hiçbir zaman silinmez. Nafia’dayken Yusuf 

Razi Bey isimli bir arkadaşım vardı; senin kafana, derdi, bir sinematoğraf koymuşlar; 

her vakanın şeklini tespit ediyor; bilmem arz edebildim mi? Eserlerimin içinde en 

fazla beğendiğim esere gelince: bir çoklarını yazdığım zaman henüz dünyada 

yoktunuz: 314’te yazılmış romanlar ki, aradan 30 sene geçti. Tabi o zamanın üslup 

ve lisanıyla yazılmıştır. Mesela Şıpsevdi, Metres falan. Artık eskimiş olan bu lisanı 

Eşkıya İni’nde tamamıyla değişmiş görürsünüz; terkipsiz ve Türkçedir. En çok 

beğendiğim eserleri de son yazdığım romanlar içinde buluyorum. Mezarından 

Kalkan Şehit en çok sevdiğim romandır. Bu vesile ile şunu da söylemek isterim: 

uzun bir tecrübelerle anladığıma göre en fazla okunan romanlar aile münazaalarına 

ait olanlardır. Mesela karı koca meselesi her günkü bir mesele ve çok hayati bir 

mevzu. Belki işitmişsinizdir; Muadelei-Sevda’daki muhayyel eşhas, roman tefrika 
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edildiği sıralarda, hakiki bir cephe yarattı. Bu eser, karısının hıyanetini bilip de 

bırakamayan bir erkeğin hikayesidir ki, romanıma vereceğim neticeye bağlı aynı bir 

erkeğe tesadüf ettim. 

 Tıpkı bu romanda olduğu gibi birçok kadınlar da görmüşümdür. 

Mütemadiyen eve gelirler ve yaşadıkları macerayı anlatırlardı. Hatta hiç unutmam; 

bir gün bir muhabere günüydü, Hilmi kütüphanesinin hususi odasında bir kadınla 

konuşuyoruz; kocasının üstüne başka birisini sevmiş; bana anlatıyor; fakat tehlike 

var, tayyareler mütemadiyen bomba atıyorlar, gitmek ya da saklanmak lazım, o 

yalvarıyor, ayaklarıma sarılıyor, anlatıyor, dinlenilmesini istiyor, bir görmeliydiniz o 

kadar acırdınız ki… İnsanlık çok zor şey… Daha sonra, tabiat mutlak cezalandırmaz. 

Mesela Muadeli-Sevda, bir boşanma hadisesiyle biter. O zamanlar birçok mektuplar 

almıştım: niçin cezalandırmadınız, diye… tabiat mutlak cezalandırmaz ki… Onun 

nazarında her fert müsavidir, her ferde “yaşa!...” der. Bununla beraber hiçbir zaman 

böyle bir şey ne söyleyebilirsiniz, ne de yazabiliriz; kanun bu eşkâle katiyen uymaz. 

Yalnız çok rica ederim yazmayınız bunları; aramızda hususi ve mahrem kalsın.” 

 Muhterem üstadın sözlerini tamamıyla tutuyorum ve kuvvetle emin 

olsunlar: bunlardan hiç kimseye, katiyen ve hiçbir zaman bahsetmeyeceğim; 

aramızda kalacak hususi ve mahrem bir mükâlemedir. 

- Sizce, efendim, edebiyatımızı hangi karakteristik noktaya doğru 

göstermelidir ve edebiyatımız hangi karakteristik noktaya doğru gidiyor, yahut 

gitmelidir. 

 Gözlerim Hulusi Beye ilişiyor, kaşları kıvır kıvır, hatlar yumuşak, o kadar 

içten dinliyor ki… elimde olmaksızın uzun uzun bakıyorum, yüzünün yumuşak 

hatları iyice yayılıyor gözleri gittikçe daha çok baygınlaşıyor ve şüphesiz ki herhangi 

bir mümin, peygamberini ancak bu derece saffet ve samimiyet içinde dinler. 

- Bizde henüz daha bir esas göremiyorum. Bir Avrupa edebiyatı 

yapmak istiyorlar; fakat bu lisanı oraya uydurmakla olmaz ki… Bir ideal lazım; ideal 

var mı bizde… Her şeyden evvel bu ideali tespit etmelidir.; yoksa edebiyata 

girmeyen şey yoktur. Asıl mesele onu gösterecek kudrette… Zannedersem henüz 
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daha aramakla meşgulüz. Nazım Hikmet bunu belki buldu. Şüphe yok ki bize öyle 

şiir lazım. Bu günün, yani yaşanılan hayatın istediği şiir odur. 

 Son zamanlarda yalnız onu beğeniyorum; bizim yegane kabahatimiz 

felsefesizlik ve kültürsüzlük. Nitekim bunu eskilerde de görüyoruz. Mesela Namık 

Kemal, iyi fakat ne felsefe var ne kültür… Hiçbir zaman derin etüt mahsulü eserler 

göremiyoruz. O zamanlar Zola, Flober gibi roman üstatları yetişiyor, romantikler 

tepeleniyor, realizm diye bir edebi meslek vücuda geliyor, kıyametler kopuyor, 

bizimkiler hâlâ ağır bir hava içinde, yelkenler sönük, ağır ve yavaş yavaş gidiyor. 

 Artık tamamıyla size, gençliğe ümit bağladık. Lisanda iyi bir tasfiye 

yapıldı; saf Türkçe teessüs etti; şimdi eser bekliyoruz. Lakin Türkçemiz yine zaiftir; 

esrarengiz kelimesini kullanıyoruz de sırlı, esrarlı diyemiyoruz niçin? Çok fena 

tabiî… Türkçemizi ıslah meselesinde Ömer Seyfettin’in kuvvetli yardımı olmuştur; 

kati olarak Kemal Bey de başlayan bu teceddüt hareketi, onunla en yüksek dereceye 

çıktı; en sade hikayeci olarak onu tanıyorum. Ara yerde Ahmet Mithat Efendi gibi 

yazıcılar gelmişse de bu yazılarda haşiv doludur; ahali anlar ama bir satır yok… Halit 

Ziya Beye gelince çok daha muğlak… 

- Beyefendi ecnebi edebiyatı içinde eserlerinden en fazla müessir 

olduğunuz hangi müellifleri buluyorsunuz? 

- Fransızlardan Zola’yı severim; fakat ondan daha çok sevdiğim 

Mopasan’dır. Benim üzerimde ne dereceye kadar tesiri oldu, bilmiyorum; belki 

olmuştur. Ruslara gelince Rus edebiyatından epey okudum. Tolstoy’u severim; bazı 

şeyleri çok kuvvetli. 

 Açık kapıdan gözlerim dışarıya, bir duvara ilişiyor; yuvarlak bir saatin 

geniş kadranlarına bakıyorum; 17. Metres müellifini daha ziyade rahatsız etmek 

istemedim ve müsaade aldım. 

Bugün kulaklarımda hâlâ, çelik bir ufka aksetmiş kadar yüksek ve dik sesle, 

gözlerimde Metres müellifinin yaşanılmış hatıralara benzeyen tatlı ve çocuk 

tebessümü var. 
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2.13. CENAP ŞAHABEDDİN BEYLE KONUŞTUKLARIM∗ 

 Ön tarafta dar ve bakımsız bir bahçe şeridiyle çevrili köşkün camekânlı 

kapısındaki zili döndürürken “Bernard Shaw” u hatırladım. 

 İngiliz mizahçısı ve Avrupa’nın en genç adamı Shaw ziyaretçilerin 

hücumuna karşı, telefonundaki haber zilini çıkarmak mecburiyetinde kalmış. 

 Parmaklarım arasında, hareketine sürat verdiğim zil, mahfazasının boşluğu 

içinde yuvarlanıyor, bazen de, boğazına kılçık kaçmış kediler gibi acayip hırıltılar 

çıkarıyordu. 

 Muannit zil, sahibini rahatsız edecek ziyaretçiye karşı, o kadar talim 

görmüş bir vaziyette dilsizliği taklit ediyordu ki, parmaklarım arasında tuttuğum bu 

sert ve ucu yuvarlak şeyi, adeta koparacağım geldi. O vakit, son bir yardım ümidi ile, 

köşkün ikinci kattaki açık panjurlarına doğru başımı kaldırdım: bir kedi pencerenin 

dış pervazında, tuvaletini müsterihane tamamlıyordu. 

 Taş methalden içeri girerken, beni kabul odasına doğru götüren hizmetçi 

sordu: 

 -Randevunuz bugün mü? 

 - Evet, dedim tehalükle, bugün öğleden sonra dörde kadar. 

 Kapıdan çekildi. İçerde kaldım. 

 Hiçbir zaman dekor çizmeyi, yahut bulunduğum yerin dekorunu kafamda 

saklamayı bir merak derecesine getirmemişimdir. Bununla beraber, bu oda içinde 

kaldığım aşağı yukarı on dakika zarfında, gözlerim, hiç de elimde olmaksızın, 

etrafımdaki eşyanın ince muhteviyatıyla oyalanıyordu. 

 Filhakika, her şeyi tam bir vuzuh içinde toplayan büyük aynanın hemen 

önünde, yan yana sıralanmış duran renkli ve küçük taş köpekler, bu oda içindeki 

muhayyel bir ava doğru saldırırlar gibiydi. Kulaklarım, odanın sükunu haricinde, av 

borularıyla av trampetlerinin birbirine karıştığı muazzam bir süreği düşündü. 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Cenap Şahabeddin Beyle Konuştuklarım”, Muhit, S.29, Mart 1931, s.6-8. 
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 Bu satırları yazdığım sıralarda, Avrupa’nın en genç adamı “Bernard Shaw” 

u tekrar hatırlamıştım. Aynı zamanda, Cenap Beyin son yazdıkları Selviler nesri de 

aklıma geliyor ve bu odaya giren Cenap Beyi düşünmekten olsa gerek. Cenap Bey ve 

Selviler: ne büyük tezat. 

On dokuzuncu asırla başlayan yeni devirler edebiyatında, Fransa bir şan ve 

şeref devri geçirmişti. Büyük harbin başına kadar, Avrupa edebiyatının merkezi 

sıkleti Fransa kaldı. Bu edebiyat, her şeye rağmen mütefevvik vaziyetini daima 

muhafaza ediyordu. Onun içindir ki harpten sonraki dünya edebiyatında, Fransa’nın 

mevkîini, son devirler edebiyatını hangi milletin temsil etmek kudretini göstermeye 

başladığını ve umumi edebiyat mevzuu etrafında Cenap Beyi dinlemek istedim: 

- Bütün dünya edebiyatında büyük bir intibah devri açılıyor, dediler. Bu 

intibahı edebi bilhassa şahsilikten gayrışahsiliğe, hayalden müşahedeye doğrudur. 

Yeni devirler edebiyatında, İngiliz ve Amerikalıların tefevvukunu zannediyorum. 

Fransa artık epüizedir. Bundan otuz kırk sene evvelki büyük muharrirler kabında 

geniş soluklu, vasi düşünen bir edip yetişemiyor. Mesela Zola gibi. Yalnız seyahat 

edebiyatında, Fransa parlak mevkîini muhafaza ediyor. Hiçbir millet edebiyatı bu 

hususta Fransızları geçemedi. Onlar şüphesiz ki bunun tadını aldıkları için başka 

hiçbir şeyden zevk duymuyorlar. Çok para kazanan genç muharrirler, paralarının 

birçok kısmını artık seyahate sarf ediyorlar. Ve edebi müsabakalarda kazananların 

hepsi ya doğrudan doğruya, yahut dolayısıyla seyahat edebiyatı mahsülleridir. Bu 

gösteriyor ki umumi temayül his ve hayal edebiyatına değil, müşahede ve tasvir 

edebiyatına gidiyor. Onun için mesela Atlantid müellifinin romanları çok rağbete 

mazhar oldu. Bu adam hakikaten roman yazıyor ve çok güzel bir üslupla. Seyahat 

edebiyatında bilhassa Paul Maurand zevkle okuduğum muharrirlerdendir. 

- Ya, dedim, harpten sonraki Avrupa harp edebiyatı? Mesela Ernest 

Hemingway’ın Silahlara Veda’sı; Tomlinsin Dünkü ve Bugünkü Günlerimiz’i; 

Fransızların Ateş’i, Almanların meşhur kitabı, İngilizlerin Seferin Sonu… 

- Ateş, Fransızların en iyi harp romanı değildir. Danyeles’in Tahta 

Salipler’i ondan çok daha mükemmel bir eser. Henri Barbus’unki klişe bir kitap… O 

daha ziyade meslek siyasisine bir destek olmak üzere romanını neşretti. Bütün 
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komünistler gibi şiddetle harp aleyhtarı tabii… Çalıştığı gazete, halkı yalancı 

vaatlerle ifsat eden bir gazetecidir. Barbus, son zamanlarda mevkîini iyice kaybetti. 

Bilhassa cesim Rus parası aldığını söylüyorlar. 

 Herhalde “Remargue”ın kitabı, harp romanları içinde en iyi mevkîi işgal 

ediyor. Ve Fransa’da iken de söylediğim gibi, Danyelesin kitabı çok daha iyi bir 

mevkîide Barbus komünistten başka hiçbir şey değildir. Almanlardan Kurtiüs’ü de 

çok severim, fevkalade bir kritik. 

- Bu sene bir Amerikalının Nobel mükafatını kazanması, her şeyde 

olduğu gibi, acaba edebiyatta da mı Amerika’nın yani bir iş edebiyatının 

tefevvukunu icap ettirecek? 

- Babitt’i henüz okumadım. Bununla beraber Nobel mükafatında daima 

isabet olduğuna inanmayınız. Siyasetin büyük bir hissesi var. Onun için, mesela 

bizim Hamit’in çok dununda adamlar mükafat aldıkları halde Hamit alamaz; çünkü 

onun hesabına kuvvetli propaganda yapabilecek amiller yok. 

 Cenap Bey daima ellerini ovuşturuyordu. Bu ellerin çok genç ve çok taze 

olduklarını burada ilave etmek isterim. 

 Servet-i Fünun edebiyatının nesir ve nazmı hakkındaki fikirlerini dinlemek 

isteyince: 

- Bilirsiniz ki, dediler, her nesil, kendini fevkalade bulur: klasikler, 

yaptıklarından daha güzel bir edebiyat olacağını zannetmiyorlardı. Onları takip eden 

romantikler kendi kendilerine aynı şeyi söylediler: en güzel edebiyat budur; biz en 

güzel edebiyatı yapıyoruz. 

 Her nesil kendi vücuda getirdiğini enfes tanır ve ondan daha güzel 

olmayacağını zanneder. Halbuki güzel edebiyat, bu’dü-namütenahide intact (el 

sürülmemiş) bir halde durur; ihtimal ki hiçbir zaman hiçbir nesil onun civarına 

yaklaşamayacaktır. 

 Herkesin kendi yaptığını en iyi tanıması, şüphesiz ki beşeri bir gaflet… Her 

şey gibi, edebiyat da tahavvüle tabi, daima değişen bedii zevkin tahakkümü altında 

inkıta’sız bir tekâmül… Onun içindir ki, herkes ancak kendi yaşadığı devrin şair ve 
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muharriridir ve bir eski meslektaşımızı düşündüğümüz zaman ancak içinde yaşadığı 

muhit ile beraber düşünürsek hükmümüzde aldanmayız. 

 Servet-i Fünun çok güzel teşekkül etmişti. Bizim içimizde bir romancımız 

vardı ki, hâlâ , kırıldığına kani olmadığım bir rekorda duruyor. Kendi lisanıyla 

okuduğumuz takdirde çok güzel romanlar var. Biz bir kül teşkil ediyorduk. Öyle bir 

grup henüz meydana gelmedi. Burada çok malum bir sözü tekrar etmek isterim: 

bütün inkılaplardan sonra edebiyat bir tevakkuf ve inhitat devresi geçirir. Mücadele-i 

hayatiye meşrutiyetten beri sertleşti ve sertleşiyor. Tabi birçok ihtirasat gençliğe has 

olan necip hisleri bulandırdı. Bununla beraber kaniim ki, bir müddet sonra bizim 

memleketimize büyük ve ciddi bir inkişaf-ı edebi mev’uttur. Şimdilik öyle 

zannediyorum ki muhtelif tâtonnementlar devrindeyiz. El yordamıyla yarın 

gideceğimiz yolu arıyoruz. Bilhassa şiirde çok müsteit gençler var: Cevdet Kudretler, 

Yaşar Nabiler – ve kuvvetle ilave ettiler- Vasfi…( Vasfi Mahir) daha birçok… 

Bunların hepsi, bakıyorum, âlatı noksan, lehçeleri dar; eminim ki istediklerini ifade 

edemiyorlar daha oynak bir lisan lazım. 

- Nazım Hikmet Beyin harikulade velut faaliyetini şüphesiz takip 

ediyorsunuz? 

- Evet, kanaatimce boş değil. Bununla beraber yazdıklarına manzum 

demek için vicdanımda bir hak hissetmiyorum. Çünkü onlardaki nizam, Nazım 

Hikmet’in keyfinden ibaret… Filan mısra şu kadarda keseceğine, şu kadarda da 

kesebilirdi; hiçbir obligasyonu yok. Muhteviyatı itibariyle birçok güzellikler ötede 

beride görülüyorsa da, evvela, bütün bunları buğulandıran bir mübalağa, bir ifrat var. 

Eğer Nazım Hikmet hakikaten de nazımdan anlaşılması lazım gelen ( nesir+musiki) 

dusturunu kabul etmiş ve ona göre ifrattan mümkün mertebe tevakki ederek manzum 

eserler yetiştirmiş olsaydı, sanıyorum ki neslinin –nasıl diyeyim- mümtaz bir şairi 

denilebilirdi. Pederini tanırım, dostumuzdu; oğlunun ilk yazılarını bana getirdi: “şuna 

bak, dedi, şu oğlanda istiydat varsa çalıştıralım; yoksa gideceği yolu değiştirelim.” 

Ben de “bırak, dedim, devam etsin, muvaffak olacaktır.” Evet şüphesiz boş değil. 
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- Son gençlerden bahsederken, (âlatı noksan) buyurdunuz. Acaba, 

kullandıkları vezni mi kastediyorsunuz? Aruzu terk etmekle şiirimiz bir hata mı 

işledi? 

 Hece vezninin o kadar katiyetle ve yerini bırakmayacak bir nüfuzla hüküm 

sürdüğü senelerde, bu sual şüphesiz nebemevsimdi. Bununla beraber Cenap Beyi, bu 

bahs-ı mevzu olduğu zaman çok dolu buldum: 

- Aruzu terk etmek bizim için büyük bir gaflettir. Eski edebiyat, yani 

Yunan ve Latin edebiyatı kâmilen aruziydi. Biz, bu aruzu kendi lisanımıza göre 

tanzim etmeliydik; parmak hesabına gitmek irticai bir harekettir. Beş yüz , altı yüz 

sene evvel okumak yazmak bilmeyen ecdadımız parmak hesabı yapıyorlardı. Bugün 

İngiliz şiirleri kâmilen aruz vezni gibidir. O kadar aksanların taksimini gözetirler. 

Fransızlar için bu imkân haricinde bir şey; onlar zaruret sevkiyle parmak hesabını 

kabul etmiş bulunuyorlar. 

 Burada milli edebiyata intikal etmiştik: 

- Her milletin edebiyatı, dediler, bizzarure millidir. Ben ne kadar 

Fransız taklidi yazarsam yazayım: Türk olur. Mademki ben Türküm, melekâtım 

Türk’tür; onun mahsulü bizzarure Türk olur. Kalıyor şekil meselesi: burada da milli 

edebiyat yazıyorum diyenlerin kabul ettiği şekillerle diğerleri arasında hiçbir fark 

göremiyorum. Yeter ki orijinal olsun. O, milli demek değil, ibdai demektir. Onu 

vücuda getirmek şüphesiz ki bizim için parlak bir muvaffakiyet olur: fakat 

bilmiyorum, bugün içimizde buna muvaffak olan var mı? Fransa’ya nispeten Pierre 

Loti’nin eserleri gayri milli midir? Demek ki mevzu meselesi milliyet, gayri milliyet 

farklarını icap etmez; Milli edebiyat demek Kör oğlanı göklere mi çıkarmak 

demektir? 

 Bizim edebiyatımızın gitmesi lazım gelen istikamete gelince her şeyden 

evvel orijinalitedir. Buna hiç şüphe yok. Fakat bunun için kültürümüzün kâfi 

olmadığına kaniim. Korkuyorum ki biz daha hayli müddet muhtelif taklitler devrinde 

yaşamaya mecbur olmayalım. 
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 Cenap Beyefendinin beş seneden beri, Türkçeden Fransızcaya, 

Fransızcadan Türkçeye bir lügat telifiyle meşgul olduklarını işitiyordum. Bu çok 

kıymetli sa’yin neticesini öğrenmek istedim: 

- Lügati islah ve tekmil ile meşgulüm. Çerçeveyi biraz geniş tuttum; beş 

seneden beri bu telifle uğraşıyorum. Paris’te bulunduğum iki sene zarfında hiç 

inkita’sız ona çalıştım; her gün öğleye kadar da muntazaman meşgul oluyorum. İlk 

cildini yakında çıkaracağız… 

 Oturduğumuz masanın üstünde Muhit’in iki nüshası duruyordu. 

Mecmuamızdan sitayişle bahsettikten sonra kıymettar yardımlarını da va’t 

buyurdular. Evvelki nushaha çıkan Bir Çaycı Dükkanında adlı nesrim için 

söyledikleri kelimeleri daima zevkle hatırlayacağım. Yazının üstüne doğru dikkatle 

birçok defa eğildikleri zaman, Doktor Cenap Bey’in karşısında bir hasta vaziyetinde 

bulunuyordum. Gözlerini satırlardan ayırmaksızın “İstiydatlı” diye ilave ediyorlardı. 
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SONUÇ 

 Kenan Hulusi Koray, edebiyatımızda "küçük hikâye"leri ile tanınmıştır. 

Osmanoflar adında bir romanı, "R.B.K. Pansiyonu", "Son Öpüş", "Bir Yarasa Bir 

Kıza Aşık Oldu" adlarında üç uzun hikâyesi hariç, tespit edilebildiği kadarıyla, 

sayıları 172'yi bulan küçük hikâyeler yazmıştır. Yazar, hikâye açısından verimsiz bir 

dönem sayılan 1930'lu ve 1940'lı yıllarda gazete ve dergilerde yayımlanan 

hikâyeleriyle bu alandaki boşluğu doldurmayı başarmıştır. 

 İlk hikâyelerinde Servet-i Fünûn edebiyatının etkisi altında kalmıştır. 

Kelime seçimine özen gösteren, şekil ile muhtevayı uyuşturma çabası içinde olan bir 

sanatçı titizliğiyle hikâyeler yazmıştır. Kendine has bir üslûp yaratma peşindedir. 

"Yedi Meş'ale" grubuna dahil olduğu dönemde yazdığı hikâyeler, Meş'alecilerin 

prensiplerine bağlı olarak, "Sanat sanat için" anlayışındadır. Empresyonist bir ressam 

tutumuyla eşya, kişi, mekân, tasvirlerinin ön plâna çıktığı hikâyeler, kadın, aşk, tabiat 

teması etrafında teşekkül eder. Vak'a, hayalî mekânlarda ve belli belirsiz bir zaman 

dilimi içinde yaşanır. 

 1934'te Vakit gazetesine girmesi, yazarın sanatında yeni bir dönemin 

başlangıcı olur. Yazı işleri müdürlüğüne kadar yükseldiği Vakit'te, Sadri Ertem gibi 

dönemin "sosyal gerçekçi" yazarlarının toplanması Kenan Hulusi'nin sanat anlayışını 

da etkiler. Yazarın hikâyeciliğiyle ilgili fikir beyân edenler, bu değişimde Sadri 

Ertem'le birlikte gazetecilik mesleğinin etkili olduğu hususunda birleşirler. 

 Kenan Hulusi, mevcut eserlerinin çoğunu 1934-1943 yılları arasında yazar. 

XX. yüzyılın başından ortalarına kadar yaklaşık kırk yıllık bir zaman diliminin 

panoramasını bulabileceğimiz hikâyeler, Türk toplumunun sosyal, siyasal, ekonomik, 

kültürel hayatına ait, hadise, gelişme ve değişmeleri yansıtır. "Sosyal gerçekçi" bir 

anlayışla kaleme alınan hikâyelerde yazarın, dönemin diğer sosyal gerçekçi 

yazarlarından ve Sadri Ertem'den farklı olarak, sosyal problemlere ideolojik olarak 

yaklaşmadığı görülür. 

 Toplumdaki olumsuzlukları yansıtmakla birlikte, ferdi ihmal etmez. Bireyin 

iç gerçekleri, yalnızlığı, insanların birbirleriyle olan ilişkileri gibi konuları da ele alır. 
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 Hikâyelerinde diğer sosyal gerçekçi yazarların eserlerinde olduğu gibi 

karamsar bir atmosfer yoktur. Hikâyenin anlatıcısı çoğu zaman neşeli, iyimser ve hoş 

görülüdür. Bu durum hikâyelerin atmosferini de etkiler. 

 Kenan Hulusi güçlü bir mizah duygusuna sahiptir ve hikâyelerinde 

toplumun aksayan yönlerini ve bireyin yozlaşmasını mizahî bir anlatımla hicveder. 

Bu, olayları daha unutulmaz ve çarpıcı kılar. Bu mizahî ton, basit magazin hikâyeleri 

diye bir kenara itiliverecek eserlere bile mânâ yükler. 

 Kenan Hulusi, kendine usta olarak seçtiği Ömer Seyfettin gibi Maupassant 

tarzı hikâyeler yazar. Gücünü vak'adan alan hikâyeleri, zengin tema ve konu 

çeşitliliği ile dikkati çeker. Aşk, cehalet, yozlaşma, sahtekârlık, kadın-erkek ilişkileri, 

köylünün sıkıntıları, hayvan sevgisi, yalnızlık, toplumdaki aksaklıklar gibi geniş bir 

konu ve tema yelpazesi ile okuyucu karşısına çıkar. 

 Kenan Hulusi'nin hikâyeleri "sosyal zaman" ve "tarihî zaman" kavramları 

bakımdan son derece zengindir. Kenan Hulusi yaşadığı çağın hikâyecisidir. 

 Hikâyelerinin büyük çoğunluğu Cumhuriyet yıllarında geçer. Cumhuriyet 

öncesi ve sonrası yönetim ve bürokrasi, Anadolu insanının sıkıntıları, sosyal 

hayattaki çözülme, bozulma ve değişmeler, birtakım değerlerin yitirilişi, yeni 

değerlerin teşekkülü hikâyelerde yer alır. 

 Hikâyelerde güçlü bir mekân-insan ilişkisi dikkat çeker. Hikâyelerde 

mekân sadece olayların sahnesi değildir. Bunun dışında, metinde ele alınan konuya 

uygun bir atmosfer yaratmak, şahıs kadrosunun ruh hallerini, karakterini ve sosyal 

durumunu sezdirmek, mesajı daha çarpıcı bir biçimde vurgulamak gibi 

fonksiyonlarda kullanılmıştır. Anadolu'nun pek çok köy, kasaba ve şehri hikâyelerde 

mekân olarak karşımıza çıkmakla beraber Kenan Hulusi bir büyük şehir hikâyecisidir 

ve yaşadığı dönem İstanbul'unun yaşayışlarından çok canlı ayrıntılar hikâyelerde yer 

alır. 

 Kenan Hulusi İstanbul Türkçesini esas alır. Hikâyelerinde yerel ağızlara ve 

şive taklitlerine pek az yer verir. Kelime hazinesi zengindir ve kelime seçiminde titiz 

davranır. Yaşayan Türkçeyle yazar, bunun dışında bir arayışa yönelmez. Hemen her 
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hikâyesinde, metin boyunca tekrarlanan kelime veya cümle grubu üslûba âhenk ve 

akıcılık katar. 

 Sanatçıların ölümlerinden sonra, genellikle basmakalıp bir ifade ile, daha 

pek çok değerli eserler vereceği bir yaşta öldüğü söylenir. Fakat Kenan Hulusi için 

bu söz gerçeğin ta kendisidir. O henüz otuz yedi yaşındayken ölmüştür. Kısa süren 

yazarlık hayatını gözden geçirince, onun bu dönem içinde büyük bir birikim 

kazandığını, süratle eserlerini verdiğini ve kendisini daha büyük eserler yazmak için 

hazırladığını görürüz. 

 Disiplinli bir çalışma azmi, kuvvetli bir gözlem kabiliyeti ve Türkçeye 

hakimiyeti ile Cumhuriyet döneminin gelecek vaad eden yazarlarından biri olarak 

gösterilmiş Kenan Hulusi Koray'ın erken ölümü, Türk hikâyeciliğ için bir kayıptır. 

Fakat yazdığı eserler de edebiyatımızdaki yerini almasında yeterli olmuştur.  
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ÖN SÖZ 

Yazmaya henüz üniversite öğrencisiyken Servet-i Fünûn dergisindeki  

hikâyeleriyle başlayan Kenan Hulusi Koray (1906-1943), Yedi Meş'aleciler 

topluluğunun tek nâsiri olarak şöhreti yakalamış yazarlarımızdandır. Sanat hayatında 

olgunluk noktasına ulaşamadan genç yaşta hayatını kaybetmiştir. Hikâyelerinin çoğu, 

sağlığında yayınlanan kitaplarında yer almamış, gazete ve dergilerin  sayfalarında 

kalmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, Kenan Hulusi'nin kitap olarak yayınlanmış 

eserlerinden daha fazla bir yekûn oluşturan, Muhit dergisinde kalmış nesir yazılarının 

tespiti ve incelenmesi olmuştur. 

Çalışmamız; “Ön Söz”, “Kısaltmalar”, “Giriş”, “Kenan Hulusi’nin 

Muhit’teki Yazıları ve Hikâyeleri Üzerine”, “Muhit’teki Hikâyelerinin İncelenmesi” 

“Metinler”, “Sonuç”, “Kaynakça” ve “Dizin”den oluşmaktadır. 

               “Giriş”te; Muhit dergisi ile Kenan Hulusi Koray’ın hayatı ve edebi 

kişiliğinden bahsedilmiştir. Bu çerçevede Kenan Hulusi Koray’ın hikâyeciliğini 

etkileyen Servet-i Fünûn dönemi ve Ömer Seyfettin üzerinde de kısaca durulmuştur. 

Hayatını anlatırken Dr. Niyazi Meşe'nin "Kenan Hulusi Koray'ın Hikâye ve 

Romanlarında Şahıslar" adlı yayınlanmamış doktora tezi belirleyici bir kaynak 

olmuştur. Kişiliğine değinilirken ise arkadaşlarının ölümünün ardından kaleme 

aldıkları yazılardan  istifade edilmiştir. 

Birinci bölümde Kenan Hulusi’nin Muhit’teki yazıları ve hikâyeleri iki ana 

başlık altında incelenmiştir. Bu başlıklarda Kenan Hulusi Koray’ın Muhit’te çıkan 

mensur şiirlerinden ve söyleşilerinden söz edilmektedir. Muhit’teki hikâyelerinin 

incelenmesi sanat, edebiyat, dil ve üslup, aşk teması gibi  çeşitli başlıklardan 

yararlanılarak yapılmıştır. 

İkinci bölümde Kenan Hulusi Koray’ın Muhit dergisinde çıkan nesir 

yazılarının orijinal metinlerine kronolojik sırayla yer verilmiştir.Kenan Hulusi’nin iki 

söyleşisi ise diğer hikâyelerden bağımsız olarak kendi arasında sıraya konmuştur. 

Böylelikle okuyucular Koray’ın Muhit’teki orijinal metinlerine ve bunların 

değerlendirmelerine ulaşabileceklerdir. 
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“Sonuç”ta daha çok inceleme hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

 Araştırmacılara yardımcı olması için “Dizin” hazırlanmıştır. Bu başlık 

“Şahıs Adları Dizini” ile “Yazı Başlıkları ve Eser Adları Dizini” olarak 

düzenlenmiştir. 

Bu çalışmanın hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen saygı değer 

hocalarım Prof. Dr. Âlim Gür Bey’e ve Yrd. Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu’na sonsuz 

teşekkürlerimi sunarım. 
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ÖZET 

Kenan Hulusi Koray, kısa süren yaşamında roman, mensur şiir, fıkra, 

makale, röportaj, eleştiri türlerinde eserler vermekle birlikte hikâyeciliğiyle 

tanınmıştır. 

Birbirine zıt iki sanat anlayışının etkisiyle yazılmış hikâyeleri; tema 

çeşitliliği, zaman ve mekanın kullanımı, insana bakış, dil ve üslûba gösterdiği özen 

bakımından dikkat çeker. 

İlk hikâyelerinde "sanat sanat için" anlayışıyla hareket eden Kenan Hulusi, 

üslûpçu bir yazar kimliğiyle karşımıza çıkar. "Sanat toplum için" anlayışıyla yazdığı 

ikinci dönem hikâyeleri ise yaşadığı dönemin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik 

hayatından izler taşır. Bu dönemde yazmış olduğu hikâyelerde sosyal gerçekçilik 

akımının etkisindedir. Ancak dönemin sosyal gerçekçi yazarlarından farklı olarak, 

ferdi ihmal etmez. Toplumsal meselelere, bireyi ilgilendirdiği ölçüde hikâyelerinde 

yer verir. 

Erken ölümü çabuk unutulmasına sebep olmuştur. Oysa Kenan Hulusi'nin 

unutulmayı hak etmeyen güzel hikâyeleri vardır. Türk hikâyesinin bugünkü 

noktasına gelmesinde Kenan Hulusi'nin önemli payı vardır. 
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ABSTRACT 

Kenan Hulusi Koray, is not only known by his art of story telling but also 

his ovels,prose poems,anecdotes, articles, reports, criticisms in his short life. The 

stories ritten by the effect of two countradictory art comprehensions, attract attention 

with heme variety, time and the use of place, view to human being , and taking great 

care in language and form.  

Kenan Hulusi Koray, writing with the comprehension of "the art for art" in 

his first stories, appears as a stylist writer. In his second term stories which he wrote 

with the comprehension of "the art for society" he reflects his terms of social, 

political, cultural, economic life. He wrote in the effect of social reality trend, but as 

a writer different from the writers of his term, he doesn't neglect the individual. He 

gives importance to social problems as long as it relates the individual. His early 

death caused him to be forgotten. But Kenan Hulusi Koray's works do not deserve to 

be forgotten. He had an important role in the development of modern Turkish Story. 
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GİRİŞ 

Divân edebiyatı nazım şekillerinden "mesnevi" ve Türk halk edebiyatı 

geleneğinde asırlardır varlığını sürdüren "halk hikâyeleri" dışarıda tutulduğu zaman, 

Türk edebiyatında bugünkü manasıyla "hikâye", Tanzimat'tan sonra görülmektedir. 

Başlangıçta Batı'dan gelen tahkiyeye bağlı iki tür -roman ve hikâye- 

arasındaki farklar üzerinde yeterince durulmamış, hatta zaman zaman roman, hikâye 

adı ile kullanılmıştır. 

Nitekim, Batı'dan yapılan ilk tercüme romanlar Hikâye-i Mağdurîn, Hikâye-

i Robenson gibi adlarla yayınlanmış ve Halit Ziya roman teorisi konusundaki 

fikirlerini içeren kitabına Hikâye adını vermiştir. 

Türk edebiyatında ilk hikâye kitapları Ahmet Mithat Efendi'nin Letâif-i 

Rivâyât (1870) ve Emin Nihat Bey'in Müsameretnâme'sidir (1870-1871). Emin Nihat 

Bey'in bu eseri yedi hikâyeden ibarettir. Yapı itibariyle Boccacio'nun Decameron 

Hikâyeleri ile Binbir Gece Masalları'nı hatırlatmaktadır. "Halk hikâyeciliği/meddah 

geleneğinden gelen unsurlar ile Batı edebiyatından aldıklarını birleştirerek eğitme ve 

eğlendirme amacı güden"1Letâif-i Rivâyât, yirmi dokuz hikâyeden oluşur. 

Hikâyeyi romandan ve anlatıma dayalı diğer türlerden müstakil olarak ele 

alan Sami Paşazâde Sezaî, Küçük Şeyler (1892) ile “Batı tekniğiyle mahalli 

özellikleri birleştirerek Türk edebiyatının ilk realist hikâye örneklerini”2 vermiştir. 

Yine aynı dönemde Nabizâde Nâzım’ın Karabibik’i Anadolu’nun köy hayatını realist 

tarzda ele alan ilk eserdir."İnsanın eşya, tabiat ve cemiyetle olan münasebetlerinden, 

iç çatışmalarında çok az bir kısmını tasvir ve tahlilden faydalanarak, dar bir hacimde 

yoğunlaşmış bir halde tahkiyelendirmektir"3
 şeklinde tanımlanabilecek "kısa hikâye" 

türünün edebiyatımızdaki en güzel örneklerini Servet-i Fünûn döneminde Halit Ziya 

Uşaklıgil vermiştir: Tuhfe-i Letâif (1893), Nakil, (1893-1895), Küçük Fıkralar            

(1897-1899), Bir Yazın Tarihi (1900), Solgun Demet (1901), Bir Şiir-i Hayal (1914), 

Sepette Bulunmuş (1920), Bir Hikâye-i Sevda (1922) gibi eserlerinde romanlarının 

                                                 
1 İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimattan Cumhuriyet'e (1839-1923), Dergah Yay., İstanbul, 
2006,s. 183. 
2 a.g.e., s.272. 
3 Sadık Tural, Ömer Seyfettin'in Hikâye Dünyası, Doçentlik Tezi, Ankara, 1982, s.12. 
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aksine daha sade bir dil kullanmıştır. "Küçük hikâyeler, devrin sosyal hayatını veya 

insanlarını romanlardan daha fazla yansıtırlar. Yani yazar kısa hikâyelerinde 

dönemin gerçeklerine daha fazla eğilmiştir.”4
 Halit Ziya, Suut Kemal Yetkin'e 

yazdığı bir mektupta bunu "Küçük Hikâyeler, Maî ve Siyah'tan daha fazla tesir yaptı. 

Bunların tertibi, inşâsı, hele lisânı edebiyat âleminde bir yenilik, bir gelişirlik 

kâbilinden sayıldı."5
 diyerek belirtir.  

Halit Ziya'dan başka Servet-i Fünûncular arasında dikkati çeken diğer bir 

isim Mehmet Rauf''tur. Hikâyelerinde "şahsî duygulanışlar, aşklar, istekler, ıstıraplar, 

hayal kırıklıkları ve ümitsizlikler"6
 gibi temaları işler.  

Servet-i Fünûn topluluğu içerisinde Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet 

Müftüoğlu ve Saffeti Ziyâ'yı da burada zikretmek gerekir. Hüseyin Cahit Yalçın, 

devrin diğer sanatkârlarından farklı bir şekilde, hikâyelerinin şahıs kadrosunu aydın 

kesim ve İstanbul'da yaşayan azınlıklar arasından seçmiştir. Dil ve üslûp bakımından 

açık ve sade bir anlatıma sahiptir.  

Hikâyelerini Hâristan ve Gülistan adlı kitabında toplayan Ahmet Hikmet, 

şiire has bir anlatımla, aşk teması etrafında teşşekül eden hikâyeler yazmıştır. 

II.Meşrutiyet'ten sonra düşünce ve sanat anlayışında belli bir değişme görülen yazar, 

bu dönemde özellikle "milli mesajları ihtiva eden hikâyeler"7
 kaleme alır. Saffeti 

Ziyâ ise, yazdığı hikâyelerde "İstanbul'un kozmopolit çevrelerindeki hayatı"8
 

anlatmıştır.  

Servet-i Fünûn döneminde eser verip, bu topluluğun dışında kalan Hüseyin 

Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Mehmet Celâl, Mehmet Vecihî gibi yazarlar da 

hikâye türünde eserler vermiştir. 

Hikâyeyi bağımsız olarak ele alan "Millî Edebiyat" dönemi, Türk 

hikâyeciliği için önemli gelişmelerin olduğu bir zaman dilimidir. Devrin en güçlü 

sanatkârı Ömer Seyfettin'dir. Kenan Akyüz'ün belirttiği gibi, "Ömer Seyfettin'e kadar 

                                                 
4 Ömer Faruk Huyugüzel, Servet-i Fünûn Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara, 2006, s.362. 
5 Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, C.1,İstanbul, 1979, s.204. 
6 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılap Kitabevi, Ankara, 1982, s.106. 
7 Sadık K. Tural, Hikâyeciliğimizin 100. Yılında 100 Örnek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 
Ankara,1987, s.11. 
8 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılap Kitabevi, Ankara, 1982, s.106. 
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bir yazarın kendisine tek başına bağlandığı bir edebi nev'i durumuna"9 gelmeyen 

hikâye, onunla edebiyatımızda romanla yarışacak bir seviyeye ulaşmıştır. Ömer 

Seyfettin, "Maupassant tarzı" denilen başlangıcı, düğüm noktası, sonu olan hikâyeler 

yazar. Kenan Hulusi Koray'ın eserleri de Maupassant tarzının özelliklerini taşır. 

 Mupassant tarzı hikâyelerde dikkati çeken ilk özellik, hikayelerin 

çoğunlukla kusursuz bir yapı ve kurgu içinde vücut bulmuş olmasıdır. Hikâyenin 

kurmaca dünyası belli bir mantıkî sıra içinde ilerler. "Olay hikâyesi" veya "klasik 

vak'a hikâyesi" olarak da adlandırılan bu tarz hikâyeler, vak'a üzerine kurulur. 

Rastgele seçilmemiş ve sıradan olmayan bu vak'a, metnin iskeletini teşkil eder. 

Hikâyeler daima âni ve şaşırtıcı bir sonla biter. Şahıs kadrosu özenle seçilmiş 

insanlardan oluşur. Günlük hayatta her gün karşımıza çıkan "küçük insan"dan 

ziyâde, belli bir seçim ve ayıklamaya tâbî tutularak idealize edilmiş kişiler 

hikâyelerde yer alır. Güçlü bir mekân-insan ilişkisinin olduğu hikâyeler, açıklama, 

tasvir, tahlil, gibi belli başlı anlatım tarzlarıyla kaleme alınır. Okuyucunun hayal 

gücüne fazla bir şey bırakılmaz. Maupassant tarzı hikâye güçlü bir sosyal muhteva 

ile okuyucu karşısına çıkar. Yapıya ait bütün unsurlar, bu muhtevayı vurgulayabilme 

endişesine göre şekillenir. 

Ömer Seyfettin'in hikâyeler yazdığı dönem, sosyal ve siyasî bunalımların 

yaşandığı, büyük toprak kayıplarının meydana geldiği yıllardır. Yazar, bütün bu 

olayların karşısında eserleriyle "milli şuuru kuvvetlendirmek ve aksak yönleri mizahi 

yolla tenkit ederek"10 uyanışa hizmet etmek ister. Dinî, tarihî, siyasî, millî konulara 

olduğu kadar cehalet, bozulma, haksızlık, sahtekârlık konularına da yer verir. 

Toplumdaki marazî tarafları genellikle "ironik" bir anlatımla ortaya koymak 

suretiyle bozulmanın sebeplerine dikkatleri çeker. Dilinin sadeliği ve üslûbundaki 

akıcılık ile Türk hikâyeciliği için bir dönüm noktası olmuştur. "Bir uyanış 

edebiyatının öncüsü"11 olan sanatçı kendisinden sonra gelen pek çok yazarı olduğu 

gibi Kenan Hulusi'yi de etkilemiştir.  

                                                 
9 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılap Kitabevi, Ankara, 1982, s. 184-185. 
10 a.g.e. , s. 184. 
11 Sadık K. Tural, Hikâyeciliğimizin 100. Yılında 100 Örnek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 
Ankara ,1987, s. 12. 
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Şöhretlerini romanlarıyla kazanmalarına karşılık hikâye türünde eserler 

vermiş olan, sade dilleri, güçlü anlatımları ve Türk edebiyatının Anadolu'ya açılması 

hususunda gösterdikleri çaba ile Hâlide Edip, Yakup Kadri ve Refik Hâlit 

hikâyeciliğin yeni boyutlar kazanmasında etkili olmuşlardır. 

Kenan Hulusi Koray, kısa süren yaşamında roman, mensur şiir, fıkra, 

makale, röportaj, eleştiri türlerinde de eserler vermekle birlikte hikâyeciliğiyle 

tanınmıştır.  

Kenan Hulusi, ilk hikâyelerinde Servet-i Fünûn yazarlarının biçim ve üslûp 

özelliklerinden; daha sonrakilerde ise Ömer Seyfettin'in eserlerinin tema çeşitliliği, 

vak'ayı ele alışı ve ironik anlatımından etkilenmiştir. 

Birbirine zıt iki sanat anlayışının etkisiyle yazılmış hikâyeleri; tema 

çeşitliliği, zaman ve mekanın kullanımı, insana bakış, dil ve üslûba gösterdiği özen 

bakımından dikkati çeker. 

İlk hikâyelerinde "sanat sanat için" anlayışıyla hareket eden Kenan Hulusi, 

üslûpçu bir yazar kimliğiyle karşımıza çıkar. "Sanat toplum için" anlayışıyla yazdığı 

ikinci dönem hikâyeleri ise yaşadığı zaman diliminin sosyal, siyasî, kültürel ve 

ekonomik hayatından izler taşır. Bu yıllarda yazmış olduğu hikâyelerde sosyal 

gerçekçilik akımının etkisindedir. Ancak dönemin sosyal gerçekçi yazarlarından 

farklı olarak, ferdi ihmal etmez. Hikâyelerinde toplumsal meselelere, bireyi 

ilgilendirdiği ölçüde yer verir. Erken ölümü çabuk unutulmasına sebep olmuştur. 

Oysa Kenan Hulusi'nin unutulmayı hak etmeyen güzel hikâyeleri bulunmaktadır. 

Türk hikâyesinin bugünkü noktasına gelmesinde Kenan Hulusi'nin önemli payı 

vardır. 
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KENAN HULUSİ KORAY’IN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ 

 

Kenan Hulusi Koray, 27 Mayıs 1906 yılında Fatih’in Çarşamba semtinin 

mütevazı bir evinde dünyaya geldi. Babası, Bulgaristan’ın Karnabad (Karinabad) 

taraflarında “Macaroğulları” lakabı ile tanınmış bir ailenin evladı olan ve ticaretle 

uğraşan Ömer Faruk Efendi; annesi Fatih ders-i âmlarından el-hâc Mehmet Fevzi 

Efendi’nin kızı Gülsüm Hanım’dır.12 

Kenan Hulusi Koray’ı 1914 yılında Çarşamba İbtidaî’sine verirler. 1919 

yılında burayı bitirir. Aynı yıl Mercan İdadisi’nin Mekteb-i Rüşdî kısmına girer. 

1922 yılında rüştiyeyi bitirir. Bu dönemde, Mercan İdadisi’nin binasına taşınmış olan 

İstanbul Sultanisi’ne girer. 1917 yılından beri Almanca eğitim veren bu okul 1923-

1924 öğretim yılında Beyazıt’ta Fuat Paşa konağına taşınarak “ İstanbul Erkek 

Lisesi” adını alır.  

1925 yılında İstanbul Erkek Lisesini bitiren Kenan Hulusi, yine aynı yıl 

İstanbul Darülfünûnu Edebiyat Şubesi’ne kayıt yapar.  

Darülfünûna devam ederken, ailesinin maddi ve manevi yapısında birtakım 

değişikliklerin olduğunu; babasının ikinci bir evlilik yaptığı, öte yandan Ömer Faruk 

Efendi’nin ticari işlerinin de bozulduğu ve bilhassa üvey anne yüzünden Kenan 

Hulusi’nin baba evini terk ettiğini öğreniyoruz.13 

1927-1928 yılları arasında baba evini terk ettiğini sandığımız Kenan Hulusi, 

1928’de Türk Tarih Encümeninin Kütüphanesine memur olarak girer ve 1933 yılının 

sonlarına kadar orada çalışır. İlk hikâyelerinin yayınlanması da bu tarihlere rastlar. 

Halit Fahri Ozansoy idaresindeki Servet-i Fünûn dergisinde, henüz Darülfünûn'da 

öğrenciyken yayınlanan hikâyeleri, anlatımı ve özel atmosferiyle büyük ilgi topladı. 

Cumhuriyet devri şiirinin ilk edebi topluluğu kabul edilen “Yedi Meş’ale” grubuna, 

bu hikâyelerin referansı ile dahil oldu. Bu grubun tek hikâyecisi olarak adını 

duyurmaya başladı. Topluluk dağıldıktan ve yazılarını yayınladığı Meş’ale mecmuası 

                                                 
12 Erkan Aydın, Yedi Meş’aleciler, İstanbul Ü. Ed. Fak. Türkoloji Bölümü, Basılmamış Mezuniyet 
Tezi,Tez No: 4538, İstanbul, 1965. 
13 Niyazi Meşe, Kenan Hulûsi Koray’ın Hikâye ve Romanlarında Şahıslar, Selçuk Üniv. Basılmamış 
Doktora tezi, Konya, 1996. 
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kapandıktan sonra Servet-i Fünûn (1929), Muhit (1929-1931), Hayat (1929), İçtihat 

(1929), Milliyet (1929-1930), Mektep (1931-1932), Yeni Türk Mecmuası (1934), 

Bütün (1934), Haber Akşam Postası (1934-1935), Varlık (1938), Yeni Mecmua 

(1939-1942) gazete ve mecmualarında hikâyeleri yayınlanmaya devam etti. Mayıs 

1933'te, Darülfunûn'da öğrenciyken tanıştığı sınıf arkadaşı, bestekâr ve yorumcu 

Münir Nurettin Bey’in kız kardeşi Emine Besime Hanım’la evlendi. 

1934'te Vakit gazetesine girdi. Vakit gazetesinin yazı işleri müdürü Refik 

Ahmet Sevengil’in görevinden ayrılması, onun yerini alan Sırrı Bey’in apandisit 

patlaması sonucu ölmesi ile Kenan Hulusi Koray yazı işleri müdürlüğü görevine 

yükseldi. 14  

1934'te Vakit gazetesinde başlayan gazetecilik hayatını, hikâyeciliği ile 

birlikte sekiz yıl boyunca askere gidene dek sürdürdü. II. Dünya Savaşı esnasında 

ordu teyakkuza geçince Kenan Hulusi de askere alındı. Ankara’da İhtiyat Zabiti 

Mektebi’nde eğitildikten sonra yedek subay olarak Adapazarı’na gönderildi. Yedek 

subay olarak Adapazarı’nda askerlik görevini sürdürürken “tifüs mü, lösemi mi” 

olduğu tartışma konusu yapılan kısa bir hastalığı müteakip ve terhisine 21 gün kala, 

23 Mayıs 1943'te, henüz 37 yaşındayken vefat etti. 24 Mayıs 1943’te Adapazarı’nda 

defnedildi. Komutanı, onu çok sevdiği için “Üç Tayyare Şehidi”nin yanına 

gömdürdü. Bu dört mezar da “Rum Mezarlığı”nın içindedir. Bu mezarlığın resmi 

1Temmuz 1949 tarihli Varlık dergisinin 348. sayısında çıkar. “Burada Yedek P. 

Teğmen Kenan Hulusi Koray gömülü. Ruhuna Fatiha. Doğumu 1908, ölümü 24 

Mayıs 1943.” Mezar taşında doğum ve ölüm tarihinin yanlış olması, yazarlığının 

belirtilmemiş bulunması düşündürücüdür. 

Kenan Hulusi Koray’ın lise yıllarına kadar olan hayatı hakkındaki bilgi yok 

denecek kadar azdır. Lise ve ondan sonra gelen yıllara ait bilgileri ise ölümü üzerine 

yazılan yazılarda ve Dr. Niyazi Meşe’nin yazarın eşi Emine Besime Hanım’la yaptığı 

mülakatta bulunmaktadır. Gerek eşi Emine Besime Hanım gerekse arkadaşları, 

Kenan Hulusi’nin özel hayatını başkalarına kapalı tutan, az konuşan ve “sırsever” bir 

kişiliği olduğunun üstünde durmuşlardır: 

                                                 
14 Niyazi Meşe, Kenan Hulûsi Koray’ın Hikâye ve Romanlarında Şahıslar, Selçuk Üniv. Basılmamış 
Doktora tezi, Konya, 1996. 
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 “Kenan Hulusi’nin mahrem hayatı, en yakınları için bile meçhuldü. Hususi 

hayatından, sevgilerinden, aile bağlarından pek seyrek olarak, birer telmih halinde 

bahsederdi. On senelik arkadaşımızın kaç kardeşi vardır, annesi ve babası sağ mıdır, 

değil midir, çocuğu var mıdır, yok mudur, hâlâ kat’i olarak bilmiyoruz. Bunda belki 

biraz bizim kayıtsızlığımız, fakat daha ziyade onun çekingenliği ve sırseverliği 

vardı.”15 

Yaşar Nabi, Kenan Hulusi’nin ölüm yıldönümünde yazmış olduğu yazısında 

“Sanatkarın başkalarına kapalı kalmış hususiyetlerini”16 eşi Emine Besime 

Hanım’dan yazmasını ister. Nitekim ölümünden bir yıl sonra arkadaşlarının, daha 

evvel neşredilmemiş yedi hikâyesini de ilave ederek yayınladıkları Bir Yudum Su adlı 

kitaba, eşi Emine Besime Hanım bir biyografi yazar. Bu kısa yazıda Emine Hanım da 

yazarın “Daima ketum olmayı ve az konuşmayı seven tabiatını”17 vurgular. Kenan 

Hulusi’nin ölümü münasebetiyle yazılan yazılarda “içi okşayan, yumuşak ve tatlı 

sesli”18 bu adamın, “pek az konuşan, kızmayan, seven, kızacak yerde unutan, 

kimseyi kırmamak için hep “peki”19 diyen, “sessiz hali, tatlı tevazuu ile herkes ile 

hoşnut yaşayan ve herkesi hoşnut eden”20, “her zaman gülümseyen”21,“hassas”22, 

“enerjik fakat uysal ruhlu, coşkun fakat tedbirli, hassas fakat alıngan değil”23, “zarif, 

kibar ve temiz ruhlu”24, “dürüst ve bütün arkadaşları tarafından sevilmek 

bahtiyarlığına nail olan”25, tabiatı üzerinde durulmuştur: 

“Kenan Hulusi, hayatı severdi. Muhitin ve tabiatın kesif intibalarını 

kuvvetle duyar ve tespit ederdi. İçinde derin ve asil bir sanat ruhu taşırdı. Neşesi ve 

cana yakınlığı ile aramızda büyük bir yeri vardı.”26 

                                                 
15 Yaşar Nabi Nayır, "Hulusi", Varlık, S. 240, 1 Temmuz 1943, s. 489. 
16 Yaşar Nabi , “Hazin Bir Yıldönümü ve Bir Kitap”, Varlık, S. 262-263, 1-15 Haziran 1943, s.493-
495. 
17 Bir Yudum Su, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1944. 
18 Yaşar Nabi Nayır, “Hûlusi İçin”, Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943, s. 492. 
19 Rüştü Şardağ, “Kenan Hulûsi’nin Ölümü”, Varlık, S. 240, 1 Temmuz 1943, s. 494. 
20 Hakkı Süha Gezgin, "Zavallı Kenan"i, Vakit, 26 Mayıs 1943, s. 495. 
21 Yaşar Nabi Nayır, ,“Hûlusi İçin”, Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943 s. 492. 
22 a.g.m., s. 493. 
23 Hikmet Münir, “Ölümün Karşısında”, Varlık, S. 262, 1 Temmuz 1943, s. 491. 
24 Yaşar Nabi Nayır, ,“Hûlusi İçin”, Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943, s. 493. 
25 Suavi Koçer , “Kenan Hulusi”, Varlık, S. 240, 1 Temmuz 1943, s. 496. 
26 Vasfi Mahir Kocatürk , “Vakitsiz Ölüm”, Varlık, S. 262, 1 Temmuz 1943, s. 491. 
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Kenan Hulusi Koray’ın lise yıllarına ait ilk bilgiyi, edebiyat hocası Hakkı 

Süha Gezgin verir: 

“Onu, küçücük bir dokuzuncu sınıf talebesi iken tanıdım. Sınıfın sağ 

taraflarındaki sıralardan birinde oturuyordu. Daha ilk vazifesi ile dikkatimi 

uyandırmıştı. İri çaplı arkadaşlarının arasında olduğundan da küçük bir görünüşü 

vardı. Belki boyunu aşan istidadı, belki de şefkat uyandıran küçüklüğü, ona 

hafızamda ayrı bir yer vermeme sebep olmuştu.”27 

Kenan Hulusi ile edebiyat hocası Hakkı Süha Gezgin arasındaki öğrenci 

öğretmen ilişkisi, Kenan Hulusi liseden mezun olduktan sonra dostluğa dönüşerek 

devam eder: 

"Mektebi bitirdikten sonra da onunla bilgi yoldaşlığımız bitmedi. Fatih, 

Beyazıt, Süleymaniye Kütüphanelerinde sık sık buluşup görüşürdük. Darülfünundaki 

tezini hazırlarken, pek seyrek gençlere nasip olan bir dikkat ve itina ile yüzlerce 

kaynağa başvuruyordu."28 

Vakit gazetesinde yazı işleri müdürü olduğu senelerde hocası Hakkı Süha ile 

yolları bir kez daha kesişir; ve aynı gazetede çalışırlar. O yıllara dair anıları Hakkı 

Süha şöyle anlatır: 

 “Matbaaya gelince, ceketini çıkarır, Bir tomar kağıdı ıslatarak masasını 

siler. Bu işi öyle güzel başarır ki, ben arada sırada ona : 

- Kenan hanım! 

Diye sataşırım. 

Zamanımızın en ideal kocalarından biri olduğuna hiç şüphe yok. Evde, 

elbette bu hamaratlık on kere fazladır.”29 

Kenan Hulusi’nin şöhreti yakaladığı “Yedi Meşaleciler” dönemine ait 

bilgileri, bu grubun diğer üyelerinden öğreniyoruz: 

                                                 
27 Hakkı Süha Gezgin, “Çalınan Tarla”, Vakit, S.53, 20 Birincikanun 1937,s.250-252. 
28 Hakkı Süha Gezgin, “Zavallı Kenan”, Vakit, 26 Mayıs 1943,s.400-402. 
29 Hakkı Süha Gezgin,"Edebi Portreler: Kenan Hulûsi" , Yeni Mecmua, C. 4,S.64, 19 Temmuz 1940, 
s.24-26. 
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 “Ceketinin sol üst cebinde süslü kâh beyaz kâh renkli mendillerden 

taşımaya ne kadar meraklıydı! Onları boyun bağı değiştirir gibi ne kadar sık 

değiştirirdi! Herhalde bu mendillerden kendisinde bir koleksiyon vardı. 

 Bizlere ara sıra, Beyoğlu’nun filanca mağazasının camekânında gördüğü 

çok güzel bir mendilden bahseder, fakat çok pahalı olduğundan alamadığını ilave 

ederdi. Aklı günlerce o mendile takılır, nihayet aldıktan sonra rahatlardı. Onu Oscar 

Wilde’a benzetirdim. Gençlik çağlarının nesrinde de Oscar Wilde’ı hatırlatan bir 

tarafı vardı. Süslü, renkli, hayali bir nesri, belki de Oscar Wilde ceket yakasının 

iliğinde mevsimine göre değişen bir çiçek taşımış olduğu için onun da ceketinin 

cebinde bir mendil, kokusuz bir çiçek gibi açılırdı.” 30 

Kenan Hulusi’nin bu mendil merakına eşi Emine Besime Hanım da değinir: 

 “Hulusicik çok sık nezle olurdu. Her ay mendile para ayırdığımızı şimdi 

hatırlıyorum. Ayrıca yaka mendillerini pek çok severdi. Gamze Bey’e alınan en 

büyük hediye ipek beyaz bir mendil, bayram çocuklarından daha çok sevindirir ve 

mutlu ederdi.”31 

Yedi Meşalecilerden Yaşar Nabi, Kenan Hulusi ile ilgili şu anılarını 

nakleder: 

 “Düşünüyor ve hatırlıyorum: Onu 1927 senesinde tanıdım. O zamanlar 

Halid Fahri’nin etrafında toplanan genç edebiyat heveslilerinin canlı bir varlık 

gösterdikleri Servet-i Fünun Mecmuası’nın idarehanesinde grubumuz yavaş yavaş 

teşekkül ediyor, aramızda her zaman aynı samimiyet ve canlılıkla yaşamasını 

dilediğim bağ, yavaş yavaş kuruluyordu. (…) Divan Yolu’nda aşağı yukarı 

gezintilerimiz sırasında, o bize son nesirlerinden parçalar okurdu ve ne kadar güzel 

okumasını bilirdi. Ve ne kadar kuvvetli bir hafızası vardı. Hemen bütün yazılarını 

ezbere bilirdi. Bir kaynağın çağıltısı, bir bülbülün soluması gibi doğrudan doğruya 

gönülden gönüle ve insana bir haz ürpertisi geçirten o tatlı sesle okunmuş o güzel 

nesirleri şimdi bile yeniden işitiyormuş gibi oluyor ve içimin hazla dolduğunu 

hissediyorum. 

                                                 
30 Ziya Osman Saba, “ Hulusi” , Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943, s. 490-499. 
31 Niyazi Meşe, Kenan Hulûsi Koray’ın Hikâye ve Romanlarında Şahıslar, Selçuk Üniv. Basılmamış 
Doktora tezi, Konya, 1996. 
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 (…) Çok güçlü ve ağır yazardı. O kadar ki daima ona takılır, tembelliği ile 

alay ederdik. Evet ona takılmayı ne çok severdik. Ve o bütün tarizleri ne kadar uysal 

bir gülümserlikle karşılardı. Meşale mecmuası çıktığı sıralarda, orada “Ceylan Sesi” 

isminde bir romanı tefrika etmeye başlamıştı. Dört beş nüsha devam eden tefrika, bir 

yola çıkışın tasvirinden bir türlü daha ileri gidememişti. Bu yolculuk ne zaman 

bitecek? diye şaka ederdik. Daha yolculuk bitmeden mecmua kapandı ve roman da 

bir teşebbüs halinde ve yalnız çıkmış sahifelerden ibaret kaldı. Hulusi, sonradan bu 

esere devam etmediği gibi bize de bahsini bile ettirmedi.32 

 Kenan Hulusi, Milliyet gazetesinin sanat sayfasını hazırladığı dönemde 

(1929-30) ve Vakit gazetesinde genel yayın yönetmenliği yaptığı yıllarda (1934-

1942) pek çok genç hikâyeciyi edebiyat dünyasıyla tanıştırmıştır. Bunlardan biri 

edebiyat fakültesinden arkadaşı Sait Faik’tir. Sait Faik’in basılan ilk hikâyesi olan 

“Uçurtmalar” 9 Aralık 1929’da, uçurtmaların devamı niteliğindeki “Yağma” ise 13 

Ocak 1930’da Milliyet gazetesinde K. Hulusi tarafından yayınlanır. 33 

 Sait Faik, kendisiyle yapılan son röportajda “Hikâye yazmaya ilk nasıl 

başladınız” sorusunu yanıtlarken kendisini hikâye yazmaya teşvik eden Kenan 

Hulusi’yi anmadan geçemez. “Kenan Hulusi’nin verdiği cesaretle”34 hikâye yazmaya 

devam ettiğini vurgular. 

Emine Besime Hanım, Niyazi Meşe’nin kendisiyle 16/03/1991 tarihinde 

yaptığı mülakatta ve Bir Yudum Su'ya yazdığı biyografide, eşinin kişiliği, tanışmaları 

ve ölümüyle ilgili bilgiler verir: 

 “Kendisini 1928 senesinde Edebiyat Fakültesinde tanıdım. Bir gün bir bahis 

üstünde arkadaşlarla münakaşa ediyorduk. Biraz tok fakat bütün inceliklerin içine 

toplandığı sesiyle bir metin için bizi ikna etmeye çalışıyordu. Birden onun daima 

gülen gözlerinin benimle konuştuğunu gördüm. O sırada “Yedi Meşale”cilerin 

çıkardığı bir kitap neşrolunmuştu. Kendi imzasıyla arkadaşlardan bazılarına bu 

kitaptan verirken beni nedense ayırmıştı. O gün kendimi bir türlü teselli edemedim. 

Akşam eve döndüğüm zaman masamın üstünde bir paket buldum. İçinde ciltli bir 

                                                 
32 Yaşar Nabi Nayır, “ Hulusi İçin”, Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943, s. 491. 
33 İbrahim Kavaz, Sait Faik Abasıyanık , Şule Yay., İstanbul 1999, s. 66-67. 
34 Gülen Erdal, “Sait Faik ile Son Röportaj”, İzlerimiz , İstanbul,1954, s. 77. 
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kitap vardı.‘Candan ve gönülden saygılarımla’ diye bunlardan bir tane de bana 

yollamıştı. Sonra aramızdaki sıra arkadaşlığı, hayat arkadaşlığı ile birleşti.” 35 

 “O, yalnızlığa ve tabiata aşıktı. Bahar ve yaz günlerinde münzevi kır 

kahvelerinin köşesini her şeyden çok sever, yazılarını ekseri zamanlar burada 

hazırlardı. ‘Bahar Hikâyeleri’, ‘Bir Otelde Yedi Kişi’, ‘RBK Pansiyonu’ hep bu 

şekilde hazırlanmış eserleridir. Evde iken bir karınca sessizliği ile çalışır, titiz bir 

itina ile de yazılarını benden saklardı. Bir gün onları intizama sokmak için epey 

uğraşmıştım. O akşam, ilk defa öfkeli olmak isteyen, fakat her şeye rağmen yine 

gülen üzgün yüzüyle karşılaştım. Bana ‘bunu tekrarlamamamı rica ediyor, 

‘yalvarırım çocuklarıma dokunma benim’– yazılarına çocuklarım derdi çünkü – 

diyordu. En fazla sevdiği şeylerden biri de seyahatti onun. Askerlik esnasında bu 

arzusunu biraz tatmıştı. ‘İnsan görür ve gezerse yazılarında hakikat çeşnisi çoğalıyor’ 

derdi. Yanında bulunmadığım zamanlar geceleri çok çalıştığını duymuştum. 

Hikâyelerinden bir kısmını ve ‘Halim Usta’nın Meyhanesi’ adlı henüz 

neşrolunmayan bir kitabını hazırlıyordu. Uykusuzluktan çok şikayet ediyor, buna 

rağmen yine çalışıyordu. Mektuplarımdan bir çoğunda kendisine istirahat etmesi için 

yalvarıyordum. Fakat o: ‘Çocuklarıma iyi bak benim, yakında geliyorum, artık ayrı 

bir çalışma odası isterim.’ diye yazıyordu.” 36 

 “Hastalandığını bildiren telgrafı alınca Adapazarı’na gittim. Bu hayata ve 

gülmeye aşık bu genç adamın ölebileceğini bir dakika bile düşünmemiştim. Yatağı 

içinde bitkin bir tebessümle sayıklarken bile şu sözleri işittim ondan: ‘Kafam 

mütemadiyen işliyor, ah düşündüklerimi bir yazabilsem!’ diyordu. Hulusicik, 23 

Mayıs 1943’te Adapazarı’nda askerlik hizmetini gördüğü sırada, yaşamaya tam 

başlayacağı zaman doğduğu ayda öldü.” 37 

Ölümünden sonra yazılan tüm yazılar Kenan Hulusi’nin “tifüs” salgınından 

öldüğü belirtir. Ancak eşi Emine Besime Hanım ölüm sebebinin “lösemi” olduğunu 

açıklar: 

                                                 
35 Niyazi Meşe, Kenan Hulûsi Koray’ın Hikâye ve Romanlarında Şahıslar,Basılamamış Doktora Tezi, 
Konya, 1996. 
36 Bir Yudum Su, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1944, s. 3. 
37 a.g.e., s. 3. 
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 “Ölümünden sonra ‘Kesin teşhisi koyamadık. Tifüsten şüpheleniyoruz. 

Kesin teşhisi 15-20 gün sonra verebiliriz.’ dediler. Üç ay sonra emekli aylığı 

bağlamaları için beni Büyük Deredeki Askeri Şube’ye çağırdıkları zaman rahmetli 

Hulusiciğin “tifüs”ten değil, “lösemi”den öldüğünü bana ve babasına bir raporla 

bildirdiler.”38 

 Emine Besime Hanım, ellili yılların sonunda Ali Güneş Bey’le ikinci 

evliliğini yapar. 1996 yılında vefat eder.  

 Cevdet Kudret Solok’un Varlık dergisinde çıkan “Bir Ölünün Arkasından 

Düşünceler” adlı yazısında Kenan Hulusi Koray’ı şu şekilde anlatmıştır: 

 “ Hulusi ile ilk defa nerede ve nasıl tanıştım? Şimdi bunu iyice 

hatırlayamıyorum; fakat onun güler yüzü hayatımın her safhasına karışmış gibi bir 

his içinde yaşıyorum. 

Kenan Hulusi, her şeyden önce şekil ve kelimelerde kıymet gören bir 

sanatkar titizliğiyle yazıcılık hayatına başladı. Anlatılan şeyin değil, anlatış tarzının 

güzel ve mutlaka ahenkli olmasını isterdi. Bu endişe iledir ki, o, bazen satırları 

kırarak onları nazım satırları gibi alt alta yazar; bazen aynı cümleleri arka arkaya 

tekrar eder ve çok defa cümlenin klasik şeklini bırakarak faili, fiili, mef’ulü istediği 

yerde kullanırdı. 

 Bu dediğim şeyler, onun ilk yazılarına “Yedi Meşale” de çıkan mensure 

kılıklı hikayelerine ait hususiyetlerdir. Hulusi, mensur şiir yazmak kabiliyetiyle 

doğmuş bir insandı; ilk yazılarından hemen bir iki sene sonra yazdığı Altın Oluk ve 

Çaycı Dükkanı mensureleri onun bu yoldaki kabiliyetinin çok kuvvetli delilleridir. 

Eğer tuttuğu yoldan ayrılmasaydı. Bugün ondan ‘Türk edebiyatının en büyük nâsiri’ 

diye bahsetmek imkanını bulacaktık. 

 Hayatını kazanmak zarureti onu gazeteciliğe sürükledi. Son görüşümde 

bana: “ İnsanın her gün bir yazı yazması gerektiğini, kelime ve cümle endişeleriyle 

zamanı öldürmemek lazım geldiğini ve bir yazıcının yalnız kendisinin yaşadığı veya 

gördüğü hadiseleri değil, kulaktan işittiği yahut da okuduğu her vakayı hemen 

yazmasının pek âlâ mümkün olduğunu” söylemişti. Eski düşüncelerinin tamamen 
                                                 
38 Niyazi Meşe, Kenan Hulûsi Koray’ın Eselerinde Şahıslar, Basılmamış Doktora Tezi, Konya, 1996. 
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aksini müdafaa ettiğini o gün esefle görmüştüm ve hemen anlamıştım ki, hayatını 

sanatına değil, sanatını hayatına uydurmaktadır. İşte bu düşünce iledir ki, hiç 

tanımadığı ve sadece kulaktan duyduğu köy hayatına yahut da ayaküstü görüverdiği 

hadiselere ait her gün bir hikaye yazdı; bunların bir kısmını kitap halinde de bastırdı. 

Üslûp endişesinden ne kadar uzak kalırsa kalsın, sanatkar tabiatı, onu, bu son 

hikayelerinden dahi yer yer fevkalâde ahenkli cümleler yaratmaya doğru 

sürüklüyordu. Kasten öldürmek istediği şairlik tarafı arada bir işte böyle pırıl pırıl 

cümlelerle kendini göstermekte idi. 

 Biz Yedi Meşaleciler, onun şahsında, kıymetli bir nâsir ve yakın bir dost 

kaybetmekle ıstırap çekiyoruz ve bize, tanıdıklar tarafından, ‘Başınız sağ olsun!’ 

dendiği zaman, Hulusi ile aramızdaki akrabalıktan daha üstün arkadaşlık ve sanat 

yoldaşlığı bağlarımızın kuvvetini bir kere daha, fakat bu sefer acı acı, anlamış 

bulunuyor ve ağlamamak için kendimizi zorla tutmaya çalışıyoruz.” 

 Ziya Osman Saba’nın Varlık dergisinde çıkan “Hulusi” adlı yazısında 

Kenan Hulusi Koray’ı şu şekilde anlatmıştır: 

 “ Gazetelerin Hulusi’nin ölümünü haber verdikleri 25 Mayıs Salıdan önceki 

pazar günü akşamı, belki de Hulusi’nin tam son nefesini verdiği dakikalarda, kendi 

kendime otururken bilmem nasıl bir tedai ile aklım ceket ceplerine yerleştirilen ve bir 

zamanlar pek moda olan mendillere gitmişti. Oradan gayri ihtiyari Hulusi’yi 

hatırlamış, henüz üniversitenin esas binasında bulunmakta olan Edebiyat 

Fakültesinin geniş, şarkkâri divanhanelerinde mütebessim dolaşmakta olan edebiyat 

talebesi ve Yedi Meşalenin yegane nâsiri Kenan Hulusi’yi görürü gibi olmuşum. O 

da ceketinin sol üst cebinde bir süslü kâh beyaz kâh renkli mendillerden taşımaya ne 

kadar meraklı idi! Onları, boyunbağı değiştirir gibi, ne kadar sık değiştirirdi! 

Herhalde bu mendillerden kendisinde bir koleksiyon vardı. Bizlere ara sıra, 

Beyoğlu’nun filanca mağazasının camekânında gördüğü çok güzel bir mendilden 

bahseder, fakat çok pahalı olduğundan alamadığını ilave ederdi. Aklı günlerce o 

mendile takılır, nihayet aldıktan sonra rahatlardı. Onu Oscar Wilde’a benzetirdim. 

Gençlik çağlarının nesrinde de Oscar Wilde’ı hatırlatan bir tarafı vardı. Süslü, renkli 

hayali bir nesri, belki de Oscar Wilde ceket yakasının iliğinde mevsimine göre 
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değişen bir çiçek taşımış olduğu için onun da ceketinin cebinde bir mendil, kokusuz 

bir çiçek gibi açılırdı. 

… 

 Bir Çaycı Dükkanında’yı yazan Kenan Hulusi’yi hatırlıyorum. Bu nesrini, 

o senelerde bilhassa Muhit’te çıkan nesirlerini ne kadar severdim. Çaycı çay 

bardaklarını ne kadar itina ile ne kadar temiz yıkardı. Ve Hulusi, çaycı çay 

bardaklarını yıkarken çıkan gıcırtıdan, dışarıda, kaldırımları örten karlara yeni 

alınmış lastikleri ile basarak bir adam geçiyor zannederdi. 

 Bu cidden güzel nesirlerin mecmua sahifelerinde unutulmamasını gönül ne 

kadar arzu eder. Son zamanlarda gazeteci Kenan Hulusi beni nerede görse hemen 

idarehanedeki odasına davet eden, çay ısmarlayan, şuradan buradan konuşan, 

müşterek dostlarımızı, karımı soran Kenan Hulusi’yi öğle vakti Babıâli yokuşunda 

bir köfteci dükkanına girip karşı karşıya köfte yediğimiz Kenan Hulusi’yi 

görüyorum. Şimdi, önümde, ölümünü haber veren gazetedeki resmi siyah bir çerçeve 

içinden yine bana gülümsüyor. 

 O gazetedeki arkadaşlarından bahsetmek, bizleri methetmek için fırtınalar 

yarattı. Yedi Meşaleciler grubuna dahil olmaktan adeta gurur duyardı. Bir 

makalesinde ‘müntesibi bulunmakla iftihar duyduğum Yedi Meşaleciler grubu’ 

tarzında bir cümlesi bulunduğunu hatırlıyorum. Meğer aramızdan ilk önce o 

gidecekmiş! 

 Dostum Cahit Sıtkı yeni aldığım mektubunda Kenan Hulusi’nin ölümüne 

yanarken şöyle yazıyor: Adresi mezarlık olan dostlar sayısının çoğalmamasını 

Cenabı Haktan niyaz edelim.” 

 Hikmet Münir’in Varlık dergisinde çıkan “Ölümün Karşısında” adlı 

yazısında Kenan Hulusi Korayı şu şekilde anlatmıştır: 

 “Seni benim kadar sevdiğini söyleyenler pek çok olacaktır. Fakat öyle 

sanıyorum kino güzel kalbine en mânâsız yollardan ben girebilmiştim. Seninle aynı 

semtlerde büyüdüm; aynı mektep sıralarında yan yana oturdum. Fikir ve ruh 

gelişimlerimizde aynı noktalardan hız alarak yollandık. Profesyonel yazı hayatına 

sen beni, ben seni birbirimizin elinden tutarak götürdük. Eriştiğin imkanlara beni 
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ortak ederdin; elde ettiğim fırsatları senden esirgemezdim. Enerjik fakat uysal huylu 

idin. Coşkun fakat tedbirli idin. Hassastın fakat alıngan değildin. Sevmek için 

yaratılmış bir kalbin vardı. İhtiraslarını sanat yoluna vermiştin. Ölüm kim bilir sana 

ne kadar acı gelmiştir. 38 yaşla varılmış bir olgunluk çağında seven bir kalp, 

kavrayan bir zekanın her faniye kendini göstermeyen hakikatleri gören gözleri için 

kapanmak ne zordur! 

 Şimdi sensin müşkül bir vaziyette olduğun zaman cesaretle gülümseyen 

ağzını, bir davayı anlatmaya başladığın sıralarda tatlılıkla ovuşturduğun ellerini, 

dolgun sükûnetini, kafandaki hazine yetmiyormuş gibi koltuğunun altında daima 

taşımak ihtiyatında bulunduğun yaprakları aşınmış kitaplarını göz önüne getiriyorum 

da, o aceleci adımlarla bu kadar çabuk nereye gitmekte olduğunu anlayamamış 

olduğuma yanıyorum!” 
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MUHİT DERGİSİNE DAİR 

 Sözlükte “görüp gözetmek, savunup korumak” anlamındaki havt (hîta, 

hıyâta) kökünün if’âl kalıbından (ihâta) türeyen muhit kelimesi “bir şeyin etrafını 

çeviren, bir şeyi ve bir hususu bütün yönleriyle bilen” demektir.39  

Muhit dergisi, 30 Teşrinisani 1928-1932 yılları arasında İstanbul’da kırk 

dört sayı çıktı. Resimli, aylık aile mecmuası Muhit’in mesul müdür ve imtiyaz sahibi 

Ahmet Cevat’tır. Abonelik şartı posta ücreti dahil Türkiye için senelik altı lira, 

ecnebi memleketler için seneliği dört dolardır. Muhit, her nüshada bir elbise kalıbı 

veya renkli bir tablo okuyucularına hediye eder. 

Derginin çıkış amacı okuyucuların edebiyat, sanat, fen, ilim, içtimai hayat 

vb. sahalarında bilgi ihtiyaçlarını tatmin etmektir. Derginin neşriyatı harf inkılabının 

yapıldığı senelere rastlar. Bu sebeple ilk yedi sayısı Arap ve Latin harfleri ile karışık 

olarak yayımlanır. Daha sonra sadece Latin harfleri kullanılır. Kenan Hulusi’nin 

yazıları ilk yedi sayıda çıkmamıştır. Muhit, bu açıdan devrin yazı ve imla 

meselelerine ışık tutmaktadır.40 

Derginin ilk sayısında Ahmet Cevat’ın yazdığı “Muhit Ne İçin İntişar 

Ediyor?” adlı manifestoda derginin esaslı bir boşluğu doldurmak, büyük bir eksikliği 

tamamlamak üzere çıktığından bahsedilmiştir. Okuyucularına ev idaresinde, çocuk 

bakımında, hayatın umumî işlerinde rehberlikte bulunan Muhit, diğer mecmualar gibi 

kişileri sadece eğlendirme amacı gütmez.41  

Ahmet Cevat bu manifestoda okuyuculardan şunları istemektedir : 

1. “Daima her şeyin olduğu gibi hakikati asla değiştirmeyerek 

yazdığından ve hiçbir menfaat mukabilinde kendilerini 

aldatmadıklarından, 

2. Ahlaka  efsad edecek yanlış fikirler, hisler , hasta heyecanlar 

verecek hiçbir yazıyı sütunlarına geçirmeyeceklerini, 

                                                 
39 Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi , C.31, İstanbul,2006, s.40. 
40 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yay., C.6, İstanbul, 1986, s. 430. 
41 Ahmet Cevat, “Muhit Ne İçin İntişar Ediyor?”, Muhit, S.1,1 Kasım 1928,s.1. 
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3. Daima en doğru, en faydalı, en sağlam ve en güzel şeyleri 

düşünmeleri, bunları onlara vermeye çalıştıklarından emin 

olmalıdırlar.”42 

 Dergide başlıca şu köşeler bulunmaktadır : şiir, memlekete ait, güzel 

sanatlar, edebi tenkit, tarih, meşhur adamlar, günün adamları, hikâyeler, fennî 

yazılar, çocuklar ve çocuklar için, kadınlık, geçmişin ve bugünün mühim adamları, 

edebiyat, sanat , lisan, kadın sahifeleri, seyahat ve tiyatro, şiirler ve nesirler, spor, 

sinema, güzel sanatlar, çocuk sahifeleri, bilmece, şiş ile örgü elbise, faydalı bilgiler, 

ev hanımı, evde çiçekçilik, kış oyunları… 

              Muhit, resimli olup aile fertlerinin hepsine hitap etmeye çalışmaktadır. 

“Cumhuriyetin büyük simaları, Türklüğün necib menşe ve tarihi, insanlığın tekamül 

ve terakkisi” mecmuanın en fazla yer verdiği konular arasındadır. Ev idaresi, spor, 

sağlık köşeleri vardır. “Büyük adamların hayatı” köşesinde dünya edebiyatının 

seçkin simaları yer alır.43   

              Edebiyatımız hakkında bazı yazarların görüşlerine başvurulur. Halk 

hikâyeleri ve şiirler, kitap tenkitleri, tiyatro bahisleri, lisan dışında dergide sürekli 

olarak telif ürünler, hikâye ve şiirler yayımlanır. 

            Dergideki köşelere bakıldığında öne çıkan isimler şunlardır: 

 “Şiir” köşesinde ; Celal Sahir , Ahmet Cevat , Necip Fazıl, Yaşar Nabi, Esma Zafir. 

“Memlekete Ait” köşesinde ; İbrahim Nemci, İsmet Paşa, Ahmet Cevat,Nahit Sırrı, 

Muzaffer Timurtaş, Abdülhak Şinasi, Ekrem Vecdet. “Hikâyeler” köşesinde/ 

Ercüment Ekrem, Reşat Nuri, Semiha Vamık, Esma Zafir, Nezihe Muhittin, Şefika 

M.. “Güzel Sanatlar” köşesinde/ İbrahim Nemci. “Tarih” köşesinde/ Nusret Kemal, 

Ahmet Cevat.“Edebi Tenkit” köşesinde/ Ruşen Eşref, Ahmet Cevat. “Şiirler ve 

Nesirler” köşesinde/ Muzaffer Reşit, Fevziye Aptullah, M. Kemal, Enis Behiç, Cahit 

Sıtkı, Yaşar Nabi, Nahit Sırrı, Muammer Şahap, Niyazi Sabri, Eyüp Sabri, Ziya 

İlhan. “Edebiyat, Sanat, Lisan” köşesinde/ Mebrure Hurşit, Ahmet Eşref, M. Fuat, 

Ahmet Cevat, İbrahim Hoyi, Mustafa Şekip, Elif Naci, Kenan Hulusi, Hikmet 

                                                 
42 Ahmet Cevat, “Muhit Ne İçin İntişar Ediyor?”, Muhit, S.1,1 Kasım 1928,s.1. 
43 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yay., C.6, İstanbul, 1986, s. 430. 
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Feridun, Reşat Ekrem. “İlim ve Fen” köşesinde/ Ahmet Cevat, İbrahim Hoyi, K. 

Şerif. “Hikâye, Seyahat ve Tiyatro” köşesinde/ Seniha Sami, Yaşar Nabi, Ziya İlhan, 

Murat Akdoğan, Mustafa Necip, Cahit Sıtkı, Eyüp Sabri, Mebrure Hurşit, İbrahim 

Şevket.“Spor” köşesinde/ Selim Sırrı. 

             Muhit, bu neşriyatı ile devrinin seçkin dergileri arasında yer almıştır. Başlıca 

yazarları şunlardır: Ahmet Cevat, Ruşen Eşref, Nahit Sırrı, Reşat Nuri , Mebrure 

Hurşit, Yakup Kadri, Kemalettin Şükrü, Yaşar Nabi, Nevzat Mahmut, Semiha 

Vamık, Ercüment Ekrem, Kenan Hulusi, Orhan Seyfi, Celal Sahir, Necip Fazıl, 

Faruk Nafız, Cevdet Kudret, Refik Ahmet, Ahmet Muhip, Ömer Bedreddin… 

            “ Muhit gayesine gerektiği gibi erişebilmek için okuyucularıyla en samimi 

zihnî münasebette bulunmak onların Muhit’ten ne gibi hizmetleri beklediklerini, 

neler istediklerini tamamıyla bilmek için okuyucularına şu üç soruyu sormuştur: 

1. Dergimizin hangi kısımları arzu ,ihtiyaç ve temennilerinize hitap ediyor? 

2. Daha ne gibi mevzuların mecmuaya girmesini arzu edersiniz? Umumiyetle 

mecmuadan ne gibi şikayetleriniz vardır? 

3. Verdiğimiz hediyeler ( ilaveler, tablolar, elbise kalıpları) sizin hakikî bir 

ihtiyacınıza tekabül ediyor mu? Hangilerini daha ziyade tercih 

ediyorsunuz?”44 

       Ahmet Cevat, verilecek cevaplara göre mecmuanın hakikî ihtiyaçlara her an 

cevap verebilecek bir hâle gelmesini  amaçlamıştır. Bütün bu çalışmalara karşın 

dergi kırk dört sayı çıkmıştır. 

 

 

 

                                                 
44 Ahmet Cevat, “Muhit Ne İçin İntişar Ediyor?”, Muhit, S.1,1 Kasım 1928,s.1. 
 
 



 31 

BİRİNCİ BÖLÜM 

I. KENAN HULUSİ’NİN MUHİT’TEKİ YAZILARI VE 

HİKÂYELERİ ÜZERİNE 

 
              Kenan Hulusi Koray’ın Muhit’te çıkan yazıları 1929-1932 yılları arasında 

toplam on üç tanedir. Bunlardan ikisi söyleşi, dördü mensure, yedisi de hikâye 

özelliği taşımaktadır. Sanatçı yazılarını yeni harflerle yayınlamıştır. 

             “Edebiyatımız Hakkında Hüseyin Rahmi Ne Diyor?” (1930) ve “Cenap 

Şahabeddin Beyle Konuştuklarım”(1931) adlı yazılar söyleşi türünde kaleme 

alınmıştır. “Beyazıt’ta Çınar Altı” (1930), “Boğaz İçinde Bir Gece Yarısı Mehtabı” 

(1930), “Cevahir Bedestanı” (1931), “Uyku” (1932) isimli yazılar mensure özelliği 

göstermektedir.  Sanatçının hikâye türündeki yazıları şunlardır: “Beyaz Güller” 

(1929), “Dirilen Mumya” (1929), “Şeceri Vakvak” (1930), “Şehzade Başında Bir 

Çaycı Dükkanı” (1931), “Tabaklar ve Çocukluğum” (1931), “Ağustos Böcekleri” 

(1931), “Dar Kapı” ( 1931). 

           Kenan Hulusi’nin  yazılarındaki tema çeşitliliği, zaman ve mekanın kullanımı, 

dil ve üslûba gösterdiği özen dikkati çekmektedir. 

           Koray’ın Muhit’te çıkan mensure ve söyleşilerini ayrı başlıklarda ele 

alınmıştır. 
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1.1. KORAY’IN MUHİT’TEKİ YAZILARINA DAİR 

1.1.1. MENSUR ŞİİRLERİ 

 

            Mensur şiir, duygu ve hayal dünyamızı etkileyebilecek bir konuyu, kısa ve 

çarpıcı bir şekilde, şiirin cümle yapısını ve ahengini koruyarak, şairane bir hava ile, 

ölçü ve uyağa bağlı kalmadan anlatan edebî türdür.Türk edebiyatında mensur şiire 

“mensure” adı verilmiştir.45 

            Mensur şiir türü 19. yüzyılda Fransız edebiyatında ortaya çıkmıştır. Bu tür 

karakteristik özelliklerini  Charles Baudelaire, İsidore Duacasse ve Arthur Rimbaud 

gibi şairler sayesinde kazanmıştır. Bu şiir türü Fransız edebiyatında Baudelaire’le 

yaygınlaşmıştır. Dünya edebiyatında Edgar Allan Poe de bu türde eser vermiştir. 

            Mensur şiir, Türk edebiyatına Tanzimat’tan sonra Fransız edebiyatından 

yapılan şiir çevirileriyle girmiştir. Servet-i Fünûn edebiyatına değin şiirdeki 

arayışların sonucunda ortaya çıkmıştır.  Paul et Virginie ve Atala gibi eserler, Fransız 

romantizmini hazırlasa da Türk edebiyatında da mensur şiirin oluşumuna katkı 

yapmıştır. Süreç, Şinasi’nin şiir çevirileriyle başlamıştır. Bu sürede, Servet-i Fünûn 

edebiyatının ortaya çıkmasında önemli etkisi olan Recaîzâde Mahmut Ekrem’in de 

katkısı büyüktür. O, özellikle hatıralarından ve güncel olaylardan söz ettiği mensur 

parçalar kaleme almıştır. Şiirlerinin arasına da nesir parçaları karıştırmaktan 

çekinmemiş, bazen de nazma nesirle başlamıştır.46 

             Batılı anlamdaki mensur şiirler, Türk edebiyatında 19. yüzyılın sonlarında 

denenmiştir. Bu türün Türk Edebiyatında Batılı anlamdaki ilk temsilcisi “Halit Ziya 

Uşaklıgil”dir, Türk edebiyatında bu türün isim babası da Halit Ziya Uşaklıgil’dir. 

              Halit Ziya Uşaklıgil, Servet-i Fünûn döneminde, bu türde iki eser vermiştir 

(Mensur Şiirler, Mezardan Sesler, 1890). Halit Ziya’nın bu eserleri çevresinde 

yapılan tartışmalar, bu türün edebiyatımızda kabullenilmesini ve yerleşmesini 

sağlamıştır. Ona göre mensur şiir; kısa, küçük, hemen zihne doğdukları gibi kâğıt 

üzerinde rastgele atılıvermiş duygulardan, yol üstünde toplandıkları gibi teklifsiz, 

                                                 
45 Cevdet Kudret Solok, Türk Edebiyatı Hikâye ve Romanı,C.1,İstanbul,1979,s.275. 
46 a.g.e.,s.277. 
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tasnifsiz çizilivermiş çizgilerden ibarettir. “Mensur Şiirler”, Halit Ziya Uşaklıgil’in 

edebiyat dünyasına adım atmasını sağlayan yapıttır. Sanatçı bu eserinde mensur şiirin 

ilkelerini tam olarak uygulamıştır. Bu türü, Türk edebiyatına tanıtmıştır.                       

Sanatçı, bu eseriyle eski edebiyat taraftarlarının eleştirilerine uğramış; ancak 

Recaîzâde’nin büyük takdirini kazanmıştır. Yazarın bu kitabındaki 47 mensur şiir; 

konu, dil ve üslup bakımından Servet-i Fünûn edebiyatının karakteristik özelliklerini 

taşır. Onların hastalık derecesine varan “aşırı duygusallıklarını, alınganlıklarını, 

karamsarlıklarını” bu eserde görmek mümkündür. Ancak sanatçının bu eserinin dili 

ve üslubu, daha sonra yazdığı hikâyeler kadar başarılı değildir. Bunun nedeni, 

yazarın bu eserini yazarken duygularından çok, düşüncelerini açıklamayı 

hedeflemesi, bu yüzden de eserinde kelime oyunlarına ve söz sanatlarına pek yer 

vermemesidir. Eserde uzun cümleler yer almasına rağmen, düşünceler kısa 

cümlelerle anlatılmıştır. Bunlar da daha çok, soru ve ünlem cümleleridir. Yazar, bu 

tür cümleleri kullanarak, eserin anlatımını daha etkileyici kılmak istemiştir. Bu 

bağlamda sıfatlardan da çokça yararlanmıştır. Halit Ziya’nın, bu eserin anlatımında 

sıfatları bolca kullanması, tasvirlerin etkileyici olmasını sağlamış; eserin ahengini 

güçlendirmiştir. Bu eserde birbirine benzer seslerden oluşan sözcükleri kullanmış, 

onlar arasındaki ahenkten de yararlanmıştır. Ayrıca tabiatla ilgili kelimelerin çokluğu 

da göze çarpmaktadır. Diğer kelimeler ise sanatçının içinde bulunduğu ruh hâlini 

anlatmaya yarayan “sevinç, üzüntü, gözyaşı” gibi kelimelerdir. 47 

              Halit Ziya Uşaklıgil “Mezardan Sesler” adlı eserini ise annesinin ölümü 

üzerine yazmıştır. Bu bakımdan eser, Abdülhak Hamit’in eşi Fatma Hanım’ın ölümü 

üzerine kaleme aldığı “Makber”i hatırlatır. “Mezardan Sesler”, adının çağrıştırdığı 

karamsarlığın ötesinde mikro ve makro kozmostan, insanın dünyadaki yerini ve var 

oluşun amacını tartışan felsefî metinlerden oluşmaktadır. Bu eserdeki yazılar 

başlıksızdır. Servet-i Fünûncuların nesir hâlinde yazdıkları şiir parçaları da “mensur 

şiir” olarak anılmıştır. 

              Bu dönemde Halit Ziya’nın yanında Mehmet Rauf da mensur şiir türünde 

eser vermiştir. Mensur şiir; Mehmet Rauf’un en başarılı olduğu edebî türlerden 

biridir. Mehmet Rauf, Servet-i Fünûn dergisinde beş yıl süren bu etkinlikleri arasında 

                                                 
47 Cevdet Kudret Solok, Türk Edebiyatı Hikâye ve Romanı,C.1,İstanbul,1979,s.277. 
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yazmış olduğu kırk iki mensureyi, Mektep mecmuasındakilerle birlikte, Eylül 

romanından sonra en çok anılan eseri olan Siyah İnciler’de bir araya getirmiştir. 

Onun mensur şiirleri, Halit Ziya’nın mensur şiirlerini dahi gölgede bırakmıştır. 

Mehmet Rauf’un mensur şiirlerinin Baudelaire ile karşılaştırılması göz önüne alınırsa 

devrindeki etkisi daha iyi anlaşılır.  

             Mehmet Rauf’un “Siyah İnciler” (1891-1901) adlı eseri, Türk Edebiyatı'nın  

en başarılı mensur şiirler kitabı olarak bilinir. Aşka, güzelliğe, sanata olan tutkusunu 

içinden geldiği gibi, bir anda  kâğıda döküveren yazar, bu eserde, aslında bir anlamda 

kendi dramını yazmıştır. “Siyah İnciler”in, türünün en iyi örneği olarak gösterilmesi 

yanında bir önemli özelliği de taşıdığı samimiyet duygusudur. “Siyah İnciler”, 

Mehmet Rauf’un hatıralarında belirttiğine göre beş yüz adet basılmıştır. Beş 

bölümden oluşan eser, sırasıyla Halit Ziya, Hüseyin Cahit, Celal Sahir, Faik Âli, 

Sami Paşazade Sezai ile ilgili yazılardan oluşmuştur. Mehmet Rauf’un bazı 

hikâyelerine “Siyah İnciler”de yer vermesi, onun Paul Bourget’nin etkisiyle gözleme, 

insanın iç dünyasına, psikolojik analizlere dayalı hikayeleriyle mensur şiirlerin 

karıştırılmasına yol açmıştır. Bu karışıklıkta biraz da Mehmet Rauf’un piyes, roman, 

mensur şiir demeyip, her kitabının sonuna bir iki hikâye eklemiş olmasının payı 

vardır. Oysa Mehmet Rauf’un mensur şiirleriyle hikâyeleri karşılaştırılacak olunursa 

hacim bakımından aralarında en azından üç dört sayfalık bir fark olduğu görülür.48 

           Servet-i Fünûn döneminde mensur şiir yazan diğer sanatçılar ise Hüseyin 

Cahit Yalçın, Celal Sahir Erozan ve Saffet Nezihi’dir.  

           Milli edebiyat ve Cumhuriyet edebiyatı döneminde de birçok sanatçımızın 

olduğu gibi Kenan Hulusi’nin de  mensur  şiir türünde önemli eserleri bulunmaktadır.               

Sanatçının Muhit dergisinde dört tane mensure özelliği taşıyan yazısı bulunmaktadır. 

Bu yazılar 1930-1932 yılları arasında yayınlanmıştır.  

            Yazarın "mensur şiir" özelliği gösteren "Cevahir Bedestanı", "Uyku", 

"Beyazıt'ta Çınar Altı", "Boğaz İçinde Bir Gece Yarısı Mehtabı” adlı eserlerinde 

vak'a zamanı birkaç saatle sınırlıdır. 

“Cevahir Bedestanı” adlı hikâyede Kenan Hulusi belirli bir zaman dilimi 

içerisinde bedestan içerisinde dikkatini çeken eşyaları, kişileri ayrıntılı biçimde tasvir 

                                                 
48 Cevdet Kudret Solok, Türk Edebiyatı Hikâye ve Romanı,C.1,İstanbul,1979,s.278. 
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etmiştir. Yazar bunu yaparken, zengin kelime hazinesinden yararlanmıştır. 

Sanatçının duygu ve hayal dünyası kısa ve çarpıcı biçimde anlatılmıştır.  

 Kenan Hulusi’nin bazı hikâyelerinde mekân, üzerinde yaşayan kişilerin 

sosyal seviyelerini aksettiren bir göstergedir. Aslında bunu bütün hikâyelerinde 

sağladığını söylemek güçtür. Ama “Cevahir Bedestanı”  hikâyesinde yer yer yapılan 

eşya-mekân tasvirleri ile o mekânda yaşayan veya o eşyalara sahip olan insanların 

sosyal statüsünün sezdirilmeye çalışıldığını görürüz. Ayrıca bu hikâyede mekân-

insan ilişkisi göze çarpmaktadır. 

“Uyku” isimli yazıda  yine kısa bir zaman dilimi ile karşılaşmaktayız. 

Yazarın uyku öncesi  düşüncelerini ve rahat bir uyku çekmenin hayalini kurduğunu   

bu hikâyede görmekteyiz. Uykunun öneminin ve verdiği huzurun üzerinde duran 

sanatçı bol bol tasvir yapmıştır. Şairane fakat sade bir dille hikâyesini kaleme 

almıştır. Şahıs kadrosu ve mekân diğer yazılarında olduğu gibi dardır. 

“Beyazıt’ta Çınar Altı” mensuresine tasvirle başlayan Kenan Hulusi ağacın 

altına oturduktan sonraki ruhunun yaşadığı rahatlığa dikkat çekmektedir. Bu çınar 

sayesinde içindeki sevinci tekrar açığa çıkarır. Yazısında çeşitli benzetmeler 

kullanıldığı görülür. Zaman ve mekan, diğer hikâyelerinde de olduğu gibi çok 

kısıtlıdır. Buna rağmen hikâyelerinde bir çekicilik bulunmaktadır. Kenan Hulusi’nin 

çoğu eserinde olduğu gibi bu eserinin adı da bir yer ismidir. 

            Kişilerin yalnız yaşadıkları değil, gitmeyi tercih ettikleri mekân ile kişilikleri 

arasında da sıkı bir bağ vardır. Yazarın “Boğaz İçinde Bir Gece Yarısı Mehtabı” 

eserinde kahramanların ruh hali ile mekân arasında bağlantı kurduğunu görürüz. 

Mekânın yazara verdiği ferahlık ve rahatlık dikkati çeker. Zaman birkaç saatle 

sınırlıdır.  
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1.1.2. SÖYLEŞİLERİ 

           Bir yazarın, kişisel görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden, 

okuyucusuyla konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara “sohbet” adı 

verilir. 

           İnsanlar karşılıklı konuşmayı sevdiklerinden, söyleşi türündeki yazıları 

okumayı severler. İyi bildiği ve herkesin ilgilendiği bir konuda çoğu kişi söyleşi 

yazabilir. Bunun için bir konuda, ne söyleyeceğini bilmenin yanı sıra, nasıl 

söyleyeceğini bilmek gerekmektedir. 49 

           Sohbet yazarları kültür, sanat, edebiyat, felsefe gibi alanlarda zengin bir 

birikimi olan kişilerdir. Ele aldığı konuyu fazla derine inmeden, kanıtlama endişesi 

taşımadan, âdeta okuyucularla dertleşiyormuş gibi içten anlatır. Konunun 

ağırlaşmaya başladığı, okuyucunun sıkılmaya başladığını düşündüğü anda bir espri 

yaparak, bir nükte söyleyerek, bir fıkra anlatarak okuyucunun ilgisini canlı tutmayı 

başarır. Düşüncelerini kimi zaman bir atasözü söyleyerek, bir vecize söyleyerek, 

bazen de ünlü bir düşünürün sözleriyle pekiştirir. En sıkıcı, en ağır konular bile usta 

bir sohbet yazarının kalemiyle şekillenince neşeyle, keyifle okunan bir yazı haline 

dönüşür. 50 

            Sohbet türündeki eserlerin sayısı oldukça azdır. Edebiyatımızda sohbet türüne 

örnek olarak şu eserleri verebiliriz: Nurullah Ataç  “Söyleşiler”, Şevket Rado  “Eşref 

Saati”, Ahmet Rasim “Ramazan Sohbetleri”, Suut Kemal Yetkin “Edebiyat 

Söyleşileri”, Melih Cevdet Anday,  “Dilimiz Üstüne Konuşmalar”. 

 Kenan Hulusi Koray’ın Muhit dergisinde yayınlanan iki tane söyleşisi 

bulunmaktadır.  

Kenan Hulusi’nin “Edebiyatımız Hakkında Hüseyin Rahmi Bey ne diyor?” 

(1930) adlı nesir yazısında Hüseyin Rahmi Bey’in Edebiyat-ı Cedide hakkındaki 

düşüncelerine ayrıntılı bir biçimde yer verilmiştir. Yakup Kadri’den Haşim’e kadar 

genel olarak bahsedilen yazıda, yazarın sanatının karakteristik noktaları dikkati 

çeker. Hayatından örnekler veren sanatçı beğendiği eserlerden ve sanatçılardan övgü 

ile bahsetmektedir. Romanlarda tanıdığı kişilerin gerçek hayatta da karşısına 

                                                 
49 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi,Dergah Yay.,C.12,İstanbul,1986,s.522. 
50 a,g.e.,s.522. 
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çıktığından bahseder. Türk edebiyatından ve diğer ülkelerin edebiyatlarından en çok 

beğendiği ve sevdiği kişilere tek tek değinmiştir.   

Sanatçı bu yazıda karşısındakiyle sohbet ediyormuş gibi senli benli bir 

anlatım içerisindedir. Yazarın dili ve üslûbu sıcak ve samimidir. Dönemin edebî 

sorunlarına çözüm aranmakla birlikte konudan konuya atlanarak okuyucunun 

sıkılması engellenmiştir. Yazarın bilgi birikimi gözler önüne serilmiştir. 

“Cenap Şahabeddin Beyle Konuştuklarım” (1931) adlı nesir yazısında ise 

Cenap Bey’in harpten sonraki dünya edebiyatında, Fransa’nın mevkîini, son devirler 

edebiyatını hangi milletin temsil etmek kudretini göstermeye başladığını ve umumi 

edebiyat mevzuu hakkındaki düşünceleri örnekler verilerek dile getirilmiştir. Ayrıca 

Cenap Bey’in Edebiyat-ı Cedide hakkındaki düşünceleri üzerinde de durulmuştur. 

Yeni eski çatışmasına , hece ve aruz veznine , Halit Ziya’dan Nazım Hikmet’e, 

taklitçiliğe değinilmiştir. Yazar, edebiyatımızın ancak taklitten uzaklaşarak 

iyileşeceği görüşündedir. Fakat bunun için de kültürümüzün kâfi olmadığını 

belirtmektedir.                  

Cenap Bey ile yazdığı eserleri karşılaştıran Kenan Hulusi aradaki tezatlığa 

dikkati çeker. 19. yüzyıldaki Fransa’yı Cenap Şahabeddin’den ayrıntılı şekilde 

dinlemiştir. Yazar bunu yaparken çeşitli milletlerin edebiyatlarından örnekler vererek 

düşüncelerini desteklemiştir. Ayrıca Servet-i Fünûn edebiyatı  nesir ve nazmı 

hakkında  da fikirlerini belirtmiştir.  “Herkes ancak kendi yaşadığı devrin şair ve 

muharriridir” görüşünü benimsemiştir.  Sanatçı Yaşar Nabi, Cevdet Kudret gibi 

kişilerin lehçelerinin dar olduğundan ve istediklerini tam ifade edemediklerinden 

yakınmaktadır. Ayrıca herkesin Avrupa edebiyatı yapmak istediğinden ancak doğru 

dürüst bunu kimsenin başaramadığından bahseden yazar, bunlar arasında yalnız 

Nazım Hikmet’i beğendiğini söylemektedir. Yazının sonunda Kenan Hulusi’nin “Bir 

Çaycı Dükkânında” adlı nesri için Hüseyin Rahmi Beyin övgülerinden 

bahsedilmektedir. 

             Sanatçının her konudaki derin bilgisi , pratik zekası, samimi üslûbu  yazıda 

başlıca dikkati çeken özelliklerdir. Yazarın konuşma arasına serpiştirdiği esprili 
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sözler okuyucu üzerinde hoş bir etki bırakmaktadır. Edebiyatımızın sorunlarına genel 

olarak değinen yazar çözüm yollarını da göstermektedir. 

II. MUHİT’TEKİ HİKÂYELERİNİN İNCELENMESİ 

             Kenan Hulusi Koray’ın hikâyeleri Muhit dergisinde 1929-1932 yılları 

arasında yayınlanmıştır.  Yazarın, dördü mensure olmak üzere toplam on bir hikâyesi 

Muhit’te yerini almıştır. 

              Koray’ın hikâyelerindeki çeşitlilik göze çarpmaktadır. Genellikle aşk ve 

çocukluğa özlem temaları üzerinde duran sanatçı ruh dünyasını eserlerine yansıtmayı 

başarmıştır. 

               Vaka hikayeleri yazan Kenan Hulusi, hikâyelerinde bahsettiği mekân ve 

kişilerle iç içedir. Olayları kısa zaman dilimleri içerisinde gerçekleşmektedir. Dil ve 

üslûp yönünden bakıldığında sanatçının başarısı gözler önüne serilmektedir. 

 

1.2. TEMALAR 

1.2.1. AŞK TEMASI  

Kenan Hulusi’nin 1927-1934 yılları arasında yazmış olduğu birinci dönem 

hikâyelerinin çoğunluğu “aşk” teması etrafında teşekkül eder. Aşk teması, tıpkı 

Servet-i Fünûn dönemindeki gibi insan psikolojisini en derin ve sarsıcı bir duygusu 

olarak temel alınır. Âdeta aşkın insanı nasıl kararsız, şuursuz yaptığı gösterilmeye 

çalışılır. Vak’a da gücünü bu temadan alır. 

Kenan Hulusi’nin Muhit’te çıkan nesir yazıları arasında bulunan “Beyaz 

Güller”, “Dirilen Mumya” adlı hikâyelerinde konular farklılaşabilmekle birlikte tema 

ortaktır. 

 Kenan Hulusi, sanatının birinci devresinde kaleme aldığı “aşk” temalı 

hikâyelerde, aşkı, toplumsal ortamın dışında, iki kişi arasında geçen romantik bir 

olgu gibi ele alır. Sanatının ikinci devresinde ise aşk, toplumsal çevreye ve ekonomik 

koşullara bağlanır. Statü farkı, ekonomik koşullar, toplumun değer yargıları aşkın 

önüne aşılması güç engeller çıkarır. Bu sebeple hikâyeler daima ölümle veya kesin 

ayrılıkla sonlanır. 
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 Kenan Hulusi’nin hikâyelerindeki kahramanlar aşklarını yalnızca 

duygularında yaşamazlar. Aşk, yalnızca insana acı ve elem veren bir duygu değil 

aynı zaman şehvetin ve erotik zevkin kaynağıdır. Buna istisna olan ender 

hikâyelerinden biri, okuyucuyla sohbet eder şeklinde kaleme alınmış olan “Beyaz 

Güller”dir. Beyaz gül, masumiyetin ve platonik aşkın sembolüdür. Kenan Hulusi 

“Beyaz Güller” hikâyesinde çoğunlukla şu cümleleri tekrarlar: 

“Beyaz gülleriniz var mı? Bana vermek için… Ama sarı olmasınlar. Kırmızı 

da hiç… 

Beyaz, bembeyaz olsunlar. 

Eğer bahçenizde beyaz gülleriniz varsa ilk açan beyaz güllerden ilk açtığı 

sabah bana bir demet yapınız ve açık penceremden içeriye atınız…” 

 Bu hikâyede yazar, ölümle ayrılan iki sevgilinin aşklarının simgesi olarak 

beyaz gülleri kullanır. Anlatıcının aşkını itiraf edemediği sevgilisi hastadır. 

Ziyaretine gittiği bir gün sevgilisinin annesi, kızının kendisinden beyaz bir gül 

istediğini söyler. Mevsim kıştır. Günlerce beyaz bir gül arayan kahraman anlatıcı, 

nihayet mevsimin ilk beyaz gülünü sevgilisine götürür. Kız, gülü kokladıktan sonra 

anlatıcıya hediye eder ve aynı gün ölür. Anlatıcı, aradan geçen dört yıl boyunca 

bahçesinin her tarafını beyaz güllerle doldurur ve her sene mevsimin ilk beyaz 

güllerinden bir çelenk yaparak şafak vakti sevgilisinin mezarına götürüp bırakır. 

 “Dirilen Mumya” adlı hikâyede aşkın değişik bir görünümüne yer 

verilmiştir. Yazar, bu hikâyeyi büyük aşkların yeryüzünde hâlâ var olduğunu 

ispatlamak için yazmıştır. Hikâyenin başında ise muharririn küçük bir notu 

bulunmaktadır: 

Müzenin birinci kat salonlarında camekânlı bir lahit içinde teshir olunan 

Sayda Kralı Zabnit 1377 numaradaki Kamelya Ontonyon’u seviyor. Aşkın 

Leyla’dan, Mecnun’dan, Beatris’ten, Nelson ve Emma’dan sonra yeryüzünde 

yasamadığını söyleyen eblehler, 114 numaradaki Apollon heykelinin kitarasındaki 

tellere baksınlar. Bu hikâye bu macerayı anlatıyor.” (s. 81)  

 Olağanüstü unsurlar taşıyan “Dirilen Mumya”, aşkın engel tanımadığı 

mesajı üzerine kurulmuştur. Son vapuru kaçırdıktan sonra geceyi müzedeki odasında 
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geçirmeye karar veren kahraman-anlatıcı, inanılmaz bir olaya şahit olur: Sayda kralı 

Zabnit’in mumyası dirilir, Kamelya Ontonyon’un heykelinin yanına gelir. Sarmaş 

dolaş sohbet ederlerken Apollon’nun heykeli canlanır, Apollon kitarasını çalarak 

Kamelya Ontonyon’a aşkını itiraf eder. Sayda Kralı Zabnit, bu saygısız davranışı 

nedeniyle Apollon’u büyük ilah Zeus’a şikayet eder. Apollon’un ne kadar hercai, 

Kamelya Ontonyon ile Kral Zabnit’in aşklarının ise ne kadar büyük olduğunu bilen 

Zeus, yıldırımlarından birini Apollon’un üzerine yollayarak Apollon’u cezalandırır. 

1.2.2. ÇOCUKLUĞA ÖZLEM  

Kenan Hulusi, ilk dönem hikâyelerinden olan “Tabaklar ve Çocukluğum” 

ve“Ağustos Böcekleri” nde çocukluk hatıralarını anlatır. Hikâyelerdeki ortak tema 

“çocukluğa özlem” dir. 

 “Ağustos Böcekleri” başlıklı hikâyede, yaz mevsimiyle beraber duyulmaya 

başlayan ağustos böceklerinin sesleri, kahraman anlatıcıyı çocukluğuna götürür. 

Çocukluğunu “yakılan bir cigara ile söndürülen bir cigara arasındaki mesafe kadar 

kısa geç(miş)” olarak kabul eden anlatıcı, bu dönemle ilgili en iyi hatırladığı anıların 

ağustos böcekleri ile ilgili olduğunu ifade eder. 

 “Çocukluğumun söyledim bu kısa mesafesini, bir ağaç altında, onların 

sesinden başka hiçbir şey dolduramamıştı.”  

 “Tabaklar ve Çocukluğum” adlı hikâyede, kahraman anlatıcı çocukluğuna 

dair bir anısını nakleder. Buna göre, anlatıcının çocukluğunda en sevdiği şey, yemek 

odasının dolabında muhafaza edilen porselen tabaklarla meşgul olmaktır. Tabakları 

dolabından çıkararak onlara bütün nefesiyle üflemek, nefesin dağılıp açıldığını 

görmek onu çok mutlu eder. Annesinin, tabakların kırılacağı endişesi ile buna yasak 

getirmesine rağmen küçük hilelerle bu oyuna devam eder. Buna göre, öğle uykusu 

için annesi kendisini yatırdığında uyuma taklidi yapar, yanında uzanan annesinin 

uyuyakalmasıyla soluğu yemek odasında alır.  

1.2.3. HİKÂYELERİNDEKİ SANAT, EDEBİYAT, DİL VE ÜSLÛP 

"Yazarın malzemesi dildir. Bir heykeltraş nasıl eserini bir mermer parçasını 

yontarak meydana getiriyorsa, yazar da eserini bir dilde kelimeler seçerek meydana 
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getirir." 51 Üslûp ise "içeriğin formu"52, "muhteva ile dil arasındaki münasebet”53, 

"kelimelerin bir bütün olarak organizasyonu"54 şeklinde tanımlanabilir. 

 Kenan Hulusi, kelime hazinesi zengin olan bir yazardır; Türkçeye 

hâkimdir. Kelime seçiminde titiz davranır. "Kenan Hulusi her şeyden önce şekil ve 

kelimelerde kıymet gören bir sanatkar titizliğiyle yazıcılık hayatına başladı."55 

 Kelimelere aşık her sanatkâr gibi "bütün vaktini onları inciler gibi seçip 

dizmekle geçir(ir)" 56Bu özelliği nedeniyle Hikmet Münir, kendisini "kuyumcu"57 

benzetmesiyle tanımlar. Kenan Hulusi, yaşayan Türkçe ile yazar. Yaşayan, canlı 

kelimelerin dışında bir arayışa yönelmez. Döneminde büyük rağbet gören "Öz 

Türkçecilik" akımlarına iltifat etmez. "Dil" meselesi ile ilgili herhangi bir yazısına 

rastlamadığımız Kenan Hulusi,"Dörthanların Kulaksızı" adlı hikâyesinde "Öz 

Türkçecilik" akımlarında aşırıya gidenleri mizahi bir dille eleştirir. Belli aralıklarla 

muhtelif gazete ve dergilerde yayınladığı hikâyelerinde, bazı ekleme ve çıkarmalar 

yaptığı halde kelimelerde bir değişiklik yoluna gitmez. Kelimeler, yenileri esas 

alınarak değiştirilmez. Bununla beraber, hikâyelerinde dilin son derece sade 

olduğunu, ilk öykülerinin bile, bugün dahi, rahatlıkla okunabileceğini görürüz. 

 "Üslûp, bir sanatkarın bütün eserlerine hakim olan bir şahsiyet 

damgasıdır."58 Kenan Hulusi, ilk hikâyelerinden itibaren, kendine has bir üslûp 

arayışına girer. 

 "Anlatılan şeyin değil anlatış tarzının güzel ve mutlaka ahenkli"59 olmasını 

istediği ilk hikâyeleri, Servet-i Fünûn üslûbunun devamı niteliğindedir. Söz konusu 

hikâyelerinde süslü, renkli, şairane bir üslûbu tercih eder. "Ekleme ve süslerle yüklü 

bir üslûpla sonradan renklendirilmiş yaldızlı kartpostallara benzeyen eserler meydana 

                                                 
51 R. Wellek, A. Warren, Edebiyat Biliminin Temelleri, KTB Yay., Çev. Prof. Dr. Edip Ahmet Uysal, 
Ankara, 1983, s. 228. 
52 Şerif Aktaş, Edebiyatta Üslûp Problemleri, Akçağ Yay., Ankara, 1986, s. 58. 
53 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar I, Dergah yay., İst., 1976, s. 440. 
54 Mehmet Kaplan, Tanpınar'ın Şiir Dünyası, Dergah yay., İst., 1983, s.204. 
55 Cevdet Kudret, "Bir Ölünün Arkasından Düşünceler", Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943,s.488-489. 
56 Hüsamettin Bozok, "Kenan Hulûsi'nin Hakiki Çehresi", Adımlar , Kasım 1943, s.7. 
57 Hikmet Münir, "Hulûsi İçin", Varlık,  S. 394, 1 Mayıs 1953, s.17. 
58 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, Dergah yay, İstanbul, 1977, s. 170. 
59 Cevdet Kudret, "Bir Ölünün Arkasından Düşünceler", Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943, s. 488-489. 
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getir(ir)"60 1934'te Vakit gazetesine girmesiyle beraber sanat hayatında, ilk dönemine 

tezat teşkil eden, yepyeni bir dönem başlar. "Sanat toplum içindir" anlayışı ile 

"toplumsal gerçekçi" hikâyeler yazmaya yönelir ama bu hikâyelerinde de üslûbu 

bütünüyle ihmal ettiğini söyleyemeyiz. 

 "Realist görüşle kalem aldığı hikâyelerinde bile, sık sık, gayet güzel ve 

şiirli deyişlere rastlıyoruz. "61 

 Kenan Hulusi, hikâyelerini İstanbul Türkçesini esas alarak yazar. Köy 

konulu hikâyelerinde, yerel ağızlara, şive taklidine çok az yer verir. Hikâyelerin şahıs 

kadrosunda yabancılar geniş bir yer işgal etmekle birlikte, onların bozuk Türkçesini 

hikâyelerine yansıtmaz. Kenan Hulusi'nin hemen bütün hikâyelerinde bir kelime, 

cümle veya cümle grubunun tekrarlandığı görülür. Yazarın kendine has üslûp 

özelliklerinden biri olarak değerlendirebileceğimiz kelime ve cümle tekrarları 

hikâyeye ahenk ve canlılık kazandırır. "Tekrarlama, biriktirme, mübalağa, ifrat gibi 

şiddetlendirme teknikleri yüksek veya tımtıraklı edebi üslûbun özelliklerindendir."62 

Kenan Hulusi, 1927-1934 yılları arasında kaleme aldığı hikâyelerinde geniş 

ölçüde psikolojik karakter gösteren soyut kelimeler kullanır. 1934-1943 yılları 

arasında ise, sanat anlayışının tesiriyle, somut kelimelerin ön plana çıktığını görürüz. 

 Kenan Hulusi'nin hikâyelerindeki kelime kadrosu; kozmik alem, 

bitkiler,hayvanlar, psikoloji, estetik ve eşya ile ilgili kelimelerden müteşekkildir. 

Ayrıca onun hikâyelerinde; "gibi, kadar, için, daha, sonra" gibi edatların; " ve, ile, 

veya, ama, fakat, de,daha" gibi bağlaçların; "pek fazla, daha fazla, en fazla, pek çok" 

gibi zarf gruplarının geniş ölçüde kullanıldığını görürüz. 

 Kenan Hulusi'nin I. dönem hikâyelerinde sıfatların çokluğu dikkat çeker. 

Kullandığı sıfatlar özgündür. Betimlemeler, insana, doğaya, kente, mahalleye, 

eşyaya, bilhassa hayvan ve meyvelere dönüktür. II. dönem hikâyelerinde 

betimlemeler fazla uzatılmaz, sıfatlar ilk dönem hikâyelerdeki kadar çok yer işgal 

                                                 
60Tahir Alangu, Cumhuriyetten Sonra Hikaye ve Roman Antolojisi, C.1, İstanbul Matbaası, İstanbul, 
1968, s.225.  
61 İsmail H. Biliş, "Edebi Portreler: Kenan Hulûsi", Varlık, S. 394, 1 Mayıs 1953, s.16. 
62 R. Wellek, A. Warren, Edebiyat Biliminin Temelleri, KTB Yay., Ankara, 1983, s. 234-235. 
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etmez. Yazar, "ben" ve "sen" zamirlerini diğer şahıs zamirlerine göre, kuvvetli bir 

ifade vasıtası olarak kullanır. 

 Hareket halindeki hikâyelerinde fiiller, statik şekildeki hikâyelerinde ise, 

sıfatlar ön plana çıkar. Zaman ve şahıs bakımından, fiillerde bütün zamanları 

kullandığı görülür. Anlatma tarzına uygun olarak, birinci ve üçüncü şahıslar sık sık 

kullanılmıştır. Cümleler ise çoğunlukla kurallı ve fiil cümlesi olarak tezahür eder. 

 "İsim, sıfat, fiil ve cümlenin diğer unsurları, ancak malzemelerdir; asıl yapı 

cümledir. Cümle, bu unsurları hususi bir nizam içinde terkip eder. Bu terkibin 

hüviyeti ve kıymeti, kendisine dahil olan parçaların toplamından ayrı şeydir. 

Sanatkarın sentez kabiliyeti, cümlede daha büyük çapta kendisini gösterir. Her 

yazarın hususi bir cümle ve mısra yapış tarzı vardır. Bu tarzla onun duygu ve 

düşünüşü arasında sıkı bir münasebet mevcuttur."63 

 Kenan Hulusi'nin Muhit dergisindeki hikâyelerinin cümleleri genel olarak 

açık ve düzdür. İlk dönem hikâyelerinde yer yer görülen kapalılık, kısa zamanda terk 

edilir. Yazar, söylemek istediklerini açıkça ortaya koyan cümleler kurar. Heyecan 

ifade eden cümlelerinde kısa; tasvir cümlelerinde ise uzun cümle yapısına başvurur. 

Yazar kurallı cümle tekniğini benimser. Hikâyelerinde basit yapılı cümleler 

çoğunluğu teşkil eder. Bunun yanında birleşik ve sıralı cümleler dikkat çeker. 

"Duygular ve düşünceler kendilerine uygun edebi sanatlar, hayaller ve 

sembollerle ifade edildikleri zaman güzellik kazanırlar."64 Kenan Hulusi, bilhassa ilk 

dönem hikâyelerinde duygu ve düşüncelerine uygun hayaller ve semboller ortaya 

koyar. Hikâyelerinde teşbih, istiare ve mecazlar görülür. 

 Sonuç olarak, Kenan Hulusi'nin hikâyelerinde görülen üslûbu şu şekilde 

özetleyebiliriz: Hikâyelerinde zengin bir kelime kadrosu vardır; yazar kelime 

seçiminde titiz davranır. Cümle ve kelime tekrarına geniş ölçüde yer vermiştir. 

Hikâyelerinde yerel ağız ve şive taklidine çok az yer verir; İstanbul Türkçesini esas 

alır. Hareket halindeki hikâyelerde fiiller, statik şekildeki hikâyelerde ise sıfatlar ön 

plandadır. Zaman ve şahıs bakımından yazar, fiillerde bütün zamanları kullanmıştır. 

                                                 
63 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, Dergah Yay, İstanbul, 1977, s. 220. 
64 A.g.e, s. 220. 
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Anlatım formu, 1. ve 3. tekil şahıs ağzından gerçekleştirilmiştir. Hikâyelerde 

cümleler genel olarak açık ve düzdür. Genellikle kurallı cümleler kullanılmıştır. 

1.2.4. HİKÂYELERDE ZAMAN 

"İki gerçek zaman arasında itibârî zamanın orijinal kompozisyonu"65 olarak 

tarif edebileceğimiz hikâye türünde, temel yapı unsurlarından biri "zaman" dır. "Her 

yazarın zamana tasarrufu yahut zamana yüklediği anlam ve işlem farklıdır. Bu 

farklılığı tayin eden etken, yazarın dünya görüşü, tecrübesi, zihniyeti, olaylara bakış 

tarzı ile yorumlama yeteneğidir."66 

 Kenan Hulusi'nin hikâyelerinde zamanı nasıl kullandığını incelediğimiz bu 

bölümde, hikâyeler "vak'a zamanı", "anlatma zamanı" ve bunların hikâyelerde 

kullanılışı gibi doğrudan doğruya yapıyı ilgilendiren özellikleri yanında, muhtevayı 

ilgilendiren "sosyal zaman" ve "tarihi zaman" kavramları çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. 

Kenan Hulusi'nin hikâyelerini "vak'a zamanı" açısından incelediğimizde, 

kimi hikâyelerin çok kısa bir vak'a zamanı içinde başlayıp gelişip sonlandığını 

görürüz. Yarım ile sekiz-on saat arasında değişen bir zaman şeridi içinde anlatılan 

vak’a, hayatın herhangi bir anından bir "kesit" olma özelliği taşır. 

Yazarın "mensur şiir" özelliği gösteren "Bir Çaycı Dükkanında", "Uyku", 

"Beyazıt'ta Çınar Altı", "Boğaz İçinde Bir Gece Yarısı Mehtabı", "İstanbul'dan 

Parçalar" adlı eserlerinde vak'a zamanı birkaç saatle sınırlıdır. 

Anlatıcının kısa bir vak'a zamanı içindeki duygu ve hayal dünyasının 

yansıtıldığı metinler eşya, kişi, mekân tasvirlerinden ibarettir. 

Kenan Hulusi’nin hikâyelerinin hemen hemen tamamında vak’a, art zamanlı 

olarak metne taşınır.Yazarın “mensur şiir” özelliği gösteren eserleri (“Bir Çaycı 

Dükkanında”, “Ağustos Böcekleri”) adlı hikâye şimdiki zamanda anlatılır. 

Kenan Hulusi’nin hikâyelerinde kronolojik bir zaman akışı gözlenir. İç içe 

vak’a zincirinden oluşan hikâyelerde geçmiş zamanlı vak'a , iki hâlin arasında yer 

aldığı takdirde kronolojiyi bozmakla birlikte art zamanlı anlatılan vak’a, kendi içinde 
                                                 
65 Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Birlik Yay,Ankara, 1964, s. 121. 
66 Mehmet Tekin, Roman Sanatı, Ötüken Yay., İstanbul, 2003, s. 121. 
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daima kronolojik bir sıraya sahiptir. Geri dönüş tekniğinin kullanıldığı hikâyelerde 

vak’a yine kronolojik olarak takdim edilir. 

Kenan Hulusi’nin “Dirilen Mumya” adlı hikâyelerinde reel bir zaman değil, 

irreel bir zaman söz konusudur. 

“Dirilen Mumya”da reel zamandan irreel zamana geçilir. Metindeki 

çekirdek vak’a, tarihin değişik dönemlerinde yaşamış kişiler ve Yunan mitolojisinde 

yer alan tanrıları aynı zaman dilimi içinde bir araya getirir.  

Kenan Hulusi’nin hikâyelerini “anlatma zamanı” bakımından 

değerlendirdiğimizde, iki kullanım tarzı ile karşılaşırız: Bunlardan birincisi, vak’anın 

olduğu anda metne aktarılması, ikincisi ise vak’anın belli bir zaman geçtikten sonra 

okuyucuya sunulması şeklinde gözlenir. Bunlardan ilki genellikle hâkim anlatıcı 

tarafından anlatılır. 

Hikâyelerinden otuz tanesi vak’a zamanını bildiren cümle veya 

cümleciklerle başlar. Yine yirmi sekiz hikâyenin ilk cümlesi zaman ve mekân 

kavramlarının birlikte kullanılması ile kurulur: 

“Yazla kış ortasında, sıcak bir mevsim gölgelerin yavaş yavaş başladığı ve 

daha ziyade kışa yakın bir akşam üstüydü.”(“Şeceri Vakvak”) 

“Beyaz Güller” kış mevsiminden ilkbahara dek sürer. “Şeceri Vakvak” 

sonbahar mevsiminde yaşanır. 

Kenan Hulusi’nin hikâyesini “sosyal zaman” ve “tarihî zaman” kavramları 

açısından topluca değerlendirdiğimizde, 1900’lü yıllardan 1940’lı yılların başına 

kadar geçen 40 yıllık bir devrenin panoramasını buluruz. Türk tarihinde sosyal, siyasî 

,ekonomik ve kültürel anlamda büyük gelişme ve değişmelerin yaşandığı bu dönem, 

Kenan Hulusi’nin hikâyelerinde de ifadesini bulur. Balkanlardan Osmanlı’nın 

çekilmesi, I. Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı, Millî Mücadele, Cumhuriyet’in ilânı 

ile başlatılan bir dizi yenileşme hareketi ve tüm bunların toplum hayatındaki 

yansımaları, türün imkânları içinde hikâyelerde yer alır. Şüphesiz asıl olan insandır. 

Sosyal ve tarihî zamanla ilgili ifadeler, bir insanı ilgilendirdiği, bireyin hayatını 

etkilediği ölçüde metinlerde yer alır. 
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Kenan Hulusi’nin II. dönem hikâyelerinde sosyal ve tarihî zaman çok daha 

net ve zengindir. İlk dönem hikâyelerinde ise sosyal ve aktüel zaman belirsizdir. Fert 

ve ferdin günlük hayatının ön plânda olduğu hikâyelerde, sosyal zaman bu ferdi 

hayatın bir fonu olma niteliğine bürünmüştür. Zaten onun ilk dönem hikâyeleri aşk, 

kadın, tabiat çevresinde teşekkül eder. Yine de Beyoğlu’nun bir zevk ve eğlence 

merkezi oluşu, barların açılışı, tramvay ve otomobil gibi ulaşım araçlarının varlığı 

sosyal ve tarihî zamana ait bilgiler vermektedir. 

Yazarın II. dönem hikâyeleri ise I. Dünya Savaşı öncesinden Cumhuriyet’e 

dek uzanan süreçte, Türk toplumunun çektiği acı ve sıkıntılar, inkılâpların sosyal 

hayattaki yansımaları, Cumhuriyet öncesi ve sonrası yönetim ve bürokrasi, sosyal 

bünyedeki çözülme, bozulma ve dağılmalar, birtakım değerlerin yitirilişi, yeni 

değerlerin teşekkülü noktasında dikkat çeken ayrıntılar içerir. 

Sonuç olarak bütün bu özellikler Kenan Hulusi'nin güçlü bir zaman 

duygusuna sahip olduğunu ispatlar. Zamanın kullanımı noktasında vak'ayı esas alır. 

İlk dönem hikâyeleri genellikle belirsiz bir zaman içinde gelişir. İkinci dönem 

hikâyeleri ise - istisnalar dışında- yaşadığı dönemin sosyal, siyasal, ekonomik ve 

kültürel özelliklerini yansıtır. 

1.2.5. HİKÂYELERDE MEKÂN KAVRAMI 

Anlatma esasına bağlı eserlerin temel yapı unsurlarından birisi, “mekân”dır. 

Mekân, söz konusu türlerde, öncelikle olayların “sahne”si olma fonksiyonu ile 

karşımıza çıkar. Bununla birlikte “Mekân, sadece olayların cereyan ettiği sahne, 

yahut zemin değil; aynı zamanda, figürlerin karakterlerini de belirleyen bir 

atmosferdir. Şehir,mahalle gibi geniş mekânlar, sosyolojik; cadde, sokak gibi 

nispeten dar mekânlar, ekonomik ve sosyo-psikolojik; ev ve şahsi odalar ise, 

daraldıkça mahremleşen ölçülerde ferde ait psikolojik ipuçları ile şahısları ve hatta 

olayları aydınlatır.” 67 

Kenan Hulusi’nin hikâyeleri topluca değerlendirildiğinde, metnin bütünlüğü 

içinde mekâna ve onun tasvirine önem verildiği görülür. Bazı hikâyelerinde mekân, 

                                                 
67 Metin Kayahan Özgül, Sami Paşazade Sezai’nin Küçük Şeyler’inde Fiktif Yapı, G.Ü.S.B.E., Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara, 1984, s. 133. 
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sadece olayların sahnesi olmakla birlikte, birçoğunda bunun dışında birtakım 

fonksiyonlara sahiptir. Hikâyelerde mekânın kullanımında dikkati çeken ilk özellik, 

mekân-insan arasında güçlü bir ilginin kurulmuş olmasıdır. Mekândan hareketle 

insana, insandan hareketle mekâna ulaşmak mümkündür. Mekân tasviri, şahıs 

kadrosunun ruh halini, karakterini, sosyal durumunu sezdirecek bir özellik taşır. 

Mekân adeta o mekânda yaşayan insanın aynası olur. 

“Mekân tasvirleri, eserdeki kahramanların bazı hususiyetlerini dikkatlere 

sunmaya yardım eder. Bir odanın tefriş tarzı, orada günlerini geçiren insan hakkında 

bilgi verir…Vaka zincirinin muhtevası ve kahramanların psikolojik hali, mekân 

tasvirlerinden de anlaşılabilir.”68 

“Cevahir Bedestanı”, “Şehzadebaşı’nda Bir Çaycı Dükkanı”, “Tabaklar ve 

Çocukluğum”  gibi hikâyelerde mekân-insan ilişkisi açıkça görülür. 

Kişilerin yalnız yaşadıkları değil, gitmeyi tercih ettikleri mekân ile 

kişilikleri arasında da sıkı bir bağ vardır. Yazarın “ Bir Çaycı Dükkanında”, “Boğaz 

İçinde Bir Geceyarısı Mehtabı” gibi eserlerinde kahramanların ruh hali ile mekân 

arasında bağlantı kurduğunu görürüz. 

Kenan Hulusi’nin bazı hikâyelerinde mekân, üzerinde yaşayan kişilerin 

sosyal sevilerini aksettiren bir göstergedir. Aslında bunu bütün hikâyelerinde 

sağladığını söylemek güçtür. Ama “Tabaklar ve Çocukluğum”, “Cevahir Bedestanı” 

gibi hikâyelerde yer yer yapılan eşya-mekân tasvirleri ile o mekânda yaşayan veya o 

eşyalara sahip olan insanların sosyal statüsünün sezdirilmeye çalışıldığını görürüz.  

“Tabaklar ve Çocukluğum”da tasvir edilen yemek odası ve porselen 

tabaklar, hikâyenin yazıldığı dönem Türkiye’si için ailenin sosyo-ekonomik 

düzeyinin bir göstergesidir. 

Kenan Hulusi'nin hikâyelerinde çoğu zaman konuya uygun bir atmosfer 

yaratmak için mekândan faydalanıldığı görülür. Metnin teması ile uyumluluk 

gösteren mekân tasvirleri, okuyucuyu belli bir atmosferle karşı karşıya getirir. 

                                                 
68 Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelenmesine Giriş, Ankara, 1984, s.128-129. 
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Sözgelimi yazarın korku hikâyelerinde, mekân tasvirleri, okuyucuda korku duygusu 

yaratma fonksiyonu ile yükümlü kılınmıştır.  

Kenan Hulusi'nin I. dönem hikâyelerinde mekân tasvirleri yer yer objektif 

ve realist bir mahiyet arz etmekle birlikte, daha ziyade subjektif ve romantiktir. Söz 

konusu hikâyelerde mekân tasviri, o mekâna bakan ve algılayan kahramanın ruh 

haline göre şekillenir. Gücünü gözlemden değil hayalden alır. Yedi Meş'alecilerin 

şiirlerindeki gibi, resme has bir tasvir gayreti dikkat çeker. Renk ve gölge unsurları 

ile varlıkların ayrıntılı tasviri, okuyucuda bir peyzaj intibaı uyandırır. II. devre 

hikâyelerine göre, mekân tasvirlerinde kullanılan sıfat sayısı ve benzetmeler dikkati 

çekecek ölçüde fazladır. 

Mekâna ait unsurlar, orijinal benzetmelerle okuyucuya sunulur. II. dönem 

hikâyelerde mekân tasviri, realist ve objektiftir. 

Kenan Hulusi'nin hikâyelerini "iç-dış", "kapalı-açık" mekân açısından 

değerlendirdiğimizde, iç ile dış mekânın bir arada kullanıldığını görürüz. Ancak iç 

mekâna bağlı hikâyeler daha fazladır. Ev, devlet dairesi, kahvehane, gazino, hastane, 

bar, köşk, cezaevi, okul, tren, otel, vapur, otomobil, müze, türbe, mahkeme salonu 

belli başlı iç mekân çeşitlerini oluştururken plaj, bahçe, yol, istasyon dış mekân 

alanları olarak karşımıza çıkar. Kenan Hulusi'nin en çok kullandığı iç mekân çeşidi 

ev ve trendir. Deniz kenarları ve plajlar ise en sık rastlanılan dış mekân alanlarıdır. 

Hikâyeleri yerleşim alanlarına göre incelediğimizde, olayların sahnesi 

olarak köy, kasaba ve yazlık sayfiyeler karşımıza sık sık çıksa da, Kenan Hulusi 

büyük şehir hikâyecisidir. Çünkü hikâyelerinin yarıdan fazlasında olayların sahnesi 

şehirdir. 

Hikâyelerin çoğunda mekân, İstanbul'dur. İstanbul'un dışında Eskişehir, 

İzmir, Kastamonu, Konya, Trabzon, Sapanca, Tire, Ünye, Erzincan, Sivas, Sakarya, 

Düzce, Balıkesir, Sinop, Ankara, Kayseri şehir ve ilçe merkezleri hikâyelerde mekân 

adı olarak karşımıza çıkar. Ayrıca Türkiye dışında geçen hikâyelerde Berlin, Kiev, 

Zagreb, Stolpsi, Belgrad, Moskova, New York, Selanik, Atina, Bükreş, Milano, 

Sofya, Triyeste, Peruzya şehir adlarına tesadüf ederiz. Ancak daha önce de 
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belirttiğimiz gibi, vak'anın yabancı şehirlerde geçtiği hikâyelerde mekâna dair hemen 

hiç ayrıntı yoktur. 

Hikâyelerin otuz dört tanesi mekânla ilgili bir isme sahiptir 

:”Şehzadebaşı'nda Bir Çaycı Dükkanı, Beyazıt'ta Çınar Altı, Altın Oluk” bunlardan 

bazılarıdır. 

Hikâyelerin otuz iki tanesi mekânı tasvir eden cümle ile, yirmi sekiz tanesi 

zaman ve mekânı bir arada ifade eden cümle ile başlamaktadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

METİNLER 

2.1. BEYAZ GÜLLER∗∗∗∗ 

 Beyaz gülleriniz var mı? Bana vermek için?... Ama sarı olmasınlar. Kırmızı 

da hiç… 

 Beyaz, bembeyaz olsunlar. 

 Eğer bahçenizde beyaz gülleriniz varsa ilk açan beyaz güllerden ilk açtığı 

sabah bana bir demet yapınız ve açık penceremden içeriye atınız onları… 

 Eğer bahçenizde beyaz gülleriniz varsa şafak vaktinde çıkınız… göğüslerini 

henüz açtıkları zaman, taze ıtırlarını hiç koklamadan bana bir demet yapınız ve açık 

penceremden içeriye atınız onları… 

 Eğer sizde kırmızı gül, sarı gül, istediğiniz renkte bir gül yoksa geliniz 

benim bahçeme… benim bahçemin en nihayetine, metrûk ve benden uzak yaşayan 

kısmına geliniz. Oradan kırmızı güllerden, sarı güllerden, sizde olmayan güllerden 

koparınız ve geçerken getirdiğiniz beyaz gülleri açık penceremden içeriye atınız. 

 İsterseniz küçük yuvamı da seyredebilirsiniz. O yuva ki ta…saçaklarına 

kadar beyaz güllerle sarılıdır. O, güller ki, ince belleri üstünde, ufacık kırmızı 

gagalarını göğüsleri içine çekmiş, tüylerini kabartmış, lekesiz, beyaz güvercinlere 

benzerler… 

 Size bu maceranın başını söyleyecek değilim. Nasıl tanıştığımızı çok merak 

ediyorsanız, bu, okuduğunuz hikâyelerdeki tanışmalar gibi oldu. Ne fazla ne eksik… 

 Tuhaf ve yalnız kendisine mahsus bir tuvaletin daha ziyade güzelleştirdiği 

yüzünü ilk tanıştığımız gece bir “ay” çiçeğine benzetmiştim. Fakat, o, bir ay çiçeğine 

hiç de benzemezdi. O, nadide bir porselen vazo içinde açmış beyaz, bembeyaz bir 

güldü. 

 Yüzünde, bilhassa dudakları etrafında, eksilmeyen harikulâde ışık vardı ve 

güzel dişleri nar taneleri içindeki billurcuklar gibi kudretten cilalı idi… 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Beyaz Güller”, Muhit, S.7, Mayıs 1929,s.509-510. 
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 Kelimeler dudaklarında adeta narlaşırdı. Konuşurken, damların 

saçaklarından buz parçalarının kırılmış eller gibi aşağı doğru sarktığı bir kış zamanı, 

çini bir soba karşısında, buzlu suda dondurulmuş nar yiyor gibi leziz bir tatlılık 

duyardım. 

 Onu hayrete şayan garip bir zevkle ilk bakışta güzel bulmamış, hele hiç 

sevmemiştim. 

 Fakat sonra… Kim bilir nasıl oldu, birdenbire içimde buldum ve daha 

garibi şaşırmadım buna. 

 Bununla beraber bu sevgiyi o hiç bilmezdi. Ve ben bir zerresini bile ihsas 

etmemek mecburiyetindeydim. Bunu yaptığım dakikada güzel sevgili, beyaz, 

bembeyaz çiçeğim bir sam rüzgarına tutulmuş gibi ince sakı üstünde derhal kırılacak, 

belki de artık ebediyen görmemek lâzım gelecekti. 

 Davet ettiği evlerinde kaç günler en yakın bir temasla konuştuk. Kaç kış 

geceleri, bir çini soba karşısında dudaklarından kelimelerin tatlı, leziz ahengini buzlu 

suda dondurulmuş nar yiyor gibi duydum. Fakat onda öyle bir samimiyet, öyle bir 

arkadaşlık var ki, içimin derdini söyleyemezdim. Ve bu, en çok haz ettiğim, en tuhaf 

fakat en temiz bir zevkimdi benim. 

 Bir gün beyaz gülümün hastalığını haber aldım. O vakit içimden vurulmuşa 

döndüm; damarlarımdaki kan bilmediğim bir yere aktı, döküldü. 

 Ziyaretine gittiğim zaman bir Japon porselenini andıran yatağı içinde, onu 

pembe bir gül gibi buldum. Gözleri donuk ve müphemdi. Beyaz yastıklardaki başı, 

sakında kırılan bir gül gibi solgun bir renkle kırılıvermişti. Dağınık saçları halka 

halka, tel tel, karma karışıktı. Lâkin ne perişan bir güzellik vardı onlarda. 

 Bu sıcak oda içinde kim bilir nasıl bir hisle, beline kadar inmiş yorganını 

yavaş yavaş göğsüne doğru çektim. Ve gözlerimde biriken yaşları onun beyaz 

yorganına akıtmamak için yine gözlerimde dondurdum. 

 İkinci ziyaretim bir kış günü oldu. Dışarıda, daha yağarken buz tutan sisli 

bir kar vardı! Oda, yarı inik perdeler ile donuk bir kar beyazlığı içindeydi. 
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 Annesi bir gül istediğini söyledi, bir beyaz gül… 

 O zaman yanına geldim, ne için istediğini sordum. 

 - Hiç… dedi. 

 O kadar katı söyledi ki daha fazla ısrar edemezdim. 

Bundan sonra gül bahçelerinde günlerce serseri dolaştım. Güzel sevgili, 

memleketinden uzak düşmüş bir çiçek gibi günler geçtikçe katre katre solarken, ilk 

açacak beyaz gülü bekledim. Ve, bir sabah onu, yine kendi bahçesinde, kimsenin 

uğramadığı bir duvar dibinde buldum. O vakit deli gibi koştum yanına. Mevsimin ilk 

açan beyaz, bembeyaz gülünü yastığına iğnelemek istedim. 

 Fakat o, elimden aldı, içine taze ve serin kokusunu saniyelerce çekerek 

derin derin kokladı. 

 Sonra: 

- Size, dedi, bir hatıra olsun. Zaten bunun için istemiştim. 

 Beyaz gülüm, o gün, mevsimin ilk açan beyaz gülünü ilk kokladığı gün, 

ince narin sakı üstünde koparılmış gibi soldu. Ve dudaklarında: 

- Beyaz gülü ona veriniz; beyaz gül onun olsun, diyerek öldü. 

 Aradan tam dört sene geçti. Şimdi bahçem beyaz güllerle doludur. Benim 

beyaz, bembeyaz gülüm için, küçük yuvamın etrafına, pencereleri önüne beyaz gül 

ağaçları diktim. O beyaz güller ki, ince belleri üstünde küçük, kırmızı gagalarını 

göğüsleri içine çekmiş, tüylerini kabartmış, lekesiz, beyaz güvercinlere benzerler. Ve 

ben, yalnız onların güzel kokuları içinde yaşıyorum şimdi… 

 Her sene, mevsimin bahçemde ilk açtığı beyaz güllerden onun için nadide 

bir çelenk yapıyorum. Ve bunu yollardan hiç kimsenin geçmediği bir şafak vakti 

mezarı üstüne bırakıyorum. 

 Hiç kimsenin geçmediği bir zamanda…Zira, onu sevmediğimi, eskiden 

nasıl kimse bilmiyorsa, istiyorum ki şimdi de öyle olsun… 

 Sizin bahçenizde beyaz güller var mı? 
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 Eğer bahçenizde beyaz güller varsa, ilk açan beyaz güllerden ilk açtığı 

sabah bana bir demet yapınız ve açık penceremden içeriye atınız onları. Zira, ona bir 

çelenk yapacağım. 

 Eğer bahçenizde beyaz güller varsa; bir şafak vaktinde çıkınız, göğüslerini 

henüz açtıkları zaman, taze ıtırlarını hiç koklamadan bana bir demet yapınız ve açık 

penceremden içeriye atınız onları. Zira, ona bir çelenk yapacağım. 

 Eğer bahçenizde beyaz güler varsa, mevsimin en sonunda açan ve 

bahçenizde en son kalan beyaz, bembeyaz gülleri benim için koparınız ve açık 

penceremden içeriye atınız onları. Zira ona bir çelenk yapacağım. 

 Eğer sizde kırmızı gül, sarı gül, istediğiniz renkte bir gül yoksa, geliniz 

benim bahçeme… Benim bahçemin en nihayetine, metrûk ve benden uzak yaşayan 

kısmına geliniz. Oradan, kırmızı güllerden, sarı güllerden, sizde olmayan güllerden 

koparınız. Ve geçerken, getirdiğiniz beyaz gülleri açık penceremden içeriye atınız. 

Zira, ona bir çelenk yapacağım. 

 Ama, unutmayınız sakın olmaz mı? Mevsimin ilk açan ilk beyaz güllerini 

ve bir de mevsimin en son açan, en son beyaz güllerini istiyorum sizden. 
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2.2. DİRİLEN MUMYA∗∗∗∗ 

 Öyle zannediyorum ki, Sayda kralı büyük “Zabnit”, hayatında hiçbir kadını 

bu derece kuvvetli ve haşin bir ihtirasla sevmemiştir. Dün gece Âsarıatika müzesinde 

geçen vakayı rüyet eden hakimler elbette heykellerin aşkına inanmayacaklar. Ve 

elbette ki gece nöbetçileri vazifelerini suistimal maddesinden hapsedilecek. Fakat 

ben gözlerimle gördüm; müzenin birinci kat salonlarında camekânlı bir laht içinde 

teşhir olunan Sayda kıralı Zabnit, 1377 nümerodaki “Kamelya Ontonyo”yu seviyor. 

Aşkın Leyla’dan, Mecnun’dan, Beatristen, Nelson ve Emma’dan sonra yeryüzünde 

yaşamadığını söyleyen eblehler, şimdi 114 nümerodaki Apollon heykelinin 

kitarasındaki tellere baksın. Bununla beraber haşin ve muhteris bir aşk, acaba, artık 

müzeler içinde mi geçmeye mahkum? 

 Fakat ne olursa olsun… Ortada, kalbin ve damarların, ikisinin de 

hükmettiği ve gözlerimle gördüğüm bir vaka var: Sayda kralı Zabnit, güzeller güzeli 

Kamelya Ontonyoyu seviyor. 

 Dün gece son vapuru kaçırdıktan sonra, müzedeki hususi odamda kalmayı 

bir otelde kalmaya tercih etmiştim. 

 Gece saat on ikiydi. Bir buçuk saatten beri Çin taraflarında son defa yapılan 

hafriyat hakkında müze müdürünün odasında bulduğum, beynelmilel müzeler 

kongrasında okunmuş rapor suretlerini henüz bitirmiştim ki, içime şayanı hayret bir 

arzu geldi: 

 Müzenin içerisi gecenin bu vaktinde acaba nasıldı? 

 Derhal çıktım. 

 Nöbetçiler koridorlarda dolaşıyor. Müzenin bütün dekoru tam ve muazzam 

bir sükut içinde… 

 Dışarıda rüzgar yoktu. Onun içindir ki, bu uzun koridor korku ve telaş 

vermiyordu hiç. Hademelerden dinlemiştim: Fırtınalı gecelerde, müzenin içi, koca 

gövdeli ağaçlar dik uçurumlardan devriliyormuş gibi muazzam seslerle uğuldarmış. 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Dirilen Mumya”,Muhit, S.9, Temmuz 1929, s.650-653. 
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Ve kış geceleri bütün dekor, inine çekilmiş hayvanların halile, yalnız burunları 

dışarıda, sessiz ve muhteriz dururmuş. 

 Günün içeriye verdiği kuytu ve alacalı renk ağlayan kadınlar lahdinde 

ancak sükutu bir matem sezdirir. Fakat gece vakti gelecekler, orada ince ve derin bir 

figan da duyacaklardır ki, bu sese, lahdin mermer oymalarında vadisi meçhul bir 

suyun akisleriyle akan göz yaşları karışır. 

 Ve İskender’in lahdinde harp geceleyin başlıyordu. 

 Büyük kapıdan girer girmez karşıya gelen camekânlı hademe odasını 

geçmiş, birinci kat salonun sağ tarafına girmiştim. 

 Elektrikler birdenbire söndüler. 

 Kımıldamadım. 

 Müdürün emri vardı ışıklar herhangi bir arıza yüzünden kesildikleri zaman, 

gece nöbetçileri oldukları yerde duracaklardı. Bunu bildiğim içindir ki, bir adım daha 

atmamıştım. Karanlık harikulade kesifti. Ve atılacak bir adım yapılacak bir kaza 

demekti. 

 Kımıldamadım. 

 Fakat gözlerim yavaş yavaş karanlığa alışıyordu. Ve artık lahitleri, müzenin 

karanlık gecesi içinde, sert ve korkunç fark ediyordum. Gözlerimin, dekoru delmeye 

çalıştığı bu sıralardaydı ki, karşımda sol cephede bir hareket duydum. 

 Gözlerim birdenbire açılmıştılar. 

 İşte şayanı hayret bir vaka oluyordu. Bir ruhşinas, laboratuarında acaba 

Sayda kralı Zabnitin ruhunu mu çağırıyordu? 

 Ve camekânlı lahdin üstündeki örtü yavaş yavaş sıyrıldı. Yavaş yavaş, 

sesiz, sedasız, adeta yerde sürünen ipek bir etek gibi ince ve sakin düştü. Sonra gene 

gördüm: camekân masanın üstünden yavaş yavaş yukarı doğru ralı kalktı ve ayak 

ucunda dimdik durdu. 

 Fakat asıl şayanı hayret olan şey ne örtünün düşmesidir, ne de camekânın 

kalkması… Şüphesiz asıl şayanı hayret olan, Sayda kralı Zabnit’tir. O, bir oda içinde 
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uyuyan ve yaşadığını kuvvetle bilen adamları uykudan uyandırmamak için hareket 

eden bir hırsız gibi bacaklarını masadan ihtirazla sarkıttı ve aynı ihtirazla bir nefes 

bile çıkarmadan ayağa kalktı. 

 Bilmiyorum: işte sen gençliğinde harikulade maceralar yaşayan Sayda kralı 

Zabnit’in mumyasısın. Ve şimdi lahdinden ayağa kalktığın bu dakikalar, bir şehvet 

gecesinde olduğu gibi genç ve çırçıplaksın da… 

 Fakat o, iyiliyor, camekânlı lahdin örtüsünü omuzlarından Romalı bir asker 

tavrıyla çaprast fırlatıyor, ben geri geri çekiliyorum. 

 Artık anlamıştım: Sayda kralı Zabnit’in mumyası dirilmişti; o şimdi 

yaşıyordu. Fakat, koklanan havasında bile geçmiş asırlardan esrarengiz bir hamule 

taşıyan bütün dekorun samut ve sakin uyuduğu bu muazzam gece içinde acaba ne 

yapacaktı o? 

 Ve görüyorum onu. Ayaklarının ucuna ince temaslarla basa basa, evvela 

camekânlı lahdin önünde gene kendisine ait bulunan taş lahdin arkasına bir dakika 

için sindi. Sonra yavaş yavaş bulunduğu salonun kapısından başını yan salona uzattı 

ve orada da sükûtun hakim olduğuna katiyetle inandığı zaman yürüdü. 

 Arkasını bırakmayacaktım. 

 Tam üçüncü koridora –zannedersem onu yedi numerolu koridor- geldiği 

zaman, hızla geçti ve dördüncüye girdi. Üçüncü odaya baktım: sol cephede kitara 

çalan bir Apollon heykeli… Şayanı dikkat başka hiçbir şey. 

 Gözlerim bir müddet için tekrar karanlığa döndüler. Şimdi bütün dekor, 

beynimin içinde bir heyhulâ gibi muazzam, sakit ve simsiyah duruyordu. 

 Müze içinde bir tiyatronun başlayacağını muhakkak biliyordum. Ve 

düşünüyordum ki, eşhasının ve seyircilerinin İlahlar, ilaheler, Prensler ve büyük 

kumandanlar olan bu muazzam haileyi en derin bir tecessüsle takip etmelidir. 

 Onun için parmaklarımla göz kapaklarımı açtım, korkudan donmuş etlerimi 

oğuşturdum ve bacağımı gene gayri ihtiyarı ileri geri hareket ettirdim. 

 Kral Zabnit çok güzel bir adammış. Ortadan ayırdığı uzun ve siyah saçları 

mükemmel bir itina ile yan tarafına doğru taralıydılar. Dik bir alnı vardı. Gözlerinin 
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yalnız parladığını görüyordum. Ve bıyıkları burulmuştu. Boyu kısa değildi. Bir 

kadının hoşuna gidecek derecede uzun, mütenasip ve güzeldi. Ayakları çıplaktı tabi. 

Ve lahdinin üstünden aldığı kızıl örtüsü, vücudunu, yalnız omuzlarının bir kısmından 

itibaren diz kapaklarına kadar örtebiliyordu. Ve sağ diz kapağının üst kısmı açık 

kalmıştı. 

 Yemin ediyorum: o, çok güzel adammış. Sayda şehrinin ılık portakal 

kokularıyla ıtırlanmış saray bahçelerinde, kolları arasında atılmak için âmâde duran 

nedimlerinin yalnız bir sinir sarasile değil, fakat bir kalp hummasıyla da, onu râm 

etmek için pusu kurduklarını işitmiştim. Ve gene işitmiştim ki; kral Zabnit öldüğü 

zaman mezarının başında intihar eden cariyeler varmış. 

 Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Belki bir saniye belki bin… Belki on bin 

saniye… Girdiği dördüncü oda da bir aralık dimdik durdu ve adımları tekrar yavaş 

yavaş atıldı. O zaman gittiği yerin istikametine doğru tecessüs ve merakla baktım: bu 

oda içinde ve tam orta yerde, yuvarlak bir kaide üstünde merkûz bulunan Venüs 

heykelinin karşısındaki vücut yavaş yavaş kımıldıyordu. 

 Ben müzenin her noktasını ayrı ayrı bilirim. Hafızamı yokladığım zaman 

gördüm ki, bu taş heykel “Kamelya Ontonyo” nundur. O zaman içimden haykırdım:  

 -Kamelya Ontonyo… 

 Ve onun taş dudaklarından bir ziya uçuyordu. 

 İşte bir hakikat: heykeller geceleyin diriliyor. Ve işte gene bir hakikat: kral 

Zabnit, “Kamelya Ontonyo” yu seviyor. Ve sonra anladım ki, o, Kamelya Ontonyoyu 

sonsuz bir ihtirasla seviyormuş. Sevgide sonsuz ihtiras… Bu bir felakettir. Ve 

neticede ölüm muhakkak. Fakat ne olursa olsun, seven tahammül eder.  

 Yüz bin kere haykırıyorum: 

 Seven tahammül eder. 

 Affettiği gibi. 

 Evet, Kamelya Ontonyo’nun taş dudaklarından bir ziya uçtu. Acaba 

Kamelya Ontonyo dirilmeye başladığı zaman, ruh onun dudaklarına bir ziya ile mi 

geliyordu.  
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 Fakat ben kral Zabnit’e hak verdim. Kamelya Ontonyo, Beatristen de 

güzeldi, Kleopatradan da… 

 Siz görmediniz mi Kamelya Ontonyoyu? 

 Ne yazık… 

 O, müzenin birinci kat salonlarında duruyor. 

 Eğer Kamelya Ontonyoyu görmedinizse yazık. 

 Üstünde gerçi bir ferace var. Fakat biliyorum ki feracesi vücudu altından 

gözükecek kadar şeffaftır. Ve siz açıkta kalan göğsüyle feracesinin diz kapakları 

üstüne dökülen kıvrımlarından anlayabilirsiniz ki, vücudu bir kısrak kadar dinçtir. 

 Kamelya Ontonyonun vücudu, ıssız dağlarda serazet koşan bir kısrak kadar 

dinç. Göğsü dalgalı denizler üstünde rüzgarla şişkin, güneşle parıl parıl çifte bir 

yelken kadar serbest. 

 Elinde ağ yok, mızrak yok ve kılıç yok. 

 Şu halde Kamelya Ontonyoyu görmedinizse yazık size. 

 Yazık… O, Kleppatradan da güzeldir, Beatristen de… 

 Artık tamamıyla görüyordum: kral Zabnit’i kolları açık karşıladı. Yanına 

gittiği zaman, birleşen, yalnız dudakları oldu. 

 Bal rengi saçları omuzlarının fağfur yuvarlıklığına sonbaharda taşan bir Nil 

gibi dökülmüştü. Ve sonra, Sayda kralı Zabnit onun koluna girdi. Artık biliyorum ki; 

etrafında ne lahitler kalmıştı, ne heykeller… Artık müzenin muazzam dekoru içinde 

yalnız onlar yaşıyorlardı ve her şey samût ve sakindi. 

 Ne konuştuklarını bilmiyorum. O kadar yavaş fısıldıyorlardı ki… 

 Fakat ansızın bir şey oldu. Müzenin içinde yeni bir ışık gördüm, yeni bir 

ses. Bu, bir kitaranın sesiydi. 

 O zaman “Kamelya Ontonyo” yavaşça: 

 - Uyanıyor, dedi, Ma’but Apollon artık uyanıyor. 

 Kral Zabnit’in kolundan birdenbire sıyrıldı. 
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 Ben bir heykelin arkasına gizlendim. 

 Ondan sonra kral Zabnit’i görmedim. Hayır, görmedim değil; o, başını 

elleri içine almış düşünüyordu. Ve anladım ki, en şayanı dikkat hadise mabut 

Apollonun dirilmesi olacaktır. Filhakîka kitaranın sesi müzenin muazzam sükutu 

içinde hazin bir nota gezdiriyordu. 

 Ma’but Apollon gece sabaha yaklaşırken dirilmişti. Ve ma’but Apollon 

elinde kitara olduğu halde yürüyordu. Ben Apollonu bilirim; ben ma’but Apollon 

tanırım. O, her günkü yorgunluğunu dinlendirmek için, batan güneşler ardında kâin 

“Tetis” sarayında vücuduna istirahat verirken, şafak, sabahleyin sarayının kapılarını 

açar. Ve o, alın tahterevanına gürbüz ve dinç dört at koşulu olduğu halde, şafağın 

açtığı kapılardan, gözlerinde haşmet ve ihtiras, ufkun çemberine doğru atılır. Altın 

tahterevanı kendisinin kudretli ellerinden başka idare edecek hiç kimseyi 

tanımıyorum. Bir gün kendisinin öz oğlu, bunu ispat için, fezada yol aldığı zaman, 

dizginleri tutan ellerin acemiliğini hisseden atlar, gemi azıya almakta 

gecikmemişlerdi. Ve o zaman bütün dünya harap ve talân olacaktı. İşte bundan 

sonradır ki, büyük ilah Zevs, acemi oğlanı yıldırımlarıyla itlâf etmiş ve neticede 

Apollon, Olimpos cennetinden tard olunmuştu. Acaba, hayatında birçok lekeler olan 

ilah Apollon bu gece, Türk müzesinin içinde nasıl bir facia çıkaracaktır? 

Ve onun kitarasının tellerinden kopan seslerle bütün heykeller uyanmıştılar. 

Artık görüyordum; bir lahit üstüne dizilmiş ağlayan kadınların mağmum yüzlerine, 

göz yaşları bir müddet için silindiler. İskender lahdinin üstünde boğuşanlar 

müdarebeden durdular. Savrulan kılıçlar olduğu yerde kaldı ve kalkanlarını başlarına 

doğru çeken muharipler gözlerini çevirdiler. Hatta büyük İskender, kılıcını kınına 

soktu ve şaha kalkan atının yeleleri, boynu okşanmış gibi sükun içinde kaldı. Mısır 

lahitleri koca gövdelerini yavaş yavaş kaldırdı ve çekik gözlerini merakla açtılar. 

Elleri ipte olduğu halde bir kurban merasimine hazırlanan çocuk, Allah’ına vereceği 

kurbanı unuttu ve bir av merasiminde atların bacaklarını ısıran canavarlar dişlerini 

bir dakika için gevşettiler. 

 Apollonun etrafında dokuz kız raks ediyorlar. Apollonun aşkı şerefine şarkı 

söylüyorlardı. O, elinde kitara, bütün heykellerin gözleri önünde – ve yarabbi, 
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Kamelya Ontonyoyu bir sevenin olduğunu bildiği halde hiç utanmadan- önüne geldi 

ve elinde kitara, dokuz genç kızın söylediği şarkılarla Kamelya Ontonyoya karşı, 

kalbinin duyduğu hisleri birer birer anlattı. 

 Hey… Mabut Apollon, Kamelya Ontonyoyu seviyormuş. 

 Fakat eminim, Kamelya Ontonyo ona karşı hiçbir zaaf duymuyordu. Yalnız 

onun ilahlara mensup olmasından korkuyor, başından defedemiyordu. Bununla 

beraber gözlerinin bakışları muhakkkırdı. 

 Apollon çıldırmıştı bu gece. O zannediliyordu ki, karşısında yaşayan bu 

kadın toprakların içine gömülen “Dafne” dir. Ve ona: 

- Sen Kamelya Ontonyo değilsin, diyordu. Ben onu tanırım, o, bu kadar 

güzel, genç ve çalak değildir. Daha sonra, Kamelya Ontonyo, benimle aynı binanın 

sakafı altında yaşayamaz. Senin elinde gerçi bir defne dalı yok. Fakat bilmiyorum, 

sen, defnesin ve kral Zabnit’in mumyasını seviyorsun. Bil ki, kitara tutan ellerim, en 

müthiş okları da kullanabilir. Bundan sonra kral Zabnit’le yaşamak istersen eğer, onu 

ayaklarının ucunda okların ateş ile bulacaksın. 

 Müzenin içi bir mahşere dönmüştü. Ben bir aralık, heykellerin mahşerinde 

gezerken, gözlerim kral Zabnit’e ilişti. O, yapacağını biliyormuş. 

 Sayda kralı Zabnit biliyormuş yapacağını. 

 Apollon büyük ilah Zevse şikayet edecekti. 

 Ve: 

- Sen, diyordu, ey büyük ilah, sen Apollonun ne kadar hercaî olduğunu 

biliyorsun.  

O Apollon ki, senin daima menfurun olmuştur. Tesalyada çobanlık eden 

adam, bir gün “Dafne” yi sevmişti. Onu takip ederken kızın nasıl bir hevlican ile 

kaçtığını elbette hatırlıyorsun. Ve elbette hatırlıyorsun ki, eğer “Kea” olmasaydı, o, 

Dafneyi iğfal edecek ve sonra zavallı kızı bir paçavra gibi fırlatacaktı. Onun ne 

derece bir bülheves olduğuna işaret için, ey büyük ilah, işte “Kılıti” meydanda… 

Yaptığı cinayetleri işaret ile şikayette bulunan o kadını, - o kadın ki kendisini 

harikulade seviyordu- bir gün onu, bir çiçek kalıbına soktu. Ve ey büyük ilah, şimdi 
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o kadının yüzü, Apollona doğru çevrilmiş olduğu halde, daima böyle eza ve cefa 

içinde kalır. Ve sevgisini kalbinde hapsederken Apollonun bülhevesliğine karşı nasıl 

bir nefret duymuyorsun. Bütün bunlardan sonra o şimdi, ne derece harikulade 

sevdiğimi bildiğin bir kadına karşı tecavüzde bulunuyor. Ve ey büyük ilah, onu 

senden başka şikayet edecek hiç kimsem yok. 

 Kral Zabnit, Zevse böyle yalvarıyordu. 

 Duası kabul olundu. 

 Kral Zabnit heykellerin mahşeri içinden Apolllonla dövüşmek için ilerledi 

ve karşısında dimdik durdu. 

 Lakin Apollon gülüyordu. Belki de düşünüyordu ki, böyle bir fani 

kendisiyle mücadele için kollarında nasıl bir cesaret bulabilecekti. Daha sonra buna 

cesaret ettiği için, üstüne savlete imkan bırakmadan derhal helak etmeliydi. 

 Ve oklarını birdenbire çekti. 

 Kral Zabnit yere yığılmıştı. 

 Fakat Zevs büyük bir ilahtır. Biliyordu ki, o sevgisinde masumdur. Onun 

için, kral Zabnit’in intikamını almak istedi. Ve yıldırımlarından birini Apollonun 

üstüne yolladı. 

 O, bir ilahtır. Giden yıldırımın onu ihrak etmeyeceği şüphesiz… Fakat 

giden yıldırımlar kitarasının tellerine çarptı ve kitarasının telleri bir saniye içinde 

yandı. Zevs, yıldırımlardan asası elinde olduğu halde uzaklaşırken, şafak kapılarının 

açıyordu. Hizmetçiler kral Zabnit’i lahdi içine yatırdılar. 

 “Kamelya Ontonyo” taş kesilmişti. 

 Ben, gözlerim dönmüş ve kıpkızıl, müzenin büyük kapısının ardına kadar 

açtım ve koştum , koştum. 

 Sayda kralı Zabnit Kamelya Ontonyoyu seviyordu. Kamelya Ontonyoyu 

muhteris ve haşin seviyordu. Onun içindir ki, aşkını zehirlemeye kalkan bir bülhevesi 

ilahına şikayet ettiği zaman duası müstecap olmuştu. 
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 Şimdi, bir tesadüf neticesi, dün geceyi müzenin içinde geçiren ben, 

müzenin bu ihtiyar hafızıkütübü, diyorum ki bundan sonra müzeye gidecek olursanız 

kitara çalan mabut Apollon heykelinin kitarasında tellerin kopmuş olduğunu 

göreceksiniz 
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 2.3. BEYAZIT’TA ÇINAR ALTI∗ 

 Bu bir ağaç… Altında su bardaklarının gıcır gıcır yıkandığı, bir su 

çıngırağının uzak ve tehi akislerle yuvarlana yuvarlana döndüğü, sükûtun dinlendiği 

ve güvercinlerin büyük deniz ufuklarında kalmış son ışıkları da kumlu bir sahile heya 

molayle sürükleyen balıkçı sandalları gibi “Hu…” çektikleri bir ağaç altı… 

 Eğer, aynalar içinde sabahın nasıl açıldığını görmediniz ve eğer içinizde bir 

sevginin nekahatını duymadınızsa, bu ağaç altının ruhunuza vereceği lezzeti 

anlamayacaksınız. 

Yemyeşil yaprakları, yazın kuvvetli güneşine lüks bir salon abajuru gibi 

açılırken, altına oturduğum vakit anladım ki, içimden mangal alınmıştır. Ruhum, 

uzun bir kışı müteakip, odasının demir parmaklıklı pencerelerinden bir bahar havası 

girerken, üstündeki mangal alınmış beyaz tüylü bir Van kedisi gibi, sırtını çıkardı, 

kuyruğunu dikti, silkindi ve yumuşak ağzını açarak uzun uzun esnedikten sonra, ön 

ayaklarıyla birdenbire ileri atıldı. Ruhum ki ateşleri kor olmuş bir mangal altında 

yatan bir Van kedisidir; acaba karşıdaki taş duvarların ince karartılarında mütecessis 

duran bir kertenkele mi gördü dersiniz? 

 Güneş, yaprak aralıklarından, henüz sulanmış asfalt zemin üzerine parça 

parça düşüyor. Karşı binanın harap şehenşinlerinde, kırık panjurlarında, metrûk ve 

izbe odalarının kuytu köşelerinde yaldızlanan örümcek ağları var. Ve taş 

kütüphanenin saçaklarından bir adak uğruna atılan yemlere güvercinler yaprak 

yaprak dökülüyor. 

 Ben, yazın geldiğini ilk defa bu ağacın altında otururken anlıyorum. Sanki, 

yapraklar arasına sokulmuş bir gizli el, yalnız esnacım üstünde değil, fakat beynimin 

içinde serin bir suya daldırılmış bezlerle hafif bir masaj yapıyor gibi. 

 Ve üstümdeki bu yaprak yeşili abajurun yırtıklarından sızan ve yine 

yapraklar üstünde biriken ziya ve hararet, öyle hissediyorum ki, az sonra asfalt zemin 

üzerine ince ince damlayacak ve yine asfalt zemin üzerinde yaygın bir su haliyle 

akacaktır. 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Beyazıtta’ta Çınar Altı”,Muhit,S. 24, Teşrinievvel 1930, s.406-407. 
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 O zaman güvercinler çınarın serabı altına koşsunlar. Tahayyül etsinler ki, 

bu mermer sebilin suyu artık kurumuştur. Ve içlerinden suyu kuruyan mermer bir 

sebil için, “Hu…desinler, Hu…” 

 Biliyorum; onlar incecik gagalarını ıslatacak, hararetlerini teskin edecek bir 

yudum suyu, asfalt bir zemin üzerine düşmüş ziya ve hararetin mermer bir sebili 

andıran pırıltılarında bulundukları vakit, kanatları birdenbire çırpınacak. 

 İşte; meçhul bir tehlikeyi vehmederek kanatlarını taş kütüphanenin 

saçaklarına doğru açtıkları zaman, güneşle meşpu duvarda, gölgeleri kuvvetli bir 

rüzgarla griftleşen yapraklar gibi birbirine karışıyor ve ben bir rüzgarın hakikaten 

çıktığını vehmediyorum. Fakat başımı dallara çevirdiğim an anlıyorum ki, rüzgar 

sadece gözlerimde ve rüzgar güvercin kanatlarının güneşle meşpu bir duvara vurmuş 

akislerinden başka hiçbir yerde değildir. 

 İçimi, yelkenlerini açmış bir gemi haliyle serbest ve serazat bırakıyorum. O 

gidiyor ve gidecek. Rüzgarı bol denizlerde yelkenlerin parça parça, didik didik ve 

yamalı olmasına rağmen yelkenli bir gemi gitmeye mecburdur. 

 Gidiyor ve gidecek. 

 İçim, bu ağaç altında, rüzgarla dolmuş yelkenli bir gemi gibi gidiyor ve 

tahayyül ediyorum ki, gelen bir yazı, ilk defa bu ağaç altında hisseden damarlarım bir 

kısrak kadar dinçtir. 

 Arkamda, şadırvan musluklarının kalaylı güğümler içine boşalan ince 

seslerini işitiyorum. Mabedin mermer duvarları arkasında, namaz vakti olmamakla 

beraber, kulaklarıma kesik iniltiler, uzun yalvarışlar geliyor. Kim bilir bu belki bir 

vehim. Belki de taş kütüphanenin saçaklarına sıralanmış güvercinler “Hu…” 

çekiyorlar. 

 Ve ben, onların sesinde sabra ve tevekküle biraz daha aşina olur gibiyim. 

 Sabır ve tevekkül… Fakat madem ki içinde bezlerinin yamalı olmasına 

rağmen güneşle parıl parıl yanan bir gemi tekrar yelken açtı; menzil uzak değildir; 

menzil uzak değil. Gidiyorum ve gideceğim. 
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 Artık, bu öğleüstünde, mermer döşemeleri hurdahaş avlunun süslü 

şadırvanına, kubbeler üstüne ve büyük çınarın fantezi bir salon abajurunu andıran 

yeşil dekoruna bir münacat selsebili dökülürken burada , bu ağaç altında her şeyin 

yeşil olduğuna inanıyorum. Ziya, yeşil bir kristalden geçerek geliyor gibi. Dünyada 

bu tatlı renkten başka hiçbir şey yok. Belki de güvercinler böyle uzun iniltilerle yeşil 

rengin gidecek olan hasretini çekiyorlar. Adeta yeşil bir deniz içinde yaşıyor gibiyim. 

Sarmaşıklarının yüz bin kere tasfiye edilen güneş ziyalarıyla cilalandığı yeşil, 

yemyeşil ve seyyal bir deniz… 

 Ve içim, yeşil bir denizde yelkenleri hür bir gemi haliyle serbest ve 

serazat… Nasıl böyle olmasın ki, rüzgarı bol denizlerde yelkenlerin parça parça, 

didik didik ve yamalı olmasına rağmen bezler şiştiği zaman yelkenli bir gemi 

gitmeye mecburdur. 

 Ve büyük çınarın yeşil abajuru, bana, tekrar yaşamak istediğim bir yazı 

tahayyüt ettiriyor 
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2.4. BOĞAZ İÇİNDE BİR GECE YARISI MEHTABI∗ 

 Bizden çok ötede, bu mesafelerden çok ileride bir altın oluk var. Biz bu 

oluktan içiyoruz. İnce derisi iskeletine ve kaburgalarına yapışmış aç susuz, dişi ve 

sıska bir köpek gibi çenelerimizi bu oluğa doğru kaldırmış, bu oluktan içiyoruz. 

 Her şeyin, dağların ve denizlerin hatta rüzgarın ve havanın bile gece yarısı 

aldığı bu açık vanilya renk içinde altın oluk içimize boşalıyor; biz onunla doluyoruz. 

 Alelâde zamanlarda cildimizle mevcudiyetini hissettiğimiz bu fani eşya ile 

artık alakamız kesiliyor. İçimizde riya ve haset kalmadı. Şimdi bir köpük kadar 

hafifiz; hafif ve berrak… Ve sanki biz, büyük deniz sahillerinde “esrar-ı kâinata 

vakf-ı hayal” eden ziyadan birer mahlûkuz. 

 Balkondaki tahta parmaklıkların içeriye parça parça, bölme bölme vurduğu 

bu temmuz gecesi, verdiği rahatı ömrümüzde bir daha, belki de hiçbir 

bulamayacağımız bu hasır iskemlelerde, yarı uyanıklık içinde düşünüyoruz: 

 Beynimizde o tahayyül var ki, cananımız bir vuslat deminden sonra 

gördüğümüz şu tabiata inkîlab etmiştir. Şimdi, yorgun damarlarımız karşısında 

harikulâde bir sihirle vuslatın sükûnunu veriyor. 

 Ah, kabil olsa da, sular üstünde vüzûh içinde berrak duran şu aydınlık, 

ömrümüzün sonuna kadar bizden, gözlerimizden ve içimizden eksik olmasa… 

 Gözlerimiz, eski bir itiyadı hatırlayarak, ufak bir sesle kanatları harekete 

muhayye gece kuşları kadar ürkek karaltılarda geceyi arıyor. 

 Fakat gece yok. Ve olmayacak. 

 Kırmızı bir evin çinko olukları üstünde, burnunu sürüyerek, sürterek, 

mehtabı koklayarak sinsi adımlarla yürüyen siyah bir kedi, o da geceyi arıyor. 

 Fakat gece yok. Ve olmayacak. 

 Uzak mesafelerden bir nehir gibi boşalan altın oluk, olamayan gece içinde, 

yalnız o hükmediyor. Onunla, fağfur bir kase gibi, bir kadeh gibi ve canan gibi 

doluyoruz. 
                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Boğaz İçinde Bir Gece Yarısı Mehtabı”, Muhit, S.25, Teşrinisani 1930,s.10-
11. 
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 Yarasaların bir türlü olamayan gece içinde kör ve muzlim bekleştiği bu 

dakikalarda, altın oluk, Anadolu sahil hanelerinin top ağaçlar altında yarı zulmete 

karışık kıyılarını yavaş yavaş terk eder gibi.  

 Belki de bu ağaçlar altında hayale ram olmuş bir kadın, dizginlerini 

elleriyle kullandığı deniz kızağı üstünde onu karşı tarafa geçirecek. 

 Gözlerimizi biraz daha açıyor, uzun zamandan beri oturduğumuz hasır 

iskemlelerde hafif bir hareketle kımıldanıyoruz. 

 O geçiyor. Altın oluk bir deniz kızağı üstünde –yavaş yavaş- sürükleniyor 

gibi değil, adeta akıyor gibi, bir göz bakışı gibi –yavaş yavaş- ve hissettirmeden 

geçiyor. 

 Berrak bir su ile aydınlık bir havanın iç içe girdiği, birbirine nüfuz ettiği bu 

dakikalarda, küçük balıklar, bir an için başlarını dışarıya çıkardılar. Üstlerine cam bir 

kavanoz haliyle kapanan bu cam sema altında, onun iç sathına kadar, bu uzak mesafe 

küçük balıklara bir deniz vehmini verdi. Şimdi, ince bir kuyruk darbesiyle vücutlarını 

bu denize doğru fırlatıyorlar ve galsamaları içine giren temiz hava hadekalarını 

süratle genişletiyor. 

 Gözlerimiz, bir aralık, Rumeli tarafına takıldı kaldı. Acaba hangi balıkçı 

elleri, karşı sahile ağlarını böyle fırlatmış? Balıkçılar bu gece tuhaf ve sihirli bir oyun 

yapıyorlar. Ağları ipten değil. Belki iptir de attıkları zaman acayip bir büyü ile renkli 

camlar haline geldi. Kırmızı, mor, eflatun ve turuncu camlar ki, altın oluğun boşalan 

ziyası, denizin filiz rengi içinden bu renkli camlara doğru akıyor. Yoksa biz, sık ve 

girift ağaçlarla çevrilmiş, camları bin çeşit renkli bir Çin mabedine mi yaklaşıyoruz? 

 Muhayyilemiz, yaşadığımız bu hudut içinden uzaklara doğru koşuyor. 

Uzaklara, uzaklara…ki orada bir altın oluk var; biz ona doğru koşuyoruz. 

 Ey altın oluk; seslerin ve sedaların kesildiği bu maverâi demde içimize 

boşal ve içimize bir kadeh gibi ve canan gibi dol. 

 Dilimizin ucunda tuhaf bir lezzet var. Işıklı bir salonda ve lüks tuvaletler 

arasında dudaklara götürülen vanilyalı bir dondurmanın dilimiz ucuna bıraktığı 

lezzet… Bu lezzet, belki de gene böyle bir gece içinde genç ve yavru bir dudak 
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usaresiyle karışıyor ve beynimiz uzaklara, uzak mesafelere ve altın oluğun boşaldığı 

yerlere doğru gidiyor. O zaman, köpüklü çenelerimizi aç susuz, dişi ve sıska bir 

köpek gibi altın oluğun hüküm sürdüğü ve altın oluğun muazzam boşandığı 

merhaleye doğru kaldırıyoruz ve yaşadığımıza inanmıyoruz. 

 Altın oluk boşalıyor. Dağların boz rengi bir füsun içinde uzaklara, 

İstanbul’a doğru uzandığı bu dakikalarda, altın oluk boşalıyor. Ve sular şeffaf bir 

aydınlıkla baş başa ve dudak dudağa… 

 Biz altın oluğa doğru çenelerimizi kaldırmış olan, ışığa, ziyaya ve nura bir 

daüssıla hasretini çeken biz, ömrümüzde bir daha, belki de katiyen bulamayacağımız 

bir sevgi nekahetine bu dem içinde: 

 - Ah, diyoruz, -ve ah,- kabil olsada sular üstünde, vüzuh içinde, berrak 

duran şu aydınlık, ömrümüzün sonuna kadar, bizden ve karşımızdan ve 

gözlerimizden ve içimizden eksik olmasa… 
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2.5. ŞECERİ VAKVAK∗∗∗∗ 

Yazla kış ortasında, sıcak bir mevsim gölgelerinin yavaş yavaş boşaldığı ve 

daha ziyade kışa yakın bir akşamüstüydü. İçinde yaşadığımız halde ondan 

uzaktaymış gibi daima onu duyduğumuz, içimizde bilemediğimiz, tutup 

çıkaramadığımız, ağrıyan yeri göstermediğimiz bir sancı gibi de onu duyduğumuz 

büyük şehrin, olmaya yüz tutmuş bir nar haliyle, uzak bahçelerde havasının parça 

parça kızardığı bir akşamüstü… 

 Bu ağacın tam karşısında durdum. Üstü camla örtülü ve insan elinin amelî 

hünerleriyle ısınan bir limonluk içinde kısır ve bodur kalmış bir nelat 

değildi.yumuşak ve kadife mavimsi nihayetsizlik altında, belki de zaman dediğimiz 

ihtiyar şeyle beraber doğan; yukarıya, adeta içilecek bir su hissini veren boşluğa; 

aşağıya, kara ve sıcak toprağa doğru bütün kollarıyla sarılıp büyüyen, yaşayan, 

didişen, ıstırap çeken ve ölen bir nebat… 

 Büyük meydanlıkta taş bir desteğe dayalı bir ölü ağaç karşısında, insan 

vücudunun zamana nispetle yerde sürünen bir haşere gibi ne kadar cüce ve adeta hiç 

kaldığını düşündüm. 

İskender’in mezarı önünde, büyük ve kanlı denizler içine eğilmiş gibi nasıl 

titreyecek, Karsikalı adamın buz sahalarında koşturduğu ölüm şehsüvarını 

hatırlayarak nasıl ürperecek ve Selim’in kabrine uzak ve altun mesafelerin yakıcı 

füsfatını his ederek nasıl genişleyecek, açılacak, büyüyeceksem, bu ölü ağaç 

karşısında kan, zaman ve mesafeyle öylece baş başa kaldım. 

 Akşamın mevsimler değiştiren rengi altında bu ölü ağaç, bir hayvana da 

benziyordu: Baş taraflarında iki boynuz gibi uzayan iki dalla, ayağa kalkmış ve 

yalnız nebatatın hüküm sürdüğü sıcak devirlerden kalma, garip bir hayvan 

müstehasası… 

 İçinin bir mantar haline gelmiş kabukları, sellerin yardığı taşlı topraklar 

gibi oyuk oyuktu. Ve artık, yavaş yavaş dökülen, dağılan, tozlaşan kabuklara 

parmaklarımı dokundurmak arzusu geldiği zaman, tuhaf bir korkuyla birdenbire 

titredim. 
                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Şeceri Vakvak”,Muhit, S.26, Kanunievvel 1930,s. 17. 
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 Bu acayip ve ölü ağaçta nasıl bir sır vardı ki, esnacı altında zehirli bir 

tükürük imal eden nebatlar gibi parmaklarımı dokunmaktan alıkoymuştu? Bununla 

beraber, dakikalar geçtikçe biraz daha fazla görüyordum ki, çürümüş kitap 

yapraklarından zihnime takılı kalmış bir iki elyafı, bu ölü ağaç,harikulade bir 

araştırmayla, bu akşam aydınlığına doğru bulup çıkarmak istiyordu. 

 Büyük meydanlıkta, denizlerin ötesinden gelmiş yeni dünyalı bir kadından 

başka kimse yok gibiydi. Sanki o da, gözlerinin yeşil rengiyle, deniz altında 

kurulmuş yeni bir sinema aleti gibi, kafamın içindeki kanlı şeridi tespit edecekti. Taş 

bir desteğe dayalı ölü ağaçla, yeşil gözlü, yeşil ceket ve iskarpinli kadına baktım. Bu 

ölü ağacın sırtında bu yeşil gözlü, yeşil ceket ve iskarpinli kadın yeşil bir böcek gibi 

yürüyerek geldi. 

 O zaman, kanı uyuşmuş gözlerini bir dakika oyalamak için yukarı 

kaldırdığı vakit, birdenbire açan dalların yeşil yaprakları ucunda kanlı bacakların 

birer sihirbaz maşları gibi ağır ağır sallandığını fark eder gibi oldum. 

 Ölü ağaç, çürümüş kitap yapraklarından zihnime takılı kalmış bir iki elyafı, 

esnacı altındaki zehirli bir tükürükle nebati bir örümcek gibi avlamıştı. 
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2.6. ŞEHZADE BAŞINDA BİR ÇAYCI DÜKKÂNI∗∗∗∗ 

Donmuş bir kanarya kadar sapsarı ve olgun bir limonun buruk lezzetini 

taşıyan bu yer bir “ser” midir acaba? Dışarıda rüzgar –fakfur ve bulutlu bir sema 

fecrini andıran büyük, yekpare, sisli, buharlı camlarda çırpınan rüzgar- kanatları 

kopmuş bir kartal mıdır ki? 

İçerde boz rengi bir sükut var. Ve büyük, yekpare, sisli, buharlı camların 

ayırdığı kaldırımlar üstünde bembeyaz bir kar… 

 İçerde boz rengi bir sükut var ve kristal bardakları ılık bir suyla yıkayan 

ellerin tertemiz gıcırtısı… Acaba lastiklerini yeni giymiş bir adam karlar üstünde mi 

yürüyor… 

Kalbim, bu sükutun müsterih genişliğinde fakfur ve siyah bir kavanoza 

konmuş sonra güneşe bırakılmış ılık, sükun içinde bir su… 

 Öyle vehmediyorum ki, burada bütün mevcudiyetim her mesamesine kadar 

zerre zerre çözülüyor, damla damla eriyor ve ılık bir mayi gibi düşüncesiz ve yayvan 

ve geniştir. Gene öyle vehmediyorum ki bu camlı kapıyı açar ve dışarı çıkarsam, 

içine hapsolmuş – doğan bir güneşle çıtırdayan bir tabiat parçası gibi- bütün 

mevcudiyetim toz haline gelmiş camların çıtırtısıyla birleşecek ve ben gene kendime 

rücu edeceğim. 

Önümde bir bardak duruyor. Uzak ufuklar ardına devrilen güneşlerin 

yumuşak ve seyyal ateşinden mi dolduruldu? Yoksa, içinde kıpkırmızı bir gül mü 

ezilmiş? Ve yoksa eriyen bir karanfil mi var? 

 Parmaklarım yaşlı bir parıltıyla duran küçük bir limon parçasını damla 

damla sıkar ve gene bir alüminyum kaşıkla karıştırırken zannettim ki yavru bir 

kanarya kanat çırpınıyor. İnce ve yumuşak tüyleri sararmış bir akika benzeyen o 

kuşların göğüslerinden çıkan bir damla musiki hangi renktedir? Ve az evvel mayi 

içinde çırpınan yalnız bir kanat mıydı acaba? 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Şehzade Başında Bir Çaycı Dükkânı”, Muhit,S.27, Kanunisani 1931,s.10. 
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 Dudaklarım kristal bardağın muhteviyatını yudum yudum içerken öyle 

zannediyor ki, çırpınan yalnız bir kanat değildi; çırpınan ince, yumuşak ve nermin bir 

kanarya göğsünden çıkan son bir terennümdü de… 

 Ses yok. Burası kaşlarında çekilmiş bir yay inhinası, gözlerinde derin ve 

tehî mağaraların rutubetli bakışları, yüzünün çizgilerinde japonkâri bir mozaikîn ince 

ve derin hatları gittikçe incelen ve derinleşen bir Konfüçyüs rahibinin inzivağahı 

mıdır? 

 Ses yok ve kaşıklar sükuna varan bir korkuyla devroluyor. Ses yok; sükun, 

derin ve tehi bir sükun ve kalbim bu derin ve tehi sükun içinde fakfur, siyah ve 

harikulade tannan bir kavanoza konmuş sonra güneşe bırakılmış temiz, bembeyaz bir 

su…  

 İçerde bir gümüş semaver fıkırdıyor; yıkanan bardakların gıcırtısı var; 

dışarıda kar.. Dilimde yaşadığımı yegane söyleyen buruk bir lezzet, bir limon 

rayihası ve limonlu bir tat… 

 Fakat ben ki, kalbim ve damarlarımla yaşayan bir kahramanım ve benim ki 

zihnimin içi – geçen bu yazdan sonra – lüks bir salondan henüz çıkmış adamlar gibi 

pırıl pırıldır; niçin şimdi ruhumda bir Konfüçyüs rahibinin metrûk ve münzevi 

sükuneti var? 
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2.7. TABAKLAR VE ÇOCUKLUĞUM∗∗∗∗ 

 On beş, yirmi sene evvel Aksaray’da yanan ahşap evimizde en iyi günlerim 

yemek odasındaki camlı dolabın tabak muhteviyatını daima temizleyebilmek, 

düzeltmek ve parlatmak için fırsat kollamakla geçerdi. 

 Günün öğle zamanlarında, saatlerin bal rengi bir çeşni ile eridiği ekser yaz 

vakitleri, annem biraz uyku ümidi ile yatağına girer girmez, yanı başında kapanan 

gözlerim, ezeli hilekarlıklarıyla uyumayı taklit ederdi. Sıcak onun damarlarını tatlı 

bir uykuya salıverince, perdeleri kapanmış odayı rehavetine bırakırdım. 

 Bizim tabaklarımız porselendendi. Yemek odasının yukarı kaldırdığım 

camı önünde, ağzımın bütün sıcaklık ve genişliğini tabakların yüzüne doğru verirken, 

serin porselende nefesimin dağılıp açıldığını ve tekrar yavaş yavaş toplanıp erimeye 

başlayınca bu ılık hararetin porselen içine doğru adeta emilip kaybolduğunu uzun 

uzun seyrederdim. 

 Hafif bir nemle ıslak bir pamuk parçasıyla sımsıkı ve bura bura sardığım 

beyaz tülbent, tabakların yüzünde uvalanırdı. Ve rengi her defa için bir parça daha 

açılan ve aydınlaşan porselen tabakları bol güneşe kaldırdığım vakit zannederim ki 

gökler de porselendendir. 

 O zaman tabaklarımız porselendendi. Gökler porselendendi, fakat şimdi 

evimizde tabaklarımız yok. Kim kırdı; gökler porselenden mi? Belki. Belki de yalnız 

kalbim porselenden… 

 Tabakların en çok bayıldığım başka bir cinsi de kristal çeşitlerdir. Esnacı 

aralarına bir ateş yalımı sürülmüş gibi, yahut bir avuç deniz suyu bırakılmış kadar, 

yahut da güneşin ezildiği kırmızı, yeşil ve beyaz kristaller ki düşünürüm: ellerim 

kristal bir tabak olsa da ellerimi yukarı kaldırarak sevgilimi içinde gezdirsem. 

 Uzun kış gecelerinde kristal tabaklar bana yazları hatırlatıyor. Eski yaz 

vakitleri, bir sabun köpüğü gibi sabahleyin güneşi ben üflerdim. Güneş, gözlerimin 

önünde porselen tabaklara doğru yavaş yavaş kayardı. Ve bir sabah, güneş bir sabun 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Tabaklar ve Çocukluğum”, Muhit, S.31, Mayıs 1931, s.32. 
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köpüğü gibi dudaklarımdan uçmayınca kristal tabaklar içinde onu akşamüstü ezilmiş 

buldum. 

 Tabaklar, tabaklar… Porselen tabaklar, kristal tabaklar… 

 Küçükten beri en çok sevdiğim şey tabaklardır. Geçen gün, havada savrula 

savrula bir kar yağarken düşündüm ki benim de bir tabakçı dükkanım olmalıydı. Her 

vakit elimde bir bezle porselen tabaklara doğru nefesimi verdiğim zaman, porselen 

tabaklarda beyaz bezlerin gıcırtısını bir gülüş gibi dinleyecek, tabakların yüzünde 

gözlerimin içini arayacaktım. 

 Kapının iki tarafındaki büyük cam vitrinlere, cam sehpalar üstünde sıra 

tabaklar dizilecekti. Kristal çiçek tabakları gümüş mahfazaları içinde sallanacak ve 

arkalarında yanan küçük elektrik lambaları, zerreleri arasında erimiş ateş 

yalımlarında mercan böceklerin kanatlarını hareket ettirecekti. 

 Sabah vakitleri dükkanımı açtığım zaman; ince, uzun ve beyaz eldivenli bir 

yavru eli gibi kapıdan içeriye doğru uzanan bir gün ışığı, sehpaların üstüne bırakılmış 

tabaklardaki rakkaselerin eteklerini kaldıracak ve gün bol bir iştiyakla tabaklara 

doğru boşalacaktı. 

 Öğle zamanlarında, firari ışık sütunları dükkanın kuytu renginde aydınlık 

kanallar açacak ve rengarenk tabaklar aydınlık kanallar içinde tutuşmuş yelkenliler 

gibi gözükeceklerdi. 

 Ben, tabaklara ruhumu veriyorum. Tabaklar ki, avuçlarının arasında bir 

sabun köpüğü gibi, avuçlarımın içinden dünyaya üflediğim sabahları hatırlatıyor. 
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2.8. CEVAHİR BEDESTANI∗∗∗∗ 

 Kapının dışarısında uzun kordonlu bir saat yarımı gösteriyordu: içeri 

girdim. 

 Gözlerim her nedense, orta yerde çini bir soba aradılar. Kapısından girer 

girmez derhal yükselme hissini veren ve bir deve üstüne konmuş bir mahfeyi andıran 

bu yerde, çini bir sobanın eşyaya kızıllık verecek akislerini görmek istiyordum. Bana 

öyle geliyor ki, bu eşya bu kızıllığa maruz satıhlarında, renklerini biraz daha açık 

gösterecek ve biz o solgun renkle bu alev arasında maddeden renge doğru istihale 

edeceğiz. 

 Uzun iskemleleri üstünde ve kocuklarına sarılmış oturan dükkancılar –

sanki- yaprakları dökülmüş büyük bir ağacın ötesinde berisinde ve dalların 

nihayetinde başlarını siyah tüyleri içine çekmiş mütecessis bekleşen birer siyah 

kargadırlar. O kargalar yaramaz bir çocuğun bir ok darbesiyle nasıl havalanır ve 

tekrar yerlerine konarsa, zairlerin ufak bir öksürüğe de bu adamları oturdukları 

yerden birdenbire fırlatacak ve belki onlar da bir dakika için uyanmış 

bulunacaklardır. 

 Nitekim madeni develer, altın zarflar, altın tabaklar, gümüş bıçaklar, kemik 

kaşık ve mercan saplarla dolu bir camekân önünde mutlak fazla durmuşum ki, uzun 

sakallı antikacı bu ziyaretçiden birdenbire şüphelenmişti. Sabahtan beri katiyen 

kımıldamamış vücudu ağır bir makine haliyle harekete geldi ve koca gövdesi 

camekân üstüne abandı. 

 Ben, ben de kendimden şüphelendim. Acaba, tabiatım birdenbire değişmişti 

de bu adam bir kehanetle onu fark mı etmişti. Ve simdi ben, kim bilir nereme 

saklanmış elmas bir bıçakla ve parmaklarımın görünmez hareketleriyle bu camı 

yavaş yavaş kesecektim, içinden şu altın zarf yok olacaktı. 

 Bu his içime, bir damla gibi düşer düşmez aniden genişleyiverdi. O zaman 

iradesine hakim bir adam tavrıyla ve metin adımlarla öteye geçtim. Fakat gözlerim 

tekrar çevrilince, antikacı o kadar şüphelenmiş olacak ki gözlerine de katiyen itimat 

edemeyerek, büyük ve kıllı elini dolap üstünde yavaş yavaş gezdiriyordu, uzaklaştım. 
                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Cevahir Bedestanı”,Muhit, S.34,Ağustos 1931,s.20-21. 
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 Kafam ve demir miğfer geçirilmiş kadar birdenbire ağırlaşmıştı. Artık 

hiçbir şey düşünemiyordun ve hele eşyaya bakmaktan tamamıyla korkar gibiydim. 

 Yakasını kaldırmış, kafasını paltosu içine büzmüş, ellerini hiçbir şüpheyi 

çağırmamak için ceplerine sımsıkı sokmuş, yolun ortasından acayip bir zair geçiyor. 

 Ve işte bir dükkan, iç tarafları öne doğru çevrilmiş sarı hamam tasları bir 

renk hastasının gözleri kadar açık ve manasız. Neredeyse yıkılacak hissini veren 

dolabın yukarısına, uzun püsküllü bir aziz devri paşasının resmi asılı. Acaba, hangi 

çocuğun bir sarı defter kabına çıkarmak istediği bir çıkartma resmidir bu? 

 Az ötede, madeni çivilerle üstüne Arapça bir ibare yazılmış tahta bir sandık 

duruyor. Seyyah mevsimi olmamakla beraber, Amerikalı bir kadın, ince parmakları 

arasında altın sapını tuttuğu tek gözlüğünü çivilerin sapına doğru yaklaştırıyor, 

gözlerini açıyor, vücudu haşyet içinde. 

 İlerliyordum. Fakat ayaklarım oldukları yerde birdenbire mıhlandı. 

Duvarlarında sedef kakmalı Arap hançerleriyle, dipçikleri kısa ve namlıları uzun 

Arap silahlarının, Türk yatağanlarının, Karadağı piştovlarının, İngiliz mavzerlerinin, 

demir miğfer ve paslı zırhlarının bir safı harp intizamıyla yan yana dizildiği işte bir 

silahçı dükkanı. Ön tarafına koyduğu camekân içinde gümüş saplı, gümüş mahfazalı 

Çerkez bıçakları, gümüş kamçılar ve altın kemerler var. 

 Az evvel ot bir minder üstüne ön bacaklarıyla bir deve gibi çökmüş ve 

elinde eğeyle eski bir silah temizleyen silahçı, şimdi ayağa kalkmıştı. Arkasındaki 

garip fon önünde, sağ elini paltosunun ilikli düğmeleri arasına sokmuş bu geniş 

omuzlu adam eski günlerini hatırlayan bir silahşora benziyordu. Ve gözleri içinde 

devrilen bu güneşe karşı, kılıcına dayalı duran bir kahraman hayaleti kımıldadı. 

 Yürüdüm. İki tarafımda bütün eşya, bir nehir üstünde gibi akıyordu. İşte: 

müselles ve içi boş bir tahta çerçevenin kaidesine asılmış Bursa işlemeleriyle kaplı 

bir duvar. Ön taraftaki camekânda, beyaz ve kırmızı boncuklu baş örtüleri, yazmalar 

ve uçkurlar. 

 İlerde tahta bir mankene geçirilmiş kırmızı çuhadan ve sırmalı bir Arnavut 

ceketi duruyor. İçerisinde gerçi bir vücut yok. Fakat o vehmi veriyor ki, hala yaşayan 
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bir ruh vardır. Eğer biraz daha bakacak olursam, eli derhal beline doğru gidecek ve 

boşlukta göğsüme kaldırılmış bir silah göreceğim. 

 Şu tarafta kapalı duran muşamba fenerler var. Bundan on beş, yirmi sene 

evveli hatırlıyorum. Yanımda ihtiyar bir kadınla, elimizde böyle bir fener, mehtaplı 

bir havada bir yokuştan yavaş yavaş iniyoruz. Gözlerimi kapadım ve içimden bütün 

bir çocukluk geçti. 

 Yolun sağ tarafındaki bir ağızlıkçı dükkanı ne kadar pırıl pırıl. Mavi 

püsküllerden yukarı asılmış akik tespihler sarı bir gülün dondurulmuş suyudur 

vehmini veriyorlar. Şehrin içinde, belki de tam ortasındaki bu yer şehirden uzak ve 

münzevi yaşıyor. Bize öyle geliyor ki göğsündeki sımsıkı düğmeleri ile apoletleri ve 

kordonları parıl parıl yanan resmi uşakların yukarıdan tuttukları cam bir fenerle taş 

merdivenlere düşen akislerimizi çiğneyerek demir bir kapıdan buraya yavaş yavaş 

girdik. 

 Ve ansızın, boğuk ve derin bir ses bu toz sükutu içinde uyuyan eşyanın 

üstüne ağır ağır döküldü. Başımı çevirdim; orada az ileride, Romalı bir muharip 

miğferine benzeyen tahta bir minarede, cüce bir adam, uzun iniltili bir ezan 

okuyordu. Acaba, dedim, acaba ne kadar zaman geçti ve saat kaç oldu. 

 Kapının dışarısında uzun kordonlu bir saat yarımı gösteriyordu. 
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2.9. AĞUSTOS BÖCEKLERİ∗∗∗∗ 

Gelen yazı, ıslak bir mayo kadar vücuduma yapışık hissederek, kulaklarımı 

ağustos böceklerinin seslerine bıraktığım bu dakikalarda, yine çocukluğumu 

düşünüyorum. 

 Benim çocukluğum, yakılan bir cigara ile söndürülen bir cigara arasındaki 

mesafe kadar kısa geçti. Ve şimdi birdenbire içimde bulamadığım bir aşkı yeniden 

canlandırmak arzusunu nasıl duymuyorsam, onu da tekrar geriye çağırmak 

istemiyorum. Bırakalım; çocukluğumuz hiç haberimiz olmaksızın günlerimizden 

uzaklaşmış bulunsun ve kadınlar içimizden mevsimler gibi geçsinler. 

 Benim çocukluğum hakikaten de yakılan bir cigara ile söndürülen bir cigara 

arasındaki mesafe kadar kısa geçti. 

 Kulaklarımı, uzak bahçeler nihayetinden örüle örüle gelecek olan ağustos 

böceklerinin harikulade seslerine bıraktığım vakitler onu çok daha iyi 

düşünebiliyorum. Ve çünkü çocukluğumun söylediğim bu kısa mesafesini, bir ağaç 

altında, onların sesinden başka hiçbir şey dolduramamıştı. Fakat madem ki onları 

tekrar geriye çağırmak istemiyorum, dalların nihayetinde ve belki de bir macera ile 

kendinden geçen bu garip orkestra dursun mu? Çocukluğumu, yaz vakitlerinin 

dudaklarına kadar güneşle doldurduğu kadehler içinde hatırlamak istediğim her 

dakika, en deli bir şef gibi gözlerimi kapayarak onları ben idare edeceğim. 

 Nitekim, bütün dakikalarımı baştan başa ağustos böceklerinin doldurduğu 

bütün bir mevsim hafızamı onların sesleri içine veriyorum. 

 Sıcak bir öğleüstü, ince elyafına sarılarak kendimi bir böcek tavana doğru 

çekerse, ben de bu seslerin elyafında, uzaklaşan hatıralarıma yavaş yavaş ve öyle 

tırmanacağım. Benim, çocukluk hatıralarım ki, başladığı ve bittiği dakikaların bir 

başka mevsime hulûl etmiş gün zamanları gibi ne başını bulup çıkaramadığımız ne 

de sonunu tayin edemediğimiz bir mevsimdir. 

 Vakit vakit açık pencerelerle beraber pancur ve kapıların aralıklarından, 

kulaklarımı nihayete kadar dolduran bu ses, odamın sükutunda iplik iplik açılıyor. Ve 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Ağustos Böcekleri”,Muhit, S.35, Eylül 1931, s.16. 
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eğer, rüzgarın esmekten durduğu gece yarılarında dallarla yaprakların hareketten 

kesildiği vakit kendimi dışarıya bırakacak olsam, biliyorum ki, en büyük bir ses 

imalathanesine girmiş kadar bütün ihsaslarımı birdenbire ve onların içinde 

kaybolmuş bulacağım. 

 Fakat her şeye rağmen yaz gecelerini yıldızlara kadar dolduran bu ses 

nereden geliyor? 

 Bütün bir mevsim –ayaklarım en ince sinirlerine kadar tempoda- hafızamı 

onların içine bıraktım. Ve şimdi büyük canlı ve sinirli bir yaprak gibi yaşayan 

kalbimin üstünde, sabahları bir ses, bir böcek sesiyle beraber gözlerimi açıyorum. 

Dudaklarımda melun bir sükutun kısıldığı her dakika bu sesi dudaklarıma getirerek 

orada bir kullanabilsem!.. 

 Yaz gecelerinin ıslak bir el gibi bizi baştan aşağı sardığı dakikalarda bütün 

düşüncelerimizi evlerimizin tahta pervazlarıyla beraber bahçelerimizin yemiş 

ağaçları üstünden, beyaz bir yumak haliyle sabahlara kadar çözüle çözüle ve bağlana 

bağlana sökülen bu seslerin içine koy verelim. İçimizde büyük, canlı ve sinirli 

yapraklar, hiçbir engele tesadüf etmeksizin bu orkestra ile birdenbire harekete 

gelecektir. Sesler bahçelerden bahçelere geçerken çitlerin üstüne birer birer takılacak, 

nihayetsiz ve avare seslerle içinde çocukluk günlerimizin bir mevsim kayıtsızlığını 

bulacağız. 

 Ağustos böcekleri bir mevsimdir. Kapılarımızı ardına kadar açalım. 

 



 80 

2.10. DAR KAPI∗∗∗∗ 

“Jak Rivye, Laporte etroite= Dar kapı” için şunları söylüyor: 

 “Dar kapı, Andre Gide’in en az hakim olduğu eserlerden biridir. Denilebilir 

ki kitabı gayriihtiyari yazmıştır. Hatta o kadar ki bu kitap ona isyan etmiş, onu 

mecbur etmiş ve istemediği şekilde bu kitabı meydana çıkarmıştır. 

 Filhakika, Andre Gide in bu kitabı, ilk zamanlarda eserin planını hazırladığı 

vakit düşündüğünden daha başka bir şekilde meydana gelmişti. O, Dar kapı ile 

feragetin yüksek bir numunesini meydana getirecek değil, fakat onun bir 

karikatürünü yapacaktı. Bununla beraber çok kereler olduğu gibi mevzunun içine 

kendisini bıraktığı vakit, ona hiçbir suretle hükmedememiş, mevzu onu sürüklemiş 

ve düşündüğü şekilden dışarı çıkararak yapmak istediği karikatür, hakiki ıstırabın 

eseri olmuştur. 

 Fransız edebiyatında Andre Gide in eserleri bir nevi deruni hayatın itirafatı 

gibidir. Bununla beraber Andre Gide in eserlerinden fikirlerine intikal etmek daima 

müşkül bir iş olmuştur. Çünkü bir kitabı ile kendisi hakkında hüküm vermek 

istenirken ikinci bir kitabı ile bu fikrin tamamıyla zıddını ifade ediyor. Mesela: 

 L’immoraliste – Ahlaksız ile La porte etroite- Dar kapı da olduğu gibi. 

Nitekim bizzat kendisi de: “içimde, der, en zıt iki fikir birden inkişaf etmektedir.” 

 Andre Gide eserlerini yazmaya başladığı vakit Fransız edebiyatına 

sembolistler hakimdi. Onun için Fransız edebiyatını açık havaya götürmek ihtiyacını 

duydu. Ve eserlerini bu suretle meydana getirdi. Bu eserlerin içinde, en enteresanı 

Kalpazanlar’dır ki bu kitap hem roman hem romanın romanıdır. Fakat en yükseldiği 

Janr Essey ve tenkitleridir. Dostoyevski hakkında yazdığı kitap bu itibarla şayanı 

hayret derece mühimdir. Gençliğinin en çok sevdiği adamları nasıl Oskar Vayt ile 

Niçe idi ise kemal yaşında da Dostoyevski olmuştur. 

 Burhan Ümit Bey tarafından en iyi bir muvaffakiyetle tercüme edilen Dar 

Kapı Andre Gide’in otuz sene evvel yazdığı bir eserdir. Mütercim tarafından kitabın 

bandına yazılmış olan şu satırları okuyoruz: 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Dar Kapı”,Muhit, S.38, Kanunievvel 1931,s.5. 
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 “Bu roman hassas ve mütefekkir bir kadın ruhunda aşk ile aşkı ilahinin 

mücadelesini ve dünyayı inkar edenin ademe nasıl bedbaht ve perişan olarak gittiğini 

göstermektedir. 

 Kari’! Bu kitabı oku. O zaman anlayacaksın ki en büyük hikmet ölmeden 

evvel ölmek değil, hayatı yaşanmaya layık bir hale getirmektir.” 

 Filhakika Dar Kapı ürkek iki ruhun saadeti elde edememekten mütevellit 

bir iktidarsızlıkla yaptıkları romanıdır: Beceriksizdirler, kendilerini kullanmasını 

bilmeler; o kadar ki saadeti ancak birbirinden uzak oldukları zaman hissedebiliyorlar. 

Yan yana geldikleri vakit esrarengiz bir imkansızlık aralarında kayıyor; içlerinin en 

derin bir noktasından gelen kuvvet onları ayırıveriyor… 

 Bu romanın ekser saifeleri çok güzeldir. Alisa’nın Jerom’a gönderdiği şu 

mektup kadar hatıralarımızı ihata edebilmek kudretini gösteren satırlar herhalde çok 

az olsa gerek: 

 “Hain! İtalya da hep seninle beraber değil miydim, diyordu, bir gün senden 

ayrılmamıştım. Artık bir müddet seni takip edemeyeceğim. İşte şimdi hakiki iftirak 

başladı.  

Seni bir sene sonra Havr da yahut Fongösmar da tasavvur ediyorum. Bir 

sene! Geçmiş günleri saymıyorum. Yalnız gelecek olan ve yavaş yavaş yaklaşan bu 

noktayı tespit ediyorum. Bahçenin nihayetinde, dibinde kasımpatılarının muhafaza 

ettikleri alçak duvarı hatırlıyor musun? Jülyet’le sen bu duvarın üstünde korkmadan 

yürürdünüz. Benim ilk adımlarda başım dönerdi. Ve aşağıdan sen bağırdın: 

 -Ayaklarına bakma canım. Doğru yürü. Daima ilerle. İleriye bak.” 

Sonra dayanamayarak duvarın öbür ucuna tırmanır ve beni beklerdin. O 

zaman titremez ve başımın döndüğünü hissetmezdim. Yalnız sana bakar ve senin 

açık kollarına doğru koşardım. 

Jerom sana itimadım kalmasa ne olurdum?” 

 Bu kitabı tıpkı romanın kahramanı Alisa gibi, bir bahçe sedirine oturarak 

göz yaşı ile son baharın hüznü içinde okumalısınız! 
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2.11. UYKU∗∗∗∗ 

 Senenin yazdan daha ziyade kısa bir gününde, temiz, ütülü ve pamuk bir 

şiltede uyumak kadar lezzetli hiçbir şey hatırlamıyorum. 

 Dışarıda hafif bir yağmur, ağaç yapraklarının üstünde duyulmaya başlar. 

Sanki yazdan kalma son böcekler de birer birer çatlıyor, açılıyor ve dağılıyor gibi son 

sesleriyle beraber kaybolurlar; pencerenizi kaparsınız; beyaz döşek size en iyi 

istirahatı verecektir. 

 Odalarımızın içinde, vücudumuzu sarmaya başlayacak olan bir kış 

güneşinden kalma bu havayı iyice hissedebiliyorum. 

 İçerde lambayı söndürüp de, beyaz ve ütülü çarşafların içine kendimizi 

verdiğimiz dakikalarda, yine dakikadan dakikaya kendiliğinden ısınacak bir su 

banyosuna girmişizdir. Vücudumuzla beraber bu yatak ve yorganın harareti, bütün 

yorgunluğumuzu daha şimdiden o kadar almaya başlar ve uykuya doğru biraz daha 

ilerledikçe damarlarımızı o kadar müsterih duyarız. 

 Artık, bütün düşüncelerimizin eriye eriye bizden uzaklaşacağı bir dakikadır. 

Yatağımızın ayakları ucunda, gece hiçbir vakit kımıldamaz; dışarıda yağmur, ağaç 

yaprakları üstünde yavaş yavaş kesilir, vücudumuzun harareti yatağımızı istilaya 

başlayınca her dakikadan daha fazla bir yumuşaklık hissederiz: bin türlü meşgaleler 

ardında koşan zihnimizi yaşadığımız dakikaların en güzel düşüncesi almıştır. 

 O vakit, göz kapaklarımızın bu en güzel düşünce ile daha ağır indiğini 

hiçbir zaman tahlile vakit bulamaksızın, kendimizi ona doğru sükun ve huzur ile 

rehavetle emniyet ve hazla beraber bırakırız. 

 Nitekim, vakit vakit gelen bir hareketsizlikle oturmaktan yorulduğum her 

dakika, ben de yatağıma koşuyorum; konfor beni baştan aşağı sarıyor; düşündüğüm 

bütün hazinelerin birer birer ayaklarıma geldiğini görüyorum; şeref ve şan, belki de 

baş ucumdaki etajerin üstünde, iki güzel biblo gibi, uykumun arasında bana nazarete 

hazırlanıyor; ellerimi onlara doğru uzatmak istiyorum; çocuklarını büyüten bir anne 

şefkatiyle onları yavaş yavaş okşuyorum; avuçlarımın içinde sükunetleri hiçbir vakit 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Uyku”,Muhit, S.10, Şubat 1932,s.11. 



 83 

bozulmadan, gelecek bir güne kadar beni nasıl bekliyorlarsa, orada sükun ve itminan 

ile kımıldıyor, daima bana nezaret ediyorlar. 

 Ve işte bu gece de en iyi, bana en yakın düşüncelerimle beraber kendimi 

iyiden iyiye onun için bırakıyorum. Dışarıda hiç ses yok. Sadece karşı köşkün, göç 

ederken açık bırakılmış panjurundan, alıştığım rüzgarın arkaya vurduğu kanatlardan 

başka hiçbir şey duyulmuyor; fakat bunlar düşüncelerimden beni açmak ve 

uyandırmaktan daha ziyade bana ediyorlar; gözlerimi daha çok kapıyorum; 

düşüncelerim kapalı camları arkasında, lambasının bütün eşyayı vuzuh içinde 

gösterdiği bir odaya, oraya, onun uyuduğu yere doğru gidiyor. 

 Söyle bakayım, vakit vakit kesilen ve alçalan bir yağmurla, yapakların 

böcek çıtırtılarını dinleyerek kendimi ve dünyayı unutmak istediğim bu dakikalarda, 

odanın içerisinde sen nasıl uyuyorsun? İyice biliyorum ki, en eski bir itiyadını 

yaparak kollarını yukarıya ve arkaya doğru atmışsındır; saçlarının dağınıklığı ile 

beraber, uykunun yüzüne verdiği huzur ve itminan, kim bilir ne kadar güzel olacak? 

 Dışarıda, yazdan kalma son böceklerle beraber; yapraklar birer birer 

çatlıyor, dağılıyor ve uçuyorlar. Gözlerimi kapıyorum, uyku bana her şeyi 

unutturuyor.  
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2.12. EDEBİYATIMIZ HAKKINDA HÜSEYİN RAHMİ BEY NE 

DİYOR?∗ 

 Bugün bahsediyorduk Şükûfe hanımla… Neydi o Yedi meşaledeki… 

Abajur değil mi… İyi ama anlatıp sevdirinceye kadar vakit geçecek. Belki siz 

tanırsınız o genci. Her zaman yazabilir mi öyle? 

 Yanımda, muhayyel bir tehlike hissiyle kabuğu içine çekilmiş bir 

kaplumbağa gibi ses ve seda çıkarmayan arkadaşım, çekildiği bu kabuk içinden, 

başını yavaşça dışarı uzatıyor: 

- Bu mesele hakkında söz söylemeye kuvvetle selâhiyettardırlar. 

Aynı odada aynı saniye içinde, gittikçe büyüyen muhaddep fakat görünmez 

dairelerle çevrili gibiyiz. Yoksa arkadaşım bir mikrofon önünde mi söz söyledi de iki 

yüz metre ilerden, böyle kalın, parça parça ve dik dinliyoruz. 

 Bu mikrofonu iyice görebilmek için başımı kaldırıyorum: kalın ve telleri 

kıvır kıvır iki kaş, fevkalâde gür ve pos bıyıklar, yüzün sertlik ve donukluğunda göz 

uçlarına doğru birleşen yine kalın bununla beraber yumuşak tebessüm hatları, iri bir 

çınar tesirini veren geniş omuzlu bir vücut ve harikulâde sempatik gözler… 

 İşte Metres müellifinin romanlarını ilk okuyan kari’: Hulusi Bey… 

 Burada itiraf etmeliyim ki, Hüseyin Rahmi Beyin hayatında – işittiğime 

göre- arkadaşlığı kıymetli bir yekûn tutan bu zat kadar sempatik bir adama, şimdiye 

kadar tesadüf etmiş değilim. 

 O tekrarlıyor: 

 -Diyorlar ki… Bu mesele hakkında… söz söylemeye… kuvvetle 

selâhiyettardırlar. 

 Katiyen kırışık yapmayan düz bir alın, belirsiz kaşlar, içeri doğru çekilmiş 

gözlerde küçük bir çocuk saffet ve sadegisi; öyle bir yüz ki, çok eskiden yaşanılmış 

eski hatıralar gibi… 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Edebiyatımız Hakkında Hüseyin Rahmi Bey Ne Diyor?”, Muhit, S. 19, Mayıs 
1930, s. 10-11. 
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- Ya…diyor, Şükûfe hanımla konuşuyorduk az evvel…Demek ki o 

gençsiniz siz… 

O zaman biraz daha fazla tanışıyoruz. Ve kim bilir nasıl bir hisle, 

hatıralarını yirmi, otuz sene evvele götürüyorum: 

 - Edebiyat-ı Cedideye karşı o zamanlar hiçbir şey düşünmüyordum. İltihak 

için teklif bile ettiler; Siyret Bey sağdır; bunları kuvvetle biliyor. Bütün bu şeyleri bir 

gazetede uzun uzadıya yazmışımdır; okuyan yok ki memlekette. Eğer o zümreye 

geçseydim onların havasına uymak lazım gelecekti; halbuki serbest kalmak 

istiyordum; aynı zamanda onları beğenmiş değildim ki… Böyle bir şey olsaydı, hem 

mevzularını hem üsluplarını taklit edeceğim şüphesizdi. Fakat üslupçuluğu hiç 

sevmem, iyi şey değil… Söyleyecek fikriniz varsa, kültürünüz kuvvetli ise âlâ… Şu 

da var ki üslupla uğraşanlarda kültür yoktur hiç. Bununla beraber konuştuğumuz bu 

bahiste Edebiyat-ı Cedide erkanını kastetmiyorum. Halit Ziya, Cenap kuvvetle 

okurlardı; kendimize göre bir Türk edebiyatı uyandırmak, bir Türk üslubu yapmak 

istediler. Ne dereceye kadar muvaffak oldular, bilemem. Yaptıkları şey doğrudan 

doğruya bir Avrupa edebiyatının kopyası olmuştur. Mesela Rauf Bey yazdığı 

romanına kendinden bir isim bulamayacak kadar o edebiyata temessül etmişti. Orada 

Avril vardı, Eylül yaptı. 

 Evet öyle zannediyorum ki, üslupla uğraşanlarda fikirle beraber irade 

kudreti de yoktur. Uzun eser yazamazlar; üç yüz sayfalık bir eserlerini gösterebilir 

misiniz? Fikir yoktur onlarda… Ben öyle hissediyorum; fikir olmayınca da üslup 

yapılıyor. 

Çocuk gözlerinde bir nükte parıltısı, manasını anlayamadığım bir ışık, 

mütemadiyen yayılıyor; işte o kadar sarı bir şekil aldı ki : 

- Onlar kibar yazıcıdırlar… 

- Mesela, Yakup Kadri Bey mi diyeceksiniz; fakat birçok romanları var. 

- Yoook… Yakup Kadri’ye gelince onu istisna ederim; yazdıklarını 

daima lezzetle okuyorum; sevdiğim romancılardan biridir; lakin onu da halk anlamaz 

işte… 
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- Şu halde efendim, bir isim. 

- Bir isim… Mesela Haşim… Kibar yazıcıdır o… 

 Susuyoruz. Bununla beraber, sebebini anlamak için çalışmadığım bir 

arzuyla, bu son isim hakkında biraz daha söylemek istiyor: 

 -Haşim, diyor, her zaman yazamaz; kibar yazıcı işte… Bilmem gördünüz 

mü, onun bir leyleği vardır. Ufak bir şey; ne güzeldir, o… Bilhassa kestim, 

saklıyorum. 

Metres müellifi kesik ve yavaş yavaş anlatıyor; ellerine dikkat ediyorum, ne 

tuhaf… Bir çocuk kolu kadar ince bilekler ucunda, bu eller şayanı hayret bir 

neşvünüma ile büyümüş ve kemikleşmiş, parmaklar kalın ve boğum yerleri kuvvetle 

kesik… 

- Sanatımın karakteristik noktalarını soruyorsunuz; her şeyden evvel bir 

istiydat meselesi bu. Her yazı yazan kendisinin ne olduğunu mutlaka bilmelidir. Ta 

ki, bütün kuvvetlerini bu istiydadına göre besleyebilsin. Mesela bir adam var: hisaba 

karşı fevkalâde istiydatlı… Evinin bulunduğu sokak ismini unutuyor da, rakamları 

hiç unutmuyor. Binaenaleyh, bütün kuvvetini bu istiydadına sarf etmeli; bendenize 

gelince herhangi bir vakayı gördüğüm zaman, bütün teferruatı ile beraber aklımda 

kalan şey onun şeklidir; bu vakayı yaşadıktan sonra zihnime baktığım zaman, orada 

kuvvetli bir nakış görüyorum ve bu şekil hiçbir zaman silinmez. Nafia’dayken Yusuf 

Razi Bey isimli bir arkadaşım vardı; senin kafana, derdi, bir sinematoğraf koymuşlar; 

her vakanın şeklini tespit ediyor; bilmem arz edebildim mi? Eserlerimin içinde en 

fazla beğendiğim esere gelince: bir çoklarını yazdığım zaman henüz dünyada 

yoktunuz: 314’te yazılmış romanlar ki, aradan 30 sene geçti. Tabi o zamanın üslup 

ve lisanıyla yazılmıştır. Mesela Şıpsevdi, Metres falan. Artık eskimiş olan bu lisanı 

Eşkıya İni’nde tamamıyla değişmiş görürsünüz; terkipsiz ve Türkçedir. En çok 

beğendiğim eserleri de son yazdığım romanlar içinde buluyorum. Mezarından 

Kalkan Şehit en çok sevdiğim romandır. Bu vesile ile şunu da söylemek isterim: 

uzun bir tecrübelerle anladığıma göre en fazla okunan romanlar aile münazaalarına 

ait olanlardır. Mesela karı koca meselesi her günkü bir mesele ve çok hayati bir 

mevzu. Belki işitmişsinizdir; Muadelei-Sevda’daki muhayyel eşhas, roman tefrika 
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edildiği sıralarda, hakiki bir cephe yarattı. Bu eser, karısının hıyanetini bilip de 

bırakamayan bir erkeğin hikayesidir ki, romanıma vereceğim neticeye bağlı aynı bir 

erkeğe tesadüf ettim. 

 Tıpkı bu romanda olduğu gibi birçok kadınlar da görmüşümdür. 

Mütemadiyen eve gelirler ve yaşadıkları macerayı anlatırlardı. Hatta hiç unutmam; 

bir gün bir muhabere günüydü, Hilmi kütüphanesinin hususi odasında bir kadınla 

konuşuyoruz; kocasının üstüne başka birisini sevmiş; bana anlatıyor; fakat tehlike 

var, tayyareler mütemadiyen bomba atıyorlar, gitmek ya da saklanmak lazım, o 

yalvarıyor, ayaklarıma sarılıyor, anlatıyor, dinlenilmesini istiyor, bir görmeliydiniz o 

kadar acırdınız ki… İnsanlık çok zor şey… Daha sonra, tabiat mutlak cezalandırmaz. 

Mesela Muadeli-Sevda, bir boşanma hadisesiyle biter. O zamanlar birçok mektuplar 

almıştım: niçin cezalandırmadınız, diye… tabiat mutlak cezalandırmaz ki… Onun 

nazarında her fert müsavidir, her ferde “yaşa!...” der. Bununla beraber hiçbir zaman 

böyle bir şey ne söyleyebilirsiniz, ne de yazabiliriz; kanun bu eşkâle katiyen uymaz. 

Yalnız çok rica ederim yazmayınız bunları; aramızda hususi ve mahrem kalsın.” 

 Muhterem üstadın sözlerini tamamıyla tutuyorum ve kuvvetle emin 

olsunlar: bunlardan hiç kimseye, katiyen ve hiçbir zaman bahsetmeyeceğim; 

aramızda kalacak hususi ve mahrem bir mükâlemedir. 

- Sizce, efendim, edebiyatımızı hangi karakteristik noktaya doğru 

göstermelidir ve edebiyatımız hangi karakteristik noktaya doğru gidiyor, yahut 

gitmelidir. 

 Gözlerim Hulusi Beye ilişiyor, kaşları kıvır kıvır, hatlar yumuşak, o kadar 

içten dinliyor ki… elimde olmaksızın uzun uzun bakıyorum, yüzünün yumuşak 

hatları iyice yayılıyor gözleri gittikçe daha çok baygınlaşıyor ve şüphesiz ki herhangi 

bir mümin, peygamberini ancak bu derece saffet ve samimiyet içinde dinler. 

- Bizde henüz daha bir esas göremiyorum. Bir Avrupa edebiyatı 

yapmak istiyorlar; fakat bu lisanı oraya uydurmakla olmaz ki… Bir ideal lazım; ideal 

var mı bizde… Her şeyden evvel bu ideali tespit etmelidir.; yoksa edebiyata 

girmeyen şey yoktur. Asıl mesele onu gösterecek kudrette… Zannedersem henüz 
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daha aramakla meşgulüz. Nazım Hikmet bunu belki buldu. Şüphe yok ki bize öyle 

şiir lazım. Bu günün, yani yaşanılan hayatın istediği şiir odur. 

 Son zamanlarda yalnız onu beğeniyorum; bizim yegane kabahatimiz 

felsefesizlik ve kültürsüzlük. Nitekim bunu eskilerde de görüyoruz. Mesela Namık 

Kemal, iyi fakat ne felsefe var ne kültür… Hiçbir zaman derin etüt mahsulü eserler 

göremiyoruz. O zamanlar Zola, Flober gibi roman üstatları yetişiyor, romantikler 

tepeleniyor, realizm diye bir edebi meslek vücuda geliyor, kıyametler kopuyor, 

bizimkiler hâlâ ağır bir hava içinde, yelkenler sönük, ağır ve yavaş yavaş gidiyor. 

 Artık tamamıyla size, gençliğe ümit bağladık. Lisanda iyi bir tasfiye 

yapıldı; saf Türkçe teessüs etti; şimdi eser bekliyoruz. Lakin Türkçemiz yine zaiftir; 

esrarengiz kelimesini kullanıyoruz de sırlı, esrarlı diyemiyoruz niçin? Çok fena 

tabiî… Türkçemizi ıslah meselesinde Ömer Seyfettin’in kuvvetli yardımı olmuştur; 

kati olarak Kemal Bey de başlayan bu teceddüt hareketi, onunla en yüksek dereceye 

çıktı; en sade hikayeci olarak onu tanıyorum. Ara yerde Ahmet Mithat Efendi gibi 

yazıcılar gelmişse de bu yazılarda haşiv doludur; ahali anlar ama bir satır yok… Halit 

Ziya Beye gelince çok daha muğlak… 

- Beyefendi ecnebi edebiyatı içinde eserlerinden en fazla müessir 

olduğunuz hangi müellifleri buluyorsunuz? 

- Fransızlardan Zola’yı severim; fakat ondan daha çok sevdiğim 

Mopasan’dır. Benim üzerimde ne dereceye kadar tesiri oldu, bilmiyorum; belki 

olmuştur. Ruslara gelince Rus edebiyatından epey okudum. Tolstoy’u severim; bazı 

şeyleri çok kuvvetli. 

 Açık kapıdan gözlerim dışarıya, bir duvara ilişiyor; yuvarlak bir saatin 

geniş kadranlarına bakıyorum; 17. Metres müellifini daha ziyade rahatsız etmek 

istemedim ve müsaade aldım. 

Bugün kulaklarımda hâlâ, çelik bir ufka aksetmiş kadar yüksek ve dik sesle, 

gözlerimde Metres müellifinin yaşanılmış hatıralara benzeyen tatlı ve çocuk 

tebessümü var. 
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2.13. CENAP ŞAHABEDDİN BEYLE KONUŞTUKLARIM∗ 

 Ön tarafta dar ve bakımsız bir bahçe şeridiyle çevrili köşkün camekânlı 

kapısındaki zili döndürürken “Bernard Shaw” u hatırladım. 

 İngiliz mizahçısı ve Avrupa’nın en genç adamı Shaw ziyaretçilerin 

hücumuna karşı, telefonundaki haber zilini çıkarmak mecburiyetinde kalmış. 

 Parmaklarım arasında, hareketine sürat verdiğim zil, mahfazasının boşluğu 

içinde yuvarlanıyor, bazen de, boğazına kılçık kaçmış kediler gibi acayip hırıltılar 

çıkarıyordu. 

 Muannit zil, sahibini rahatsız edecek ziyaretçiye karşı, o kadar talim 

görmüş bir vaziyette dilsizliği taklit ediyordu ki, parmaklarım arasında tuttuğum bu 

sert ve ucu yuvarlak şeyi, adeta koparacağım geldi. O vakit, son bir yardım ümidi ile, 

köşkün ikinci kattaki açık panjurlarına doğru başımı kaldırdım: bir kedi pencerenin 

dış pervazında, tuvaletini müsterihane tamamlıyordu. 

 Taş methalden içeri girerken, beni kabul odasına doğru götüren hizmetçi 

sordu: 

 -Randevunuz bugün mü? 

 - Evet, dedim tehalükle, bugün öğleden sonra dörde kadar. 

 Kapıdan çekildi. İçerde kaldım. 

 Hiçbir zaman dekor çizmeyi, yahut bulunduğum yerin dekorunu kafamda 

saklamayı bir merak derecesine getirmemişimdir. Bununla beraber, bu oda içinde 

kaldığım aşağı yukarı on dakika zarfında, gözlerim, hiç de elimde olmaksızın, 

etrafımdaki eşyanın ince muhteviyatıyla oyalanıyordu. 

 Filhakika, her şeyi tam bir vuzuh içinde toplayan büyük aynanın hemen 

önünde, yan yana sıralanmış duran renkli ve küçük taş köpekler, bu oda içindeki 

muhayyel bir ava doğru saldırırlar gibiydi. Kulaklarım, odanın sükunu haricinde, av 

borularıyla av trampetlerinin birbirine karıştığı muazzam bir süreği düşündü. 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Cenap Şahabeddin Beyle Konuştuklarım”, Muhit, S.29, Mart 1931, s.6-8. 
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 Bu satırları yazdığım sıralarda, Avrupa’nın en genç adamı “Bernard Shaw” 

u tekrar hatırlamıştım. Aynı zamanda, Cenap Beyin son yazdıkları Selviler nesri de 

aklıma geliyor ve bu odaya giren Cenap Beyi düşünmekten olsa gerek. Cenap Bey ve 

Selviler: ne büyük tezat. 

On dokuzuncu asırla başlayan yeni devirler edebiyatında, Fransa bir şan ve 

şeref devri geçirmişti. Büyük harbin başına kadar, Avrupa edebiyatının merkezi 

sıkleti Fransa kaldı. Bu edebiyat, her şeye rağmen mütefevvik vaziyetini daima 

muhafaza ediyordu. Onun içindir ki harpten sonraki dünya edebiyatında, Fransa’nın 

mevkîini, son devirler edebiyatını hangi milletin temsil etmek kudretini göstermeye 

başladığını ve umumi edebiyat mevzuu etrafında Cenap Beyi dinlemek istedim: 

- Bütün dünya edebiyatında büyük bir intibah devri açılıyor, dediler. Bu 

intibahı edebi bilhassa şahsilikten gayrışahsiliğe, hayalden müşahedeye doğrudur. 

Yeni devirler edebiyatında, İngiliz ve Amerikalıların tefevvukunu zannediyorum. 

Fransa artık epüizedir. Bundan otuz kırk sene evvelki büyük muharrirler kabında 

geniş soluklu, vasi düşünen bir edip yetişemiyor. Mesela Zola gibi. Yalnız seyahat 

edebiyatında, Fransa parlak mevkîini muhafaza ediyor. Hiçbir millet edebiyatı bu 

hususta Fransızları geçemedi. Onlar şüphesiz ki bunun tadını aldıkları için başka 

hiçbir şeyden zevk duymuyorlar. Çok para kazanan genç muharrirler, paralarının 

birçok kısmını artık seyahate sarf ediyorlar. Ve edebi müsabakalarda kazananların 

hepsi ya doğrudan doğruya, yahut dolayısıyla seyahat edebiyatı mahsülleridir. Bu 

gösteriyor ki umumi temayül his ve hayal edebiyatına değil, müşahede ve tasvir 

edebiyatına gidiyor. Onun için mesela Atlantid müellifinin romanları çok rağbete 

mazhar oldu. Bu adam hakikaten roman yazıyor ve çok güzel bir üslupla. Seyahat 

edebiyatında bilhassa Paul Maurand zevkle okuduğum muharrirlerdendir. 

- Ya, dedim, harpten sonraki Avrupa harp edebiyatı? Mesela Ernest 

Hemingway’ın Silahlara Veda’sı; Tomlinsin Dünkü ve Bugünkü Günlerimiz’i; 

Fransızların Ateş’i, Almanların meşhur kitabı, İngilizlerin Seferin Sonu… 

- Ateş, Fransızların en iyi harp romanı değildir. Danyeles’in Tahta 

Salipler’i ondan çok daha mükemmel bir eser. Henri Barbus’unki klişe bir kitap… O 

daha ziyade meslek siyasisine bir destek olmak üzere romanını neşretti. Bütün 
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komünistler gibi şiddetle harp aleyhtarı tabii… Çalıştığı gazete, halkı yalancı 

vaatlerle ifsat eden bir gazetecidir. Barbus, son zamanlarda mevkîini iyice kaybetti. 

Bilhassa cesim Rus parası aldığını söylüyorlar. 

 Herhalde “Remargue”ın kitabı, harp romanları içinde en iyi mevkîi işgal 

ediyor. Ve Fransa’da iken de söylediğim gibi, Danyelesin kitabı çok daha iyi bir 

mevkîide Barbus komünistten başka hiçbir şey değildir. Almanlardan Kurtiüs’ü de 

çok severim, fevkalade bir kritik. 

- Bu sene bir Amerikalının Nobel mükafatını kazanması, her şeyde 

olduğu gibi, acaba edebiyatta da mı Amerika’nın yani bir iş edebiyatının 

tefevvukunu icap ettirecek? 

- Babitt’i henüz okumadım. Bununla beraber Nobel mükafatında daima 

isabet olduğuna inanmayınız. Siyasetin büyük bir hissesi var. Onun için, mesela 

bizim Hamit’in çok dununda adamlar mükafat aldıkları halde Hamit alamaz; çünkü 

onun hesabına kuvvetli propaganda yapabilecek amiller yok. 

 Cenap Bey daima ellerini ovuşturuyordu. Bu ellerin çok genç ve çok taze 

olduklarını burada ilave etmek isterim. 

 Servet-i Fünun edebiyatının nesir ve nazmı hakkındaki fikirlerini dinlemek 

isteyince: 

- Bilirsiniz ki, dediler, her nesil, kendini fevkalade bulur: klasikler, 

yaptıklarından daha güzel bir edebiyat olacağını zannetmiyorlardı. Onları takip eden 

romantikler kendi kendilerine aynı şeyi söylediler: en güzel edebiyat budur; biz en 

güzel edebiyatı yapıyoruz. 

 Her nesil kendi vücuda getirdiğini enfes tanır ve ondan daha güzel 

olmayacağını zanneder. Halbuki güzel edebiyat, bu’dü-namütenahide intact (el 

sürülmemiş) bir halde durur; ihtimal ki hiçbir zaman hiçbir nesil onun civarına 

yaklaşamayacaktır. 

 Herkesin kendi yaptığını en iyi tanıması, şüphesiz ki beşeri bir gaflet… Her 

şey gibi, edebiyat da tahavvüle tabi, daima değişen bedii zevkin tahakkümü altında 

inkıta’sız bir tekâmül… Onun içindir ki, herkes ancak kendi yaşadığı devrin şair ve 
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muharriridir ve bir eski meslektaşımızı düşündüğümüz zaman ancak içinde yaşadığı 

muhit ile beraber düşünürsek hükmümüzde aldanmayız. 

 Servet-i Fünun çok güzel teşekkül etmişti. Bizim içimizde bir romancımız 

vardı ki, hâlâ , kırıldığına kani olmadığım bir rekorda duruyor. Kendi lisanıyla 

okuduğumuz takdirde çok güzel romanlar var. Biz bir kül teşkil ediyorduk. Öyle bir 

grup henüz meydana gelmedi. Burada çok malum bir sözü tekrar etmek isterim: 

bütün inkılaplardan sonra edebiyat bir tevakkuf ve inhitat devresi geçirir. Mücadele-i 

hayatiye meşrutiyetten beri sertleşti ve sertleşiyor. Tabi birçok ihtirasat gençliğe has 

olan necip hisleri bulandırdı. Bununla beraber kaniim ki, bir müddet sonra bizim 

memleketimize büyük ve ciddi bir inkişaf-ı edebi mev’uttur. Şimdilik öyle 

zannediyorum ki muhtelif tâtonnementlar devrindeyiz. El yordamıyla yarın 

gideceğimiz yolu arıyoruz. Bilhassa şiirde çok müsteit gençler var: Cevdet Kudretler, 

Yaşar Nabiler – ve kuvvetle ilave ettiler- Vasfi…( Vasfi Mahir) daha birçok… 

Bunların hepsi, bakıyorum, âlatı noksan, lehçeleri dar; eminim ki istediklerini ifade 

edemiyorlar daha oynak bir lisan lazım. 

- Nazım Hikmet Beyin harikulade velut faaliyetini şüphesiz takip 

ediyorsunuz? 

- Evet, kanaatimce boş değil. Bununla beraber yazdıklarına manzum 

demek için vicdanımda bir hak hissetmiyorum. Çünkü onlardaki nizam, Nazım 

Hikmet’in keyfinden ibaret… Filan mısra şu kadarda keseceğine, şu kadarda da 

kesebilirdi; hiçbir obligasyonu yok. Muhteviyatı itibariyle birçok güzellikler ötede 

beride görülüyorsa da, evvela, bütün bunları buğulandıran bir mübalağa, bir ifrat var. 

Eğer Nazım Hikmet hakikaten de nazımdan anlaşılması lazım gelen ( nesir+musiki) 

dusturunu kabul etmiş ve ona göre ifrattan mümkün mertebe tevakki ederek manzum 

eserler yetiştirmiş olsaydı, sanıyorum ki neslinin –nasıl diyeyim- mümtaz bir şairi 

denilebilirdi. Pederini tanırım, dostumuzdu; oğlunun ilk yazılarını bana getirdi: “şuna 

bak, dedi, şu oğlanda istiydat varsa çalıştıralım; yoksa gideceği yolu değiştirelim.” 

Ben de “bırak, dedim, devam etsin, muvaffak olacaktır.” Evet şüphesiz boş değil. 
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- Son gençlerden bahsederken, (âlatı noksan) buyurdunuz. Acaba, 

kullandıkları vezni mi kastediyorsunuz? Aruzu terk etmekle şiirimiz bir hata mı 

işledi? 

 Hece vezninin o kadar katiyetle ve yerini bırakmayacak bir nüfuzla hüküm 

sürdüğü senelerde, bu sual şüphesiz nebemevsimdi. Bununla beraber Cenap Beyi, bu 

bahs-ı mevzu olduğu zaman çok dolu buldum: 

- Aruzu terk etmek bizim için büyük bir gaflettir. Eski edebiyat, yani 

Yunan ve Latin edebiyatı kâmilen aruziydi. Biz, bu aruzu kendi lisanımıza göre 

tanzim etmeliydik; parmak hesabına gitmek irticai bir harekettir. Beş yüz , altı yüz 

sene evvel okumak yazmak bilmeyen ecdadımız parmak hesabı yapıyorlardı. Bugün 

İngiliz şiirleri kâmilen aruz vezni gibidir. O kadar aksanların taksimini gözetirler. 

Fransızlar için bu imkân haricinde bir şey; onlar zaruret sevkiyle parmak hesabını 

kabul etmiş bulunuyorlar. 

 Burada milli edebiyata intikal etmiştik: 

- Her milletin edebiyatı, dediler, bizzarure millidir. Ben ne kadar 

Fransız taklidi yazarsam yazayım: Türk olur. Mademki ben Türküm, melekâtım 

Türk’tür; onun mahsulü bizzarure Türk olur. Kalıyor şekil meselesi: burada da milli 

edebiyat yazıyorum diyenlerin kabul ettiği şekillerle diğerleri arasında hiçbir fark 

göremiyorum. Yeter ki orijinal olsun. O, milli demek değil, ibdai demektir. Onu 

vücuda getirmek şüphesiz ki bizim için parlak bir muvaffakiyet olur: fakat 

bilmiyorum, bugün içimizde buna muvaffak olan var mı? Fransa’ya nispeten Pierre 

Loti’nin eserleri gayri milli midir? Demek ki mevzu meselesi milliyet, gayri milliyet 

farklarını icap etmez; Milli edebiyat demek Kör oğlanı göklere mi çıkarmak 

demektir? 

 Bizim edebiyatımızın gitmesi lazım gelen istikamete gelince her şeyden 

evvel orijinalitedir. Buna hiç şüphe yok. Fakat bunun için kültürümüzün kâfi 

olmadığına kaniim. Korkuyorum ki biz daha hayli müddet muhtelif taklitler devrinde 

yaşamaya mecbur olmayalım. 
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 Cenap Beyefendinin beş seneden beri, Türkçeden Fransızcaya, 

Fransızcadan Türkçeye bir lügat telifiyle meşgul olduklarını işitiyordum. Bu çok 

kıymetli sa’yin neticesini öğrenmek istedim: 

- Lügati islah ve tekmil ile meşgulüm. Çerçeveyi biraz geniş tuttum; beş 

seneden beri bu telifle uğraşıyorum. Paris’te bulunduğum iki sene zarfında hiç 

inkita’sız ona çalıştım; her gün öğleye kadar da muntazaman meşgul oluyorum. İlk 

cildini yakında çıkaracağız… 

 Oturduğumuz masanın üstünde Muhit’in iki nüshası duruyordu. 

Mecmuamızdan sitayişle bahsettikten sonra kıymettar yardımlarını da va’t 

buyurdular. Evvelki nushaha çıkan Bir Çaycı Dükkanında adlı nesrim için 

söyledikleri kelimeleri daima zevkle hatırlayacağım. Yazının üstüne doğru dikkatle 

birçok defa eğildikleri zaman, Doktor Cenap Bey’in karşısında bir hasta vaziyetinde 

bulunuyordum. Gözlerini satırlardan ayırmaksızın “İstiydatlı” diye ilave ediyorlardı. 
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SONUÇ 

 Kenan Hulusi Koray, edebiyatımızda "küçük hikâye"leri ile tanınmıştır. 

Osmanoflar adında bir romanı, "R.B.K. Pansiyonu", "Son Öpüş", "Bir Yarasa Bir 

Kıza Aşık Oldu" adlarında üç uzun hikâyesi hariç, tespit edilebildiği kadarıyla, 

sayıları 172'yi bulan küçük hikâyeler yazmıştır. Yazar, hikâye açısından verimsiz bir 

dönem sayılan 1930'lu ve 1940'lı yıllarda gazete ve dergilerde yayımlanan 

hikâyeleriyle bu alandaki boşluğu doldurmayı başarmıştır. 

 İlk hikâyelerinde Servet-i Fünûn edebiyatının etkisi altında kalmıştır. 

Kelime seçimine özen gösteren, şekil ile muhtevayı uyuşturma çabası içinde olan bir 

sanatçı titizliğiyle hikâyeler yazmıştır. Kendine has bir üslûp yaratma peşindedir. 

"Yedi Meş'ale" grubuna dahil olduğu dönemde yazdığı hikâyeler, Meş'alecilerin 

prensiplerine bağlı olarak, "Sanat sanat için" anlayışındadır. Empresyonist bir ressam 

tutumuyla eşya, kişi, mekân, tasvirlerinin ön plâna çıktığı hikâyeler, kadın, aşk, tabiat 

teması etrafında teşekkül eder. Vak'a, hayalî mekânlarda ve belli belirsiz bir zaman 

dilimi içinde yaşanır. 

 1934'te Vakit gazetesine girmesi, yazarın sanatında yeni bir dönemin 

başlangıcı olur. Yazı işleri müdürlüğüne kadar yükseldiği Vakit'te, Sadri Ertem gibi 

dönemin "sosyal gerçekçi" yazarlarının toplanması Kenan Hulusi'nin sanat anlayışını 

da etkiler. Yazarın hikâyeciliğiyle ilgili fikir beyân edenler, bu değişimde Sadri 

Ertem'le birlikte gazetecilik mesleğinin etkili olduğu hususunda birleşirler. 

 Kenan Hulusi, mevcut eserlerinin çoğunu 1934-1943 yılları arasında yazar. 

XX. yüzyılın başından ortalarına kadar yaklaşık kırk yıllık bir zaman diliminin 

panoramasını bulabileceğimiz hikâyeler, Türk toplumunun sosyal, siyasal, ekonomik, 

kültürel hayatına ait, hadise, gelişme ve değişmeleri yansıtır. "Sosyal gerçekçi" bir 

anlayışla kaleme alınan hikâyelerde yazarın, dönemin diğer sosyal gerçekçi 

yazarlarından ve Sadri Ertem'den farklı olarak, sosyal problemlere ideolojik olarak 

yaklaşmadığı görülür. 

 Toplumdaki olumsuzlukları yansıtmakla birlikte, ferdi ihmal etmez. Bireyin 

iç gerçekleri, yalnızlığı, insanların birbirleriyle olan ilişkileri gibi konuları da ele alır. 
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 Hikâyelerinde diğer sosyal gerçekçi yazarların eserlerinde olduğu gibi 

karamsar bir atmosfer yoktur. Hikâyenin anlatıcısı çoğu zaman neşeli, iyimser ve hoş 

görülüdür. Bu durum hikâyelerin atmosferini de etkiler. 

 Kenan Hulusi güçlü bir mizah duygusuna sahiptir ve hikâyelerinde 

toplumun aksayan yönlerini ve bireyin yozlaşmasını mizahî bir anlatımla hicveder. 

Bu, olayları daha unutulmaz ve çarpıcı kılar. Bu mizahî ton, basit magazin hikâyeleri 

diye bir kenara itiliverecek eserlere bile mânâ yükler. 

 Kenan Hulusi, kendine usta olarak seçtiği Ömer Seyfettin gibi Maupassant 

tarzı hikâyeler yazar. Gücünü vak'adan alan hikâyeleri, zengin tema ve konu 

çeşitliliği ile dikkati çeker. Aşk, cehalet, yozlaşma, sahtekârlık, kadın-erkek ilişkileri, 

köylünün sıkıntıları, hayvan sevgisi, yalnızlık, toplumdaki aksaklıklar gibi geniş bir 

konu ve tema yelpazesi ile okuyucu karşısına çıkar. 

 Kenan Hulusi'nin hikâyeleri "sosyal zaman" ve "tarihî zaman" kavramları 

bakımdan son derece zengindir. Kenan Hulusi yaşadığı çağın hikâyecisidir. 

 Hikâyelerinin büyük çoğunluğu Cumhuriyet yıllarında geçer. Cumhuriyet 

öncesi ve sonrası yönetim ve bürokrasi, Anadolu insanının sıkıntıları, sosyal 

hayattaki çözülme, bozulma ve değişmeler, birtakım değerlerin yitirilişi, yeni 

değerlerin teşekkülü hikâyelerde yer alır. 

 Hikâyelerde güçlü bir mekân-insan ilişkisi dikkat çeker. Hikâyelerde 

mekân sadece olayların sahnesi değildir. Bunun dışında, metinde ele alınan konuya 

uygun bir atmosfer yaratmak, şahıs kadrosunun ruh hallerini, karakterini ve sosyal 

durumunu sezdirmek, mesajı daha çarpıcı bir biçimde vurgulamak gibi 

fonksiyonlarda kullanılmıştır. Anadolu'nun pek çok köy, kasaba ve şehri hikâyelerde 

mekân olarak karşımıza çıkmakla beraber Kenan Hulusi bir büyük şehir hikâyecisidir 

ve yaşadığı dönem İstanbul'unun yaşayışlarından çok canlı ayrıntılar hikâyelerde yer 

alır. 

 Kenan Hulusi İstanbul Türkçesini esas alır. Hikâyelerinde yerel ağızlara ve 

şive taklitlerine pek az yer verir. Kelime hazinesi zengindir ve kelime seçiminde titiz 

davranır. Yaşayan Türkçeyle yazar, bunun dışında bir arayışa yönelmez. Hemen her 
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hikâyesinde, metin boyunca tekrarlanan kelime veya cümle grubu üslûba âhenk ve 

akıcılık katar. 

 Sanatçıların ölümlerinden sonra, genellikle basmakalıp bir ifade ile, daha 

pek çok değerli eserler vereceği bir yaşta öldüğü söylenir. Fakat Kenan Hulusi için 

bu söz gerçeğin ta kendisidir. O henüz otuz yedi yaşındayken ölmüştür. Kısa süren 

yazarlık hayatını gözden geçirince, onun bu dönem içinde büyük bir birikim 

kazandığını, süratle eserlerini verdiğini ve kendisini daha büyük eserler yazmak için 

hazırladığını görürüz. 

 Disiplinli bir çalışma azmi, kuvvetli bir gözlem kabiliyeti ve Türkçeye 

hakimiyeti ile Cumhuriyet döneminin gelecek vaad eden yazarlarından biri olarak 

gösterilmiş Kenan Hulusi Koray'ın erken ölümü, Türk hikâyeciliğ için bir kayıptır. 

Fakat yazdığı eserler de edebiyatımızdaki yerini almasında yeterli olmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

KAYNAKÇA 

Kitaplar: 

AKTAŞ, Şerif ; Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Birlik Yay., 

Ankara, 1984. 

______; Edebiyatta Üslûp ve Problemleri, Akçağ Yay., Ankara,1986. 

AKYÜZ, Kenan; Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitabevi, 

İstanbul,1984. 

ALANGU, Tahir; Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman Antolojisi 1, 

İstanbul Matbaası, İstanbul,1968. 

ANDI, Fatih; Edebiyat Araştırmaları 1, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2000. 

BALCI, Yunus; Türk Romanında Aydın Problemi (1908-1950), T.C Kültür 

Bakanlığı Kültür Eserleri, Ankara,2002. 

ENGİNÜN, İnci;Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergah Yay., 

İstanbul,1991. 

______; Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı, Dergah Yay., İstanbul,2003. 

               ______; Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yeni Türk Edebiyatı, Dergah 

Yay.,İstanbul,2006. 

ERGÜN, Mehmet; Hikâyemizde Bekir Yıldız Gerçeği,  A Yay. , 

İstanbul,1975. 

GEÇGEL, Hulusi;Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı,,Anı Yay., 

Ankara,2003. 

HUYUGÜZEL, Ömer Faruk; Halit Ziya Uşaklıgil, M.E.B, İstanbul,1995. 

______; Servet-i Fünûn Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara, 2006. 

KAPLAN, Mehmet; Tevfik Fikret, Dergah Yay., İstanbul, 1977. 

______; Tanpınar’ın Şiir Dünyası , Dergah Yay., İstanbul, 1983. 

______;Hikâye Tahlilleri, Dergah Yay, İstanbul,1994. 



 99 

______;Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar II, Dergah Yay., 

İstanbul,1994.  

KORAY, Kenan Hulûsi; Bir Yudum Su , Ahmet Halit Kitaphanesi, 

İstanbul,1929. 

______;Son Öpüş, Inkılap Kitabevi, İstanbul,1939. 

______;Bahar Hikâyeleri, Çığır Kitabevi, İstanbul,1939. 

______; Bir Otelde Yedi Kişi, Vakit Matbaası, İstanbul,1940. 

______; Bir Yudum Su , Türkiye Yayınevi, İstanbul,1944. 

______;Hikâyeler ( Haz: İnci Enginün) MEB, İstanbul,1973. 

               ______; Beşer Dakikalık Hikâyeler, Timaş Yay. İstanbul,2000. 

               ______; Yaz ve Aşk Hikâyeleri ( Haz. İnci Enginün) , Doğan Kitap, 

İstanbul,2004. 

______; Osmanoflar,( Haz: İnci Enginün),Doğan Kitap, İstanbul,2004. 

LEKESİZ, Ömer; Yeni Türk Edebiyatında Öykü 1, Kaknüs Yay.,1997. 

MORAN, Berna; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yay., 

İstanbul,2003. 

NAYIR,Yaşar Nabi; Dost Mektuplar, Varlık Yay. , İstanbul,1972. 

              ______;Tanzimat'tan Günümüze Türk Öykü Antolojisi,Varlık Yay. 

,İstanbul,1994. 

NECATİGİL, Behçet; Bütün Yapıtları Düz Yazılar I, YKY, İstanbul,1999. 

______; Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, Varlık Yay., İstanbul,2000.  

______; Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, YKY, İstanbul,2006. 

SOLOK, Cevdet Kudret, Türk Edebiyatı Hikâye ve Romanı, C.1,İstanbul, 

1979. 

             TANPINAR,Ahmet Hamdi;Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergah Yay., 

İstanbul,1995. 



 100 

              TURAL, Sadık Kemal; Hikâyeciliğimizin 100.Yılında 100 Örnek, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 1987. 

              WELLEK,R.-A.Warren; Edebiyat Biliminin Temelleri, KTB 

Yay.,Çev.Prof.Dr.Edip Ahmet Uysal,Ankara,1983. 

              Sözlükler ve Ansiklopediler: 

              Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara., 1988. 

              Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C.6, Dergah Yay., İstanbul 

1986,s.430-431. 

               Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.31, İstanbul, 2006, s. 40-41. 

Makaleler: 

ADİL, Fikret; "İki Hikâye Muharriri Hakkında", Vakit, S.7695, 13 Mayıs 

1939, s.250 

AKİF,Kemal; "Kenan Hulûsi ve Ölüm" , Vakit, S.9085 , 3 Haziran 1943, 

s.580-582. 

BAŞAR, Refik;"İncir Fidanları ve Kenan Hulûsi", Soyut, 20 Aralık 1966,s. 

123-125. 

BİLİŞ, İsmail H.; "Edebi Portreler: Kenan Hulûsi", Varlık, S.394, 1 Mayıs 

1953,s.475-478. 

BOZOK, Hüsamettin; "Kenan Hulûsi'nin Hakiki Çehresi", Adımlar , S.7, 

Kasım 1943,s.78-81. 

DÜRGER, Baha; "Bahar Hikâyeleri", Kalem, S.13, 1 Haziran 1939,s.53. 

ERDAL, Gülen; “Sait Faik İle Son Röportaj”, İzlerimiz, İstanbul, 1954,s.77. 

GEZGİN, Hakkı Süha; “Çalınan Tarla”, Vakit, S.53, 20 Birincikanun 

1937,s.250-252. 

______; "Bahar Hikâyeleri", Vakit, S.7682, 31 Mayıs 1939,s.380-382. 

______; " Edebi Portreler:Kenan Hulûsi", Yeni Mecmua, C:4, S.64, 19 

Temmuz 1940,s.24-26. 



 101 

______; "Zavallı Kenan", Vakit, 26 Mayıs 1943,s.400-402. 

GÜVEMLİ, Zahir; "Ölen ve Kalan", Vakit, S.9085, 3 Haziran 1943,s.488. 

HÖYİ, İbrahim; "Kenan Hulûsi", Vakit, S.9085, 3 Haziran 1943, s.203. 

HULKİ, Hüseyin; "Kenan Hulûsi'nin Sanatı ", Vakit, S.9085, 3 Haziran 

1943,s.230-232. 

KOCATÜRK, Vasfi Mahir; "Vakitsiz Ölüm", Varlık, S.240, 1 Temmuz 

1943, s.490-491. 

               ______; "Yedi Meş'ale Nasıl Toplanmıştır", Divan Mecmuası, S.6, 

1945,s.523-527. 

KUNT, Bekir Sıtkı; "Kenan Hulûsi", Yeditepe, S.38, 1 Haziran 1953,s.120. 

              MÜNİR, Hikmet; "Kenan Hulûsi Koray", Vakit, S.9079, 28 Mayıs 

1943,s.491. 

NAYIR, Yaşar Nabi; "Hazin Bir Yıldönümü ve Bir Kitap", Varlık, S.262, 1 

Haziran 1943,s.523-526. 

______; "Hulûsi için", Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943, s.491-493. 

OZANSOY, Halit Fahri; "Yedi Meş'ale", Servet-i Fünûn, C: 63, 26 Nisan 

1928, s.644-646. 

ÖNERTOY, Olcay; "Cumhuriyet Döneminin İlk Edebi Topluluğu: Yedi 

Meş'aleciler", Türkoloji Dergisi, C:11, S.1, 1993, s.37-49. 

SABA, Ziya Osman; "Hulûsi", Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943, s.489-490. 

              SOLOK,Cevdet Kudret; "Bir Ölümün Arkasından Düşünceler", Varlık, 

S.240, 1 Temmuz 1943, s.488-489. 

               ______; "50.Yıldönümünde Yedi Meş'ale Üzerine Anılar", Varlık, Nisan, 

1978,s.27-30. 

ŞARDAĞ, Rüştü; "Yeni Bir Hikayecimiz:Kenan Hulusi " Varlık,C.7, S.144, 

1 Temmuz 1939, s. 400-403. 



 102 

______; "Kenan Hulûsi'nin Ölümü", Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943, s.493-

494. 

TÜMAY, Safder Melih; " Kenan Hulûsi'ye Dair", Vakit, S.9085, 3 Haziran 

1943, s.289-291. 

Tezler: 

AYDIN, Erkan; Yedi Meş'aleciler, İstanbul Üniv., Edebiyat Fak. Türkoloji 

Bölümü Mezuniyet Tezi, İstanbul,1965. 

MEŞE, Niyazi; Kenan Hulûsi Koray'ın Hikâye ve Romanlarında Şahıslar, 

Selçuk Üniv. Doktora Tezi, Konya,1996. 

TURAL, Sadık ; Ömer Seyfettin'in Hikâye Dünyası, Doçentlik Tezi, 

Ankara,1982.  

 



 103 

DİZİN 

A. Yazı Başlıkları ve Eser Adları Dizini 

A 

"Ağustos böcekleri" ................... 30, 68 
Altın Oluk ................................... 13, 39 
Atala ................................................. 22 
Ateş ................................................... 79 

B 

Bahar Hikâyeleri .................. 12, 88, 90 
"Beyaz Güller" ..................... 28, 29, 36 
"Binbir Gece Masalları" ..................... 1 
"Bir Çaycı Dükkanında" 15, 24, 35, 37, 

83 
Bir Hikâye-i Sevda ............................. 1 
Bir Otelde Yedi Kişi ................... 12, 88 
"Bir Ölünün Arkasından Düşünceler"

 ......................................... 13, 31, 32 
Bir Şiir-i Hayal .................................. 1 
Bir Yarasa Bir Kıza Aşık Oldu ......... 84 
Bir Yazın Tarihi ................................. 1 
Bir Yudum Su ................... 8, 11, 12, 88 
"Boğaz İçinde Bir Gece Yarısı 

Mehtabı" ...................................... 35 
Bütün .................... 7, 51, 67, 74, 79, 89 

C 

"Cenap Şahabeddin Beyle 
Konuştuklarım" ............................ 27 

"Cevahir Bedestanı" ............. 25, 37, 38 
Ceylan Sesi ....................................... 10 

Ç 

Çaycı Dükkanı ...................... 13, 37, 39 

D 

"Dar kapı" .................................. 68, 69 
Decameron Hikâyeleri ....................... 1 
Dilimiz Üstüne Konuşmalar............. 26 
"Dirilen Mumya" ........... 28, 29, 30, 35 

Dörthanların Kulaksızı .................... 31 

E 

Edebiyat Söyleşileri ......................... 26 
"Edebiyatımız Hakkında Hüseyin 

Rahmi Bey ne diyor?" ................. 26 
Eşref Saati ....................................... 26 
Eylül ................................................. 74 

H 

Haber Akşam Postası .................. 7, 16 
Halim Usta’nın Meyhanesi .............. 12 
Hâristan ve Gülistan ......................... 2 
Hayat ................................................. 6 
Hikâye iii, 1, 2, 6, 7, 10, 11, 20, 22, 23, 

24, 87, 88, 89, 91 
Hikâye-i Mağdurîn, .......................... 1 
Hikâye-i Robenson ............................ 1 
Hulusi .... iii, v, vi, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 20, 25, 26, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 73, 76, 84, 85, 86, 88, 91 

İ 

İçtihat ................................................. 6 

K 

Kalpazanlar ..................................... 69 
Karabibik ........................................... 1 
Kenan Hulûsi Koray'ın Hikâye ve 

Romanlarında Şahıslar ................ 91 
Küçük Fıkralar .................................. 1 
Küçük hikâyeler ............................... 84 
Küçük Şeyler ................................ 1, 37 

L 

Letâif-i Rivâyât .................................. 1 



 104 

M 

Maî ve Siyah ................................. 2, 11 
Makber ....................................... 23, 32 
Mektep .......................................... 6, 23 
Meşale .................................. 10, 11, 13 
Metres .................................. 73, 75, 77 
Mezardan Sesler ........................ 22, 23 
Mezarından Kalkan Şehit ................. 75 
Milliyet ......................................... 6, 11 
Muhit ......... iii, 6, 15, 18, 19, 20, 28, 83 
Muhit Ne İçin İntişar Ediyor? ... 18, 19, 

20 
Müsameretnâme ................................. 1 

N 

Nakil ................................................... 1 

O 

Osmanoflar ................................ 84, 88 

Ö 

Ölümün Karşısında ...................... 8, 15 

P 

Paul et Virginie ................................ 22 

R 

Ramazan Sohbetleri ......................... 26 
RBK Pansiyonu ................................ 12 

S 

Seferin Sonu ............................... 79, 89 
Selviler ............................................. 79 
Siyah İnciler .................................... 24 
Solgun Demet .................................... 1 
Son Öpüş .................................... 84, 88 
Söyleşiler ......................................... 26 

Ş 

"Şeceri Vakvak" ........................ 35, 36 
Şıpsevdi ............................................ 75 

T 

"Tabaklar ve Çocukluğum" . 30, 37, 38 
Tahta Salipler .................................. 79 
Tuhfe-i Letâif ..................................... 1 

U 

Uçurtmalar ...................................... 11 
Uyku ........................................... 24, 35 

V 

Vakit 7, 8, 9, 11, 32, 67, 84, 88, 89, 90, 
91 

Varlık .. 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 31, 32, 
88, 89, 90, 91 

Y 

Yağma .............................................. 11 
Yeni Mecmua ........................... 7, 9, 90 
Yeni Türk Mecmuası .......................... 6 

 

 

 



 105 

B. Şahıs Adları Dizini 

A 

Abdülhak Hamit ............................... 32 
Abdülhak Şinasi ............................... 28 
Ahmed Midhat Efendi ..................... 10 
Ahmet Cevat .............................. 27, 29 
Ahmet Cevat, ................................... 29 
Ahmet Eşref ..................................... 28 
Ahmet Hikmet .................................. 11 
Ahmet Hikmet Müftüoğlu ............... 11 
Ahmet Mithat Efendi ....................... 87 
Ahmet Muhip, .................................. 29 
Ahmet Rasim ............................. 11, 35 
Ali Güneş Bey .................................. 22 
Alisa ........................................... 79, 80 
Andre Gide ................................. 78, 79 
Apollon .. 39, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62 
Arthur Rimbaud ............................... 31 

B 

Beatris .............................................. 38 
Bernard Shaw ............................. 88, 89 
Boccacio ........................................... 10 
Burhan Ümit Bey ............................. 79 

C 

Cahit Sıtkı ........................................ 24 
Celal Sahir Erozan ........................... 33 
Celal Sahir ........................................ 29 
Cenap Bey ................ 36, 89, 90, 92, 93 
Cevdet Kudret Solok .................. 13, 22 
Cevdet Kudret, ............. 29, 40, 41, 101 
Charles Baudelaire ........................... 31 

D 

Dafne ................................................ 60 
Danyeles ........................................... 89 
Dostoyevski ..................................... 79 
Dr. Niyazi Meşe .......................... iii, 16 

E 

Edgar Allan Poe ............................... 31 
Ekrem Vecdet .................................. 28 
el-hâc Mehmet Fevzi Efendi ........... 15 
Elif Naci .......................................... 28 
Emin Nihad Bey .............................. 10 
Emine Besime Hanım . 7, 8, 10, 11, 12, 

13, 16, 17, 19, 20, 21, 22 
Emma ......................................... 38, 54 
Enis Behiç ........................................ 28 
Ercüment Ekrem, ............................. 29 
Ernest Hemingway .......................... 89 
Esma Zafir ....................................... 28 
Eşref Saati ........................................ 35 
Eyüp Sabri ....................................... 28 

F 

Faik Âli ............................................ 33 
Faruk Nafız, ..................................... 29 
Fatma Hanım ................................... 32 
Fevziye Aptullah ............................. 28 
Flober ............................................... 87 
Fuat Paşa .......................................... 15 

G 

Gülsüm ............................................ 15 

H 

Hakkı Süha Gezgin .................... 17, 18 
Halid Fahri Ozansoy ........................ 15 
Halit Ziya ....................... 10, 84, 87, 98 
Halit Ziya Uşaklıgil ............. 10, 31, 32 
Haşim ......................................... 27, 75 
Hikmet Feridun .......................... 20, 29 
Hikmet Münir ...... 8, 15, 17, 24, 31, 40 
Hüseyin Cahit Yalçın ................ 11, 33 
Hüseyin Rahmi Bey ................... 35, 83 



 106 

İ 

İbrahim Hoyi .................................... 28 
İbrahim Nemci ................................. 28 
İbrahim Şevket ................................. 29 
İsidore Duacasse .............................. 31 
İsmet Paşa ........................................ 28 

J 

Jak Rivye .......................................... 78 
Jerom .......................................... 79, 80 
Jülyet ................................................ 80 

K 

K. Şerif ............................................. 29 
Kamelya Ontonyon ........ 38, 39, 57, 58 
Kemalettin Şükrü, ............................ 29 
Kenan Akyüz ............................. 11, 12 
Kenan Hulusi Koray ... iii, v, vi, 13, 15, 

16, 17, 22, 23, 24, 94, 96 
Kenan Hulusi, v, 13, 15, 17, 20, 22, 29, 

37, 39, 40, 41, 42, 43, 95 
Kurtiüs ............................................. 90 

L 

Leyla .......................................... 38, 54 

M 

M. Fuat ............................................. 28 
M. Kemal ......................................... 28 
Mebrure Hurşit, ................................ 29 
Mecnun .......................... 29, 38, 44, 54 
Mehmet Celâl ................................... 11 
Mehmet Rauf ....................... 11, 32, 33 
Mehmet Vecihî ................................ 11 
Melih Cevdet Anday ........................ 35 
Muammer Şahap .............................. 28 
Murat Akdoğan ................................ 29 
Mustafa Necip .................................. 29 
Mustafa Şekip .................................. 28 
Muzaffer Reşit ................................. 28 
Muzaffer Timurtaş ........................... 28 
Münir Nurettin Bey .......................... 16 

N 

Nahit Sırrı, ....................................... 29 
Nazım Hikmet ........................... 87, 91 
Necip Fazıl, ..................................... 29 
Nelson ............................ 29, 38, 44, 54 
Nevzat Mahmut, .............................. 29 
Nezihe Muhittin ............................... 28 
Niçe ........................................... 69, 79 
Niyazi Meşe ....... 15, 16, 19, 20, 21, 22 
Niyazi Sabri ..................................... 28 
Nurullah Ataç .................................. 35 
Nusret Kemal ................................... 28 

O 

Orhan Seyfi, ..................................... 29 
Oscar Wilde ............................... 19, 23 
Oskar Vayt ....................................... 79 

Ö 

Ömer Faruk Efendi .......................... 15 
Ömer Seyfettin ............. iii, 87, 95, 101 

P 

Paul Bourget .................................... 33 
Pierre Loti ........................................ 92 

R 

Rauf Bey .......................................... 84 
Refik Ahmet Sevengil ..................... 16 
Refik Ahmet, ................................... 29 
Refik Hâlit ....................................... 13 
Reşat Ekrem .................................... 29 
Reşat Nuri , ...................................... 29 
Ruşen Eşref, ..................................... 29 

S 

Sadri Ertem ................................ 94, 95 
Saffet Nezihi .................................... 33 
Saffeti Ziyâ ...................................... 11 
Sait Faik ........................................... 20 
Sami Paşazâde Sezaî ....................... 10 
Sayda Kralı Zabnit ......... 29, 30, 38, 39 



 107 

Selim Sırrı ........................................ 29 
Semiha Vamık, ................................. 29 
Seniha Sami ..................................... 29 
Sırrı Bey ........................................... 16 
Siyret Bey ........................................ 84 
Suut Kemal Yetkin ..................... 11, 35 

Ş 

Şefika M. .......................................... 28 
Şevket Rado ..................................... 35 
Şinasi ................................................ 31 
Şükûfe ........................................ 83, 84 

V 

Vasfi Mahir ........................ 17, 91, 100 

Y 

Yakup Kadri .............................. 29, 84 
Yakup Kadri, ................................... 29 
Yaşar Nabi . 17, 19, 20, 29, 91, 98, 100 
Yusuf Razi Bey ............................... 85 

Z 

Ziya İlhan ........................................ 28 
Ziya Osman Saba ....................... 19, 23 

 



 108 

ÖZGEÇMİŞ 

01.05.1986 tarihinde Ankara’da doğdum. 1997’de Sakarya İlköğretim 

Okulunda İlkokulu, 2000’de Etimesgut İlköğretim Okulunda ortaokulu, 2004’de ise 

Mehmetçik Lisesini(Y.D.A) bitirdim. 2005 yılında kazandığım Selçuk üniversitesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 20009 yılında birincilikle 

bitirdim. 

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tezsiz yüksek lisansımı 

05.07.2010 tarihinde tamamladım. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yeni Türk Edebiyatı anabilim dalında tezli yüksek lisans öğrencisiyim. Tez 

aşamasında olup tez konum “ Kenan Hulusi Koray’ın Muhit Dergisinde Çıkan Nesir 

Yazıları”dır. Lisans hayatımda birçok onur ve yüksek onur belgesi aldım. Ayrıca çift 

anadal programı ile sosyoloji bölümünü bitirdim. Selçuk Üniversitesi senatosunun 

31.10.2008 tarih ve 88 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Öğrenci Asistan Yönergesi 

çerçevesinde 2008-2009 eğitim öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Öğrenci Asistanı 

olarak görev yaptım. 

Amacım akademik yönde kendimi geliştirmek ve bu yolda ilerlemektir. 

Kitap okumaktan, tiyatroya gitmekten, konferans, panel gibi bilimsel etkinliklere 

katılmaktan çok hoşlanırım. 

Fatma SEZER 

 



T.C. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 

YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI 
 
 
 
 
 
 
 

KENAN HULUSİ KORAY’IN MUHİT DERGİSİNDEKİ  
NESİR YAZILARI 

 
 
 
 
 
 

HAZIRLAYAN 
FATMA SEZER 

 
 
 
 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
 
 
 

DANIŞMAN 
PROF. DR. ALİM GÜR 

 
 
 
 
 

KONYA 2012



 i

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

BİLİMSEL ETİK SAYFASI 

Ö
ğr

en
ci

ni
n 

Adı Soyadı  Fatma SEZER 

Numarası:  094201021005 

Ana Bilim / Bilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Edebiyatı 

Programı Tezli Yüksek Lisans                           Doktora  

Tezin Adı 
Kenan Hulusi Koray’ın Muhit Dergisindeki Nesir 
Yazıları 
 

 

Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel 

etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik 

davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez 

yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden 

yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. 

 

 

Fatma SEZER 



 ii

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU 

Ö
ğr

en
ci

ni
n 

Adı Soyadı  Fatma SEZER  

Numarası:  094201021005  

Ana Bilim / Bilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Edebiyatı  

Programı Tezli Yüksek Lisans                           Doktora    

Tezin Adı 
Kenan Hulusi Koray’ın Muhit Dergisindeki Nesir 
Yazıları 
 

 

 

Yukarıda adı geçen öğrenci tarafından hazırlanan “Dede Efendi, Zekâî Dede ve 

Dellâlzâde’nin Beste Formunda, Zencîr Usûlündeki Eserlerinin Usûl-arûz vezni ilişkisi 

Yönünden İncelenmesi” başlıklı bu çalışma ……../……../…….. tarihinde yapılan 

savunma sınavı sonucunda oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz 

tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir. 

 
 
 
Unvanı, Adı Soyadı Danışman ve Üyeler İmza 

 
 Danışman 

 
 

 

 Üye 
 
 

 

 Üye  

 



 iii

ÖN SÖZ 

Yazmaya henüz üniversite öğrencisiyken Servet-i Fünûn dergisindeki  

hikâyeleriyle başlayan Kenan Hulusi Koray (1906-1943), Yedi Meş'aleciler 

topluluğunun tek nâsiri olarak şöhreti yakalamış yazarlarımızdandır. Sanat hayatında 

olgunluk noktasına ulaşamadan genç yaşta hayatını kaybetmiştir. Hikâyelerinin çoğu, 

sağlığında yayınlanan kitaplarında yer almamış, gazete ve dergilerin  sayfalarında 

kalmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, Kenan Hulusi'nin kitap olarak yayınlanmış 

eserlerinden daha fazla bir yekûn oluşturan, Muhit dergisinde kalmış nesir yazılarının 

tespiti ve incelenmesi olmuştur. 

Çalışmamız; “Ön Söz”, “Kısaltmalar”, “Giriş”, “Kenan Hulusi’nin 

Muhit’teki Yazıları ve Hikâyeleri Üzerine”, “Muhit’teki Hikâyelerinin İncelenmesi” 

“Metinler”, “Sonuç”, “Kaynakça” ve “Dizin”den oluşmaktadır. 

               “Giriş”te; Muhit dergisi ile Kenan Hulusi Koray’ın hayatı ve edebi 

kişiliğinden bahsedilmiştir. Bu çerçevede Kenan Hulusi Koray’ın hikâyeciliğini 

etkileyen Servet-i Fünûn dönemi ve Ömer Seyfettin üzerinde de kısaca durulmuştur. 

Hayatını anlatırken Dr. Niyazi Meşe'nin "Kenan Hulusi Koray'ın Hikâye ve 

Romanlarında Şahıslar" adlı yayınlanmamış doktora tezi belirleyici bir kaynak 

olmuştur. Kişiliğine değinilirken ise arkadaşlarının ölümünün ardından kaleme 

aldıkları yazılardan  istifade edilmiştir. 

Birinci bölümde Kenan Hulusi’nin Muhit’teki yazıları ve hikâyeleri iki ana 

başlık altında incelenmiştir. Bu başlıklarda Kenan Hulusi Koray’ın Muhit’te çıkan 

mensur şiirlerinden ve söyleşilerinden söz edilmektedir. Muhit’teki hikâyelerinin 

incelenmesi sanat, edebiyat, dil ve üslup, aşk teması gibi  çeşitli başlıklardan 

yararlanılarak yapılmıştır. 

İkinci bölümde Kenan Hulusi Koray’ın Muhit dergisinde çıkan nesir 

yazılarının orijinal metinlerine kronolojik sırayla yer verilmiştir.Kenan Hulusi’nin iki 

söyleşisi ise diğer hikâyelerden bağımsız olarak kendi arasında sıraya konmuştur. 

Böylelikle okuyucular Koray’ın Muhit’teki orijinal metinlerine ve bunların 

değerlendirmelerine ulaşabileceklerdir. 
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“Sonuç”ta daha çok inceleme hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

 Araştırmacılara yardımcı olması için “Dizin” hazırlanmıştır. Bu başlık 

“Şahıs Adları Dizini” ile “Yazı Başlıkları ve Eser Adları Dizini” olarak 

düzenlenmiştir. 

Bu çalışmanın hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen saygı değer 

hocalarım Prof. Dr. Âlim Gür Bey’e ve Yrd. Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu’na sonsuz 

teşekkürlerimi sunarım. 
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ÖZET 

Kenan Hulusi Koray, kısa süren yaşamında roman, mensur şiir, fıkra, 

makale, röportaj, eleştiri türlerinde eserler vermekle birlikte hikâyeciliğiyle 

tanınmıştır. 

Birbirine zıt iki sanat anlayışının etkisiyle yazılmış hikâyeleri; tema 

çeşitliliği, zaman ve mekanın kullanımı, insana bakış, dil ve üslûba gösterdiği özen 

bakımından dikkat çeker. 

İlk hikâyelerinde "sanat sanat için" anlayışıyla hareket eden Kenan Hulusi, 

üslûpçu bir yazar kimliğiyle karşımıza çıkar. "Sanat toplum için" anlayışıyla yazdığı 

ikinci dönem hikâyeleri ise yaşadığı dönemin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik 

hayatından izler taşır. Bu dönemde yazmış olduğu hikâyelerde sosyal gerçekçilik 

akımının etkisindedir. Ancak dönemin sosyal gerçekçi yazarlarından farklı olarak, 

ferdi ihmal etmez. Toplumsal meselelere, bireyi ilgilendirdiği ölçüde hikâyelerinde 

yer verir. 

Erken ölümü çabuk unutulmasına sebep olmuştur. Oysa Kenan Hulusi'nin 

unutulmayı hak etmeyen güzel hikâyeleri vardır. Türk hikâyesinin bugünkü 

noktasına gelmesinde Kenan Hulusi'nin önemli payı vardır. 
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ABSTRACT 

Kenan Hulusi Koray, is not only known by his art of story telling but also 

his ovels,prose poems,anecdotes, articles, reports, criticisms in his short life. The 

stories ritten by the effect of two countradictory art comprehensions, attract attention 

with heme variety, time and the use of place, view to human being , and taking great 

care in language and form.  

Kenan Hulusi Koray, writing with the comprehension of "the art for art" in 

his first stories, appears as a stylist writer. In his second term stories which he wrote 

with the comprehension of "the art for society" he reflects his terms of social, 

political, cultural, economic life. He wrote in the effect of social reality trend, but as 

a writer different from the writers of his term, he doesn't neglect the individual. He 

gives importance to social problems as long as it relates the individual. His early 

death caused him to be forgotten. But Kenan Hulusi Koray's works do not deserve to 

be forgotten. He had an important role in the development of modern Turkish Story. 
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GİRİŞ 

Divân edebiyatı nazım şekillerinden "mesnevi" ve Türk halk edebiyatı 

geleneğinde asırlardır varlığını sürdüren "halk hikâyeleri" dışarıda tutulduğu zaman, 

Türk edebiyatında bugünkü manasıyla "hikâye", Tanzimat'tan sonra görülmektedir. 

Başlangıçta Batı'dan gelen tahkiyeye bağlı iki tür -roman ve hikâye- 

arasındaki farklar üzerinde yeterince durulmamış, hatta zaman zaman roman, hikâye 

adı ile kullanılmıştır. 

Nitekim, Batı'dan yapılan ilk tercüme romanlar Hikâye-i Mağdurîn, Hikâye-

i Robenson gibi adlarla yayınlanmış ve Halit Ziya roman teorisi konusundaki 

fikirlerini içeren kitabına Hikâye adını vermiştir. 

Türk edebiyatında ilk hikâye kitapları Ahmet Mithat Efendi'nin Letâif-i 

Rivâyât (1870) ve Emin Nihat Bey'in Müsameretnâme'sidir (1870-1871). Emin Nihat 

Bey'in bu eseri yedi hikâyeden ibarettir. Yapı itibariyle Boccacio'nun Decameron 

Hikâyeleri ile Binbir Gece Masalları'nı hatırlatmaktadır. "Halk hikâyeciliği/meddah 

geleneğinden gelen unsurlar ile Batı edebiyatından aldıklarını birleştirerek eğitme ve 

eğlendirme amacı güden"1Letâif-i Rivâyât, yirmi dokuz hikâyeden oluşur. 

Hikâyeyi romandan ve anlatıma dayalı diğer türlerden müstakil olarak ele 

alan Sami Paşazâde Sezaî, Küçük Şeyler (1892) ile “Batı tekniğiyle mahalli 

özellikleri birleştirerek Türk edebiyatının ilk realist hikâye örneklerini”2 vermiştir. 

Yine aynı dönemde Nabizâde Nâzım’ın Karabibik’i Anadolu’nun köy hayatını realist 

tarzda ele alan ilk eserdir."İnsanın eşya, tabiat ve cemiyetle olan münasebetlerinden, 

iç çatışmalarında çok az bir kısmını tasvir ve tahlilden faydalanarak, dar bir hacimde 

yoğunlaşmış bir halde tahkiyelendirmektir"3
 şeklinde tanımlanabilecek "kısa hikâye" 

türünün edebiyatımızdaki en güzel örneklerini Servet-i Fünûn döneminde Halit Ziya 

Uşaklıgil vermiştir: Tuhfe-i Letâif (1893), Nakil, (1893-1895), Küçük Fıkralar            

(1897-1899), Bir Yazın Tarihi (1900), Solgun Demet (1901), Bir Şiir-i Hayal (1914), 

Sepette Bulunmuş (1920), Bir Hikâye-i Sevda (1922) gibi eserlerinde romanlarının 

                                                 
1 İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimattan Cumhuriyet'e (1839-1923), Dergah Yay., İstanbul, 
2006,s. 183. 
2 a.g.e., s.272. 
3 Sadık Tural, Ömer Seyfettin'in Hikâye Dünyası, Doçentlik Tezi, Ankara, 1982, s.12. 
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aksine daha sade bir dil kullanmıştır. "Küçük hikâyeler, devrin sosyal hayatını veya 

insanlarını romanlardan daha fazla yansıtırlar. Yani yazar kısa hikâyelerinde 

dönemin gerçeklerine daha fazla eğilmiştir.”4
 Halit Ziya, Suut Kemal Yetkin'e 

yazdığı bir mektupta bunu "Küçük Hikâyeler, Maî ve Siyah'tan daha fazla tesir yaptı. 

Bunların tertibi, inşâsı, hele lisânı edebiyat âleminde bir yenilik, bir gelişirlik 

kâbilinden sayıldı."5
 diyerek belirtir.  

Halit Ziya'dan başka Servet-i Fünûncular arasında dikkati çeken diğer bir 

isim Mehmet Rauf''tur. Hikâyelerinde "şahsî duygulanışlar, aşklar, istekler, ıstıraplar, 

hayal kırıklıkları ve ümitsizlikler"6
 gibi temaları işler.  

Servet-i Fünûn topluluğu içerisinde Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet 

Müftüoğlu ve Saffeti Ziyâ'yı da burada zikretmek gerekir. Hüseyin Cahit Yalçın, 

devrin diğer sanatkârlarından farklı bir şekilde, hikâyelerinin şahıs kadrosunu aydın 

kesim ve İstanbul'da yaşayan azınlıklar arasından seçmiştir. Dil ve üslûp bakımından 

açık ve sade bir anlatıma sahiptir.  

Hikâyelerini Hâristan ve Gülistan adlı kitabında toplayan Ahmet Hikmet, 

şiire has bir anlatımla, aşk teması etrafında teşşekül eden hikâyeler yazmıştır. 

II.Meşrutiyet'ten sonra düşünce ve sanat anlayışında belli bir değişme görülen yazar, 

bu dönemde özellikle "milli mesajları ihtiva eden hikâyeler"7
 kaleme alır. Saffeti 

Ziyâ ise, yazdığı hikâyelerde "İstanbul'un kozmopolit çevrelerindeki hayatı"8
 

anlatmıştır.  

Servet-i Fünûn döneminde eser verip, bu topluluğun dışında kalan Hüseyin 

Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Mehmet Celâl, Mehmet Vecihî gibi yazarlar da 

hikâye türünde eserler vermiştir. 

Hikâyeyi bağımsız olarak ele alan "Millî Edebiyat" dönemi, Türk 

hikâyeciliği için önemli gelişmelerin olduğu bir zaman dilimidir. Devrin en güçlü 

sanatkârı Ömer Seyfettin'dir. Kenan Akyüz'ün belirttiği gibi, "Ömer Seyfettin'e kadar 

                                                 
4 Ömer Faruk Huyugüzel, Servet-i Fünûn Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara, 2006, s.362. 
5 Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, C.1,İstanbul, 1979, s.204. 
6 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılap Kitabevi, Ankara, 1982, s.106. 
7 Sadık K. Tural, Hikâyeciliğimizin 100. Yılında 100 Örnek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 
Ankara,1987, s.11. 
8 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılap Kitabevi, Ankara, 1982, s.106. 
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bir yazarın kendisine tek başına bağlandığı bir edebi nev'i durumuna"9 gelmeyen 

hikâye, onunla edebiyatımızda romanla yarışacak bir seviyeye ulaşmıştır. Ömer 

Seyfettin, "Maupassant tarzı" denilen başlangıcı, düğüm noktası, sonu olan hikâyeler 

yazar. Kenan Hulusi Koray'ın eserleri de Maupassant tarzının özelliklerini taşır. 

 Mupassant tarzı hikâyelerde dikkati çeken ilk özellik, hikayelerin 

çoğunlukla kusursuz bir yapı ve kurgu içinde vücut bulmuş olmasıdır. Hikâyenin 

kurmaca dünyası belli bir mantıkî sıra içinde ilerler. "Olay hikâyesi" veya "klasik 

vak'a hikâyesi" olarak da adlandırılan bu tarz hikâyeler, vak'a üzerine kurulur. 

Rastgele seçilmemiş ve sıradan olmayan bu vak'a, metnin iskeletini teşkil eder. 

Hikâyeler daima âni ve şaşırtıcı bir sonla biter. Şahıs kadrosu özenle seçilmiş 

insanlardan oluşur. Günlük hayatta her gün karşımıza çıkan "küçük insan"dan 

ziyâde, belli bir seçim ve ayıklamaya tâbî tutularak idealize edilmiş kişiler 

hikâyelerde yer alır. Güçlü bir mekân-insan ilişkisinin olduğu hikâyeler, açıklama, 

tasvir, tahlil, gibi belli başlı anlatım tarzlarıyla kaleme alınır. Okuyucunun hayal 

gücüne fazla bir şey bırakılmaz. Maupassant tarzı hikâye güçlü bir sosyal muhteva 

ile okuyucu karşısına çıkar. Yapıya ait bütün unsurlar, bu muhtevayı vurgulayabilme 

endişesine göre şekillenir. 

Ömer Seyfettin'in hikâyeler yazdığı dönem, sosyal ve siyasî bunalımların 

yaşandığı, büyük toprak kayıplarının meydana geldiği yıllardır. Yazar, bütün bu 

olayların karşısında eserleriyle "milli şuuru kuvvetlendirmek ve aksak yönleri mizahi 

yolla tenkit ederek"10 uyanışa hizmet etmek ister. Dinî, tarihî, siyasî, millî konulara 

olduğu kadar cehalet, bozulma, haksızlık, sahtekârlık konularına da yer verir. 

Toplumdaki marazî tarafları genellikle "ironik" bir anlatımla ortaya koymak 

suretiyle bozulmanın sebeplerine dikkatleri çeker. Dilinin sadeliği ve üslûbundaki 

akıcılık ile Türk hikâyeciliği için bir dönüm noktası olmuştur. "Bir uyanış 

edebiyatının öncüsü"11 olan sanatçı kendisinden sonra gelen pek çok yazarı olduğu 

gibi Kenan Hulusi'yi de etkilemiştir.  

                                                 
9 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılap Kitabevi, Ankara, 1982, s. 184-185. 
10 a.g.e. , s. 184. 
11 Sadık K. Tural, Hikâyeciliğimizin 100. Yılında 100 Örnek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 
Ankara ,1987, s. 12. 
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Şöhretlerini romanlarıyla kazanmalarına karşılık hikâye türünde eserler 

vermiş olan, sade dilleri, güçlü anlatımları ve Türk edebiyatının Anadolu'ya açılması 

hususunda gösterdikleri çaba ile Hâlide Edip, Yakup Kadri ve Refik Hâlit 

hikâyeciliğin yeni boyutlar kazanmasında etkili olmuşlardır. 

Kenan Hulusi Koray, kısa süren yaşamında roman, mensur şiir, fıkra, 

makale, röportaj, eleştiri türlerinde de eserler vermekle birlikte hikâyeciliğiyle 

tanınmıştır.  

Kenan Hulusi, ilk hikâyelerinde Servet-i Fünûn yazarlarının biçim ve üslûp 

özelliklerinden; daha sonrakilerde ise Ömer Seyfettin'in eserlerinin tema çeşitliliği, 

vak'ayı ele alışı ve ironik anlatımından etkilenmiştir. 

Birbirine zıt iki sanat anlayışının etkisiyle yazılmış hikâyeleri; tema 

çeşitliliği, zaman ve mekanın kullanımı, insana bakış, dil ve üslûba gösterdiği özen 

bakımından dikkati çeker. 

İlk hikâyelerinde "sanat sanat için" anlayışıyla hareket eden Kenan Hulusi, 

üslûpçu bir yazar kimliğiyle karşımıza çıkar. "Sanat toplum için" anlayışıyla yazdığı 

ikinci dönem hikâyeleri ise yaşadığı zaman diliminin sosyal, siyasî, kültürel ve 

ekonomik hayatından izler taşır. Bu yıllarda yazmış olduğu hikâyelerde sosyal 

gerçekçilik akımının etkisindedir. Ancak dönemin sosyal gerçekçi yazarlarından 

farklı olarak, ferdi ihmal etmez. Hikâyelerinde toplumsal meselelere, bireyi 

ilgilendirdiği ölçüde yer verir. Erken ölümü çabuk unutulmasına sebep olmuştur. 

Oysa Kenan Hulusi'nin unutulmayı hak etmeyen güzel hikâyeleri bulunmaktadır. 

Türk hikâyesinin bugünkü noktasına gelmesinde Kenan Hulusi'nin önemli payı 

vardır. 
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KENAN HULUSİ KORAY’IN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ 

 

Kenan Hulusi Koray, 27 Mayıs 1906 yılında Fatih’in Çarşamba semtinin 

mütevazı bir evinde dünyaya geldi. Babası, Bulgaristan’ın Karnabad (Karinabad) 

taraflarında “Macaroğulları” lakabı ile tanınmış bir ailenin evladı olan ve ticaretle 

uğraşan Ömer Faruk Efendi; annesi Fatih ders-i âmlarından el-hâc Mehmet Fevzi 

Efendi’nin kızı Gülsüm Hanım’dır.12 

Kenan Hulusi Koray’ı 1914 yılında Çarşamba İbtidaî’sine verirler. 1919 

yılında burayı bitirir. Aynı yıl Mercan İdadisi’nin Mekteb-i Rüşdî kısmına girer. 

1922 yılında rüştiyeyi bitirir. Bu dönemde, Mercan İdadisi’nin binasına taşınmış olan 

İstanbul Sultanisi’ne girer. 1917 yılından beri Almanca eğitim veren bu okul 1923-

1924 öğretim yılında Beyazıt’ta Fuat Paşa konağına taşınarak “ İstanbul Erkek 

Lisesi” adını alır.  

1925 yılında İstanbul Erkek Lisesini bitiren Kenan Hulusi, yine aynı yıl 

İstanbul Darülfünûnu Edebiyat Şubesi’ne kayıt yapar.  

Darülfünûna devam ederken, ailesinin maddi ve manevi yapısında birtakım 

değişikliklerin olduğunu; babasının ikinci bir evlilik yaptığı, öte yandan Ömer Faruk 

Efendi’nin ticari işlerinin de bozulduğu ve bilhassa üvey anne yüzünden Kenan 

Hulusi’nin baba evini terk ettiğini öğreniyoruz.13 

1927-1928 yılları arasında baba evini terk ettiğini sandığımız Kenan Hulusi, 

1928’de Türk Tarih Encümeninin Kütüphanesine memur olarak girer ve 1933 yılının 

sonlarına kadar orada çalışır. İlk hikâyelerinin yayınlanması da bu tarihlere rastlar. 

Halit Fahri Ozansoy idaresindeki Servet-i Fünûn dergisinde, henüz Darülfünûn'da 

öğrenciyken yayınlanan hikâyeleri, anlatımı ve özel atmosferiyle büyük ilgi topladı. 

Cumhuriyet devri şiirinin ilk edebi topluluğu kabul edilen “Yedi Meş’ale” grubuna, 

bu hikâyelerin referansı ile dahil oldu. Bu grubun tek hikâyecisi olarak adını 

duyurmaya başladı. Topluluk dağıldıktan ve yazılarını yayınladığı Meş’ale mecmuası 

                                                 
12 Erkan Aydın, Yedi Meş’aleciler, İstanbul Ü. Ed. Fak. Türkoloji Bölümü, Basılmamış Mezuniyet 
Tezi,Tez No: 4538, İstanbul, 1965. 
13 Niyazi Meşe, Kenan Hulûsi Koray’ın Hikâye ve Romanlarında Şahıslar, Selçuk Üniv. Basılmamış 
Doktora tezi, Konya, 1996. 
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kapandıktan sonra Servet-i Fünûn (1929), Muhit (1929-1931), Hayat (1929), İçtihat 

(1929), Milliyet (1929-1930), Mektep (1931-1932), Yeni Türk Mecmuası (1934), 

Bütün (1934), Haber Akşam Postası (1934-1935), Varlık (1938), Yeni Mecmua 

(1939-1942) gazete ve mecmualarında hikâyeleri yayınlanmaya devam etti. Mayıs 

1933'te, Darülfunûn'da öğrenciyken tanıştığı sınıf arkadaşı, bestekâr ve yorumcu 

Münir Nurettin Bey’in kız kardeşi Emine Besime Hanım’la evlendi. 

1934'te Vakit gazetesine girdi. Vakit gazetesinin yazı işleri müdürü Refik 

Ahmet Sevengil’in görevinden ayrılması, onun yerini alan Sırrı Bey’in apandisit 

patlaması sonucu ölmesi ile Kenan Hulusi Koray yazı işleri müdürlüğü görevine 

yükseldi. 14  

1934'te Vakit gazetesinde başlayan gazetecilik hayatını, hikâyeciliği ile 

birlikte sekiz yıl boyunca askere gidene dek sürdürdü. II. Dünya Savaşı esnasında 

ordu teyakkuza geçince Kenan Hulusi de askere alındı. Ankara’da İhtiyat Zabiti 

Mektebi’nde eğitildikten sonra yedek subay olarak Adapazarı’na gönderildi. Yedek 

subay olarak Adapazarı’nda askerlik görevini sürdürürken “tifüs mü, lösemi mi” 

olduğu tartışma konusu yapılan kısa bir hastalığı müteakip ve terhisine 21 gün kala, 

23 Mayıs 1943'te, henüz 37 yaşındayken vefat etti. 24 Mayıs 1943’te Adapazarı’nda 

defnedildi. Komutanı, onu çok sevdiği için “Üç Tayyare Şehidi”nin yanına 

gömdürdü. Bu dört mezar da “Rum Mezarlığı”nın içindedir. Bu mezarlığın resmi 

1Temmuz 1949 tarihli Varlık dergisinin 348. sayısında çıkar. “Burada Yedek P. 

Teğmen Kenan Hulusi Koray gömülü. Ruhuna Fatiha. Doğumu 1908, ölümü 24 

Mayıs 1943.” Mezar taşında doğum ve ölüm tarihinin yanlış olması, yazarlığının 

belirtilmemiş bulunması düşündürücüdür. 

Kenan Hulusi Koray’ın lise yıllarına kadar olan hayatı hakkındaki bilgi yok 

denecek kadar azdır. Lise ve ondan sonra gelen yıllara ait bilgileri ise ölümü üzerine 

yazılan yazılarda ve Dr. Niyazi Meşe’nin yazarın eşi Emine Besime Hanım’la yaptığı 

mülakatta bulunmaktadır. Gerek eşi Emine Besime Hanım gerekse arkadaşları, 

Kenan Hulusi’nin özel hayatını başkalarına kapalı tutan, az konuşan ve “sırsever” bir 

kişiliği olduğunun üstünde durmuşlardır: 

                                                 
14 Niyazi Meşe, Kenan Hulûsi Koray’ın Hikâye ve Romanlarında Şahıslar, Selçuk Üniv. Basılmamış 
Doktora tezi, Konya, 1996. 
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 “Kenan Hulusi’nin mahrem hayatı, en yakınları için bile meçhuldü. Hususi 

hayatından, sevgilerinden, aile bağlarından pek seyrek olarak, birer telmih halinde 

bahsederdi. On senelik arkadaşımızın kaç kardeşi vardır, annesi ve babası sağ mıdır, 

değil midir, çocuğu var mıdır, yok mudur, hâlâ kat’i olarak bilmiyoruz. Bunda belki 

biraz bizim kayıtsızlığımız, fakat daha ziyade onun çekingenliği ve sırseverliği 

vardı.”15 

Yaşar Nabi, Kenan Hulusi’nin ölüm yıldönümünde yazmış olduğu yazısında 

“Sanatkarın başkalarına kapalı kalmış hususiyetlerini”16 eşi Emine Besime 

Hanım’dan yazmasını ister. Nitekim ölümünden bir yıl sonra arkadaşlarının, daha 

evvel neşredilmemiş yedi hikâyesini de ilave ederek yayınladıkları Bir Yudum Su adlı 

kitaba, eşi Emine Besime Hanım bir biyografi yazar. Bu kısa yazıda Emine Hanım da 

yazarın “Daima ketum olmayı ve az konuşmayı seven tabiatını”17 vurgular. Kenan 

Hulusi’nin ölümü münasebetiyle yazılan yazılarda “içi okşayan, yumuşak ve tatlı 

sesli”18 bu adamın, “pek az konuşan, kızmayan, seven, kızacak yerde unutan, 

kimseyi kırmamak için hep “peki”19 diyen, “sessiz hali, tatlı tevazuu ile herkes ile 

hoşnut yaşayan ve herkesi hoşnut eden”20, “her zaman gülümseyen”21,“hassas”22, 

“enerjik fakat uysal ruhlu, coşkun fakat tedbirli, hassas fakat alıngan değil”23, “zarif, 

kibar ve temiz ruhlu”24, “dürüst ve bütün arkadaşları tarafından sevilmek 

bahtiyarlığına nail olan”25, tabiatı üzerinde durulmuştur: 

“Kenan Hulusi, hayatı severdi. Muhitin ve tabiatın kesif intibalarını 

kuvvetle duyar ve tespit ederdi. İçinde derin ve asil bir sanat ruhu taşırdı. Neşesi ve 

cana yakınlığı ile aramızda büyük bir yeri vardı.”26 

                                                 
15 Yaşar Nabi Nayır, "Hulusi", Varlık, S. 240, 1 Temmuz 1943, s. 489. 
16 Yaşar Nabi , “Hazin Bir Yıldönümü ve Bir Kitap”, Varlık, S. 262-263, 1-15 Haziran 1943, s.493-
495. 
17 Bir Yudum Su, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1944. 
18 Yaşar Nabi Nayır, “Hûlusi İçin”, Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943, s. 492. 
19 Rüştü Şardağ, “Kenan Hulûsi’nin Ölümü”, Varlık, S. 240, 1 Temmuz 1943, s. 494. 
20 Hakkı Süha Gezgin, "Zavallı Kenan"i, Vakit, 26 Mayıs 1943, s. 495. 
21 Yaşar Nabi Nayır, ,“Hûlusi İçin”, Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943 s. 492. 
22 a.g.m., s. 493. 
23 Hikmet Münir, “Ölümün Karşısında”, Varlık, S. 262, 1 Temmuz 1943, s. 491. 
24 Yaşar Nabi Nayır, ,“Hûlusi İçin”, Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943, s. 493. 
25 Suavi Koçer , “Kenan Hulusi”, Varlık, S. 240, 1 Temmuz 1943, s. 496. 
26 Vasfi Mahir Kocatürk , “Vakitsiz Ölüm”, Varlık, S. 262, 1 Temmuz 1943, s. 491. 
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Kenan Hulusi Koray’ın lise yıllarına ait ilk bilgiyi, edebiyat hocası Hakkı 

Süha Gezgin verir: 

“Onu, küçücük bir dokuzuncu sınıf talebesi iken tanıdım. Sınıfın sağ 

taraflarındaki sıralardan birinde oturuyordu. Daha ilk vazifesi ile dikkatimi 

uyandırmıştı. İri çaplı arkadaşlarının arasında olduğundan da küçük bir görünüşü 

vardı. Belki boyunu aşan istidadı, belki de şefkat uyandıran küçüklüğü, ona 

hafızamda ayrı bir yer vermeme sebep olmuştu.”27 

Kenan Hulusi ile edebiyat hocası Hakkı Süha Gezgin arasındaki öğrenci 

öğretmen ilişkisi, Kenan Hulusi liseden mezun olduktan sonra dostluğa dönüşerek 

devam eder: 

"Mektebi bitirdikten sonra da onunla bilgi yoldaşlığımız bitmedi. Fatih, 

Beyazıt, Süleymaniye Kütüphanelerinde sık sık buluşup görüşürdük. Darülfünundaki 

tezini hazırlarken, pek seyrek gençlere nasip olan bir dikkat ve itina ile yüzlerce 

kaynağa başvuruyordu."28 

Vakit gazetesinde yazı işleri müdürü olduğu senelerde hocası Hakkı Süha ile 

yolları bir kez daha kesişir; ve aynı gazetede çalışırlar. O yıllara dair anıları Hakkı 

Süha şöyle anlatır: 

 “Matbaaya gelince, ceketini çıkarır, Bir tomar kağıdı ıslatarak masasını 

siler. Bu işi öyle güzel başarır ki, ben arada sırada ona : 

- Kenan hanım! 

Diye sataşırım. 

Zamanımızın en ideal kocalarından biri olduğuna hiç şüphe yok. Evde, 

elbette bu hamaratlık on kere fazladır.”29 

Kenan Hulusi’nin şöhreti yakaladığı “Yedi Meşaleciler” dönemine ait 

bilgileri, bu grubun diğer üyelerinden öğreniyoruz: 

                                                 
27 Hakkı Süha Gezgin, “Çalınan Tarla”, Vakit, S.53, 20 Birincikanun 1937,s.250-252. 
28 Hakkı Süha Gezgin, “Zavallı Kenan”, Vakit, 26 Mayıs 1943,s.400-402. 
29 Hakkı Süha Gezgin,"Edebi Portreler: Kenan Hulûsi" , Yeni Mecmua, C. 4,S.64, 19 Temmuz 1940, 
s.24-26. 
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 “Ceketinin sol üst cebinde süslü kâh beyaz kâh renkli mendillerden 

taşımaya ne kadar meraklıydı! Onları boyun bağı değiştirir gibi ne kadar sık 

değiştirirdi! Herhalde bu mendillerden kendisinde bir koleksiyon vardı. 

 Bizlere ara sıra, Beyoğlu’nun filanca mağazasının camekânında gördüğü 

çok güzel bir mendilden bahseder, fakat çok pahalı olduğundan alamadığını ilave 

ederdi. Aklı günlerce o mendile takılır, nihayet aldıktan sonra rahatlardı. Onu Oscar 

Wilde’a benzetirdim. Gençlik çağlarının nesrinde de Oscar Wilde’ı hatırlatan bir 

tarafı vardı. Süslü, renkli, hayali bir nesri, belki de Oscar Wilde ceket yakasının 

iliğinde mevsimine göre değişen bir çiçek taşımış olduğu için onun da ceketinin 

cebinde bir mendil, kokusuz bir çiçek gibi açılırdı.” 30 

Kenan Hulusi’nin bu mendil merakına eşi Emine Besime Hanım da değinir: 

 “Hulusicik çok sık nezle olurdu. Her ay mendile para ayırdığımızı şimdi 

hatırlıyorum. Ayrıca yaka mendillerini pek çok severdi. Gamze Bey’e alınan en 

büyük hediye ipek beyaz bir mendil, bayram çocuklarından daha çok sevindirir ve 

mutlu ederdi.”31 

Yedi Meşalecilerden Yaşar Nabi, Kenan Hulusi ile ilgili şu anılarını 

nakleder: 

 “Düşünüyor ve hatırlıyorum: Onu 1927 senesinde tanıdım. O zamanlar 

Halid Fahri’nin etrafında toplanan genç edebiyat heveslilerinin canlı bir varlık 

gösterdikleri Servet-i Fünun Mecmuası’nın idarehanesinde grubumuz yavaş yavaş 

teşekkül ediyor, aramızda her zaman aynı samimiyet ve canlılıkla yaşamasını 

dilediğim bağ, yavaş yavaş kuruluyordu. (…) Divan Yolu’nda aşağı yukarı 

gezintilerimiz sırasında, o bize son nesirlerinden parçalar okurdu ve ne kadar güzel 

okumasını bilirdi. Ve ne kadar kuvvetli bir hafızası vardı. Hemen bütün yazılarını 

ezbere bilirdi. Bir kaynağın çağıltısı, bir bülbülün soluması gibi doğrudan doğruya 

gönülden gönüle ve insana bir haz ürpertisi geçirten o tatlı sesle okunmuş o güzel 

nesirleri şimdi bile yeniden işitiyormuş gibi oluyor ve içimin hazla dolduğunu 

hissediyorum. 

                                                 
30 Ziya Osman Saba, “ Hulusi” , Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943, s. 490-499. 
31 Niyazi Meşe, Kenan Hulûsi Koray’ın Hikâye ve Romanlarında Şahıslar, Selçuk Üniv. Basılmamış 
Doktora tezi, Konya, 1996. 
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 (…) Çok güçlü ve ağır yazardı. O kadar ki daima ona takılır, tembelliği ile 

alay ederdik. Evet ona takılmayı ne çok severdik. Ve o bütün tarizleri ne kadar uysal 

bir gülümserlikle karşılardı. Meşale mecmuası çıktığı sıralarda, orada “Ceylan Sesi” 

isminde bir romanı tefrika etmeye başlamıştı. Dört beş nüsha devam eden tefrika, bir 

yola çıkışın tasvirinden bir türlü daha ileri gidememişti. Bu yolculuk ne zaman 

bitecek? diye şaka ederdik. Daha yolculuk bitmeden mecmua kapandı ve roman da 

bir teşebbüs halinde ve yalnız çıkmış sahifelerden ibaret kaldı. Hulusi, sonradan bu 

esere devam etmediği gibi bize de bahsini bile ettirmedi.32 

 Kenan Hulusi, Milliyet gazetesinin sanat sayfasını hazırladığı dönemde 

(1929-30) ve Vakit gazetesinde genel yayın yönetmenliği yaptığı yıllarda (1934-

1942) pek çok genç hikâyeciyi edebiyat dünyasıyla tanıştırmıştır. Bunlardan biri 

edebiyat fakültesinden arkadaşı Sait Faik’tir. Sait Faik’in basılan ilk hikâyesi olan 

“Uçurtmalar” 9 Aralık 1929’da, uçurtmaların devamı niteliğindeki “Yağma” ise 13 

Ocak 1930’da Milliyet gazetesinde K. Hulusi tarafından yayınlanır. 33 

 Sait Faik, kendisiyle yapılan son röportajda “Hikâye yazmaya ilk nasıl 

başladınız” sorusunu yanıtlarken kendisini hikâye yazmaya teşvik eden Kenan 

Hulusi’yi anmadan geçemez. “Kenan Hulusi’nin verdiği cesaretle”34 hikâye yazmaya 

devam ettiğini vurgular. 

Emine Besime Hanım, Niyazi Meşe’nin kendisiyle 16/03/1991 tarihinde 

yaptığı mülakatta ve Bir Yudum Su'ya yazdığı biyografide, eşinin kişiliği, tanışmaları 

ve ölümüyle ilgili bilgiler verir: 

 “Kendisini 1928 senesinde Edebiyat Fakültesinde tanıdım. Bir gün bir bahis 

üstünde arkadaşlarla münakaşa ediyorduk. Biraz tok fakat bütün inceliklerin içine 

toplandığı sesiyle bir metin için bizi ikna etmeye çalışıyordu. Birden onun daima 

gülen gözlerinin benimle konuştuğunu gördüm. O sırada “Yedi Meşale”cilerin 

çıkardığı bir kitap neşrolunmuştu. Kendi imzasıyla arkadaşlardan bazılarına bu 

kitaptan verirken beni nedense ayırmıştı. O gün kendimi bir türlü teselli edemedim. 

Akşam eve döndüğüm zaman masamın üstünde bir paket buldum. İçinde ciltli bir 

                                                 
32 Yaşar Nabi Nayır, “ Hulusi İçin”, Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943, s. 491. 
33 İbrahim Kavaz, Sait Faik Abasıyanık , Şule Yay., İstanbul 1999, s. 66-67. 
34 Gülen Erdal, “Sait Faik ile Son Röportaj”, İzlerimiz , İstanbul,1954, s. 77. 
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kitap vardı.‘Candan ve gönülden saygılarımla’ diye bunlardan bir tane de bana 

yollamıştı. Sonra aramızdaki sıra arkadaşlığı, hayat arkadaşlığı ile birleşti.” 35 

 “O, yalnızlığa ve tabiata aşıktı. Bahar ve yaz günlerinde münzevi kır 

kahvelerinin köşesini her şeyden çok sever, yazılarını ekseri zamanlar burada 

hazırlardı. ‘Bahar Hikâyeleri’, ‘Bir Otelde Yedi Kişi’, ‘RBK Pansiyonu’ hep bu 

şekilde hazırlanmış eserleridir. Evde iken bir karınca sessizliği ile çalışır, titiz bir 

itina ile de yazılarını benden saklardı. Bir gün onları intizama sokmak için epey 

uğraşmıştım. O akşam, ilk defa öfkeli olmak isteyen, fakat her şeye rağmen yine 

gülen üzgün yüzüyle karşılaştım. Bana ‘bunu tekrarlamamamı rica ediyor, 

‘yalvarırım çocuklarıma dokunma benim’– yazılarına çocuklarım derdi çünkü – 

diyordu. En fazla sevdiği şeylerden biri de seyahatti onun. Askerlik esnasında bu 

arzusunu biraz tatmıştı. ‘İnsan görür ve gezerse yazılarında hakikat çeşnisi çoğalıyor’ 

derdi. Yanında bulunmadığım zamanlar geceleri çok çalıştığını duymuştum. 

Hikâyelerinden bir kısmını ve ‘Halim Usta’nın Meyhanesi’ adlı henüz 

neşrolunmayan bir kitabını hazırlıyordu. Uykusuzluktan çok şikayet ediyor, buna 

rağmen yine çalışıyordu. Mektuplarımdan bir çoğunda kendisine istirahat etmesi için 

yalvarıyordum. Fakat o: ‘Çocuklarıma iyi bak benim, yakında geliyorum, artık ayrı 

bir çalışma odası isterim.’ diye yazıyordu.” 36 

 “Hastalandığını bildiren telgrafı alınca Adapazarı’na gittim. Bu hayata ve 

gülmeye aşık bu genç adamın ölebileceğini bir dakika bile düşünmemiştim. Yatağı 

içinde bitkin bir tebessümle sayıklarken bile şu sözleri işittim ondan: ‘Kafam 

mütemadiyen işliyor, ah düşündüklerimi bir yazabilsem!’ diyordu. Hulusicik, 23 

Mayıs 1943’te Adapazarı’nda askerlik hizmetini gördüğü sırada, yaşamaya tam 

başlayacağı zaman doğduğu ayda öldü.” 37 

Ölümünden sonra yazılan tüm yazılar Kenan Hulusi’nin “tifüs” salgınından 

öldüğü belirtir. Ancak eşi Emine Besime Hanım ölüm sebebinin “lösemi” olduğunu 

açıklar: 

                                                 
35 Niyazi Meşe, Kenan Hulûsi Koray’ın Hikâye ve Romanlarında Şahıslar,Basılamamış Doktora Tezi, 
Konya, 1996. 
36 Bir Yudum Su, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1944, s. 3. 
37 a.g.e., s. 3. 
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 “Ölümünden sonra ‘Kesin teşhisi koyamadık. Tifüsten şüpheleniyoruz. 

Kesin teşhisi 15-20 gün sonra verebiliriz.’ dediler. Üç ay sonra emekli aylığı 

bağlamaları için beni Büyük Deredeki Askeri Şube’ye çağırdıkları zaman rahmetli 

Hulusiciğin “tifüs”ten değil, “lösemi”den öldüğünü bana ve babasına bir raporla 

bildirdiler.”38 

 Emine Besime Hanım, ellili yılların sonunda Ali Güneş Bey’le ikinci 

evliliğini yapar. 1996 yılında vefat eder.  

 Cevdet Kudret Solok’un Varlık dergisinde çıkan “Bir Ölünün Arkasından 

Düşünceler” adlı yazısında Kenan Hulusi Koray’ı şu şekilde anlatmıştır: 

 “ Hulusi ile ilk defa nerede ve nasıl tanıştım? Şimdi bunu iyice 

hatırlayamıyorum; fakat onun güler yüzü hayatımın her safhasına karışmış gibi bir 

his içinde yaşıyorum. 

Kenan Hulusi, her şeyden önce şekil ve kelimelerde kıymet gören bir 

sanatkar titizliğiyle yazıcılık hayatına başladı. Anlatılan şeyin değil, anlatış tarzının 

güzel ve mutlaka ahenkli olmasını isterdi. Bu endişe iledir ki, o, bazen satırları 

kırarak onları nazım satırları gibi alt alta yazar; bazen aynı cümleleri arka arkaya 

tekrar eder ve çok defa cümlenin klasik şeklini bırakarak faili, fiili, mef’ulü istediği 

yerde kullanırdı. 

 Bu dediğim şeyler, onun ilk yazılarına “Yedi Meşale” de çıkan mensure 

kılıklı hikayelerine ait hususiyetlerdir. Hulusi, mensur şiir yazmak kabiliyetiyle 

doğmuş bir insandı; ilk yazılarından hemen bir iki sene sonra yazdığı Altın Oluk ve 

Çaycı Dükkanı mensureleri onun bu yoldaki kabiliyetinin çok kuvvetli delilleridir. 

Eğer tuttuğu yoldan ayrılmasaydı. Bugün ondan ‘Türk edebiyatının en büyük nâsiri’ 

diye bahsetmek imkanını bulacaktık. 

 Hayatını kazanmak zarureti onu gazeteciliğe sürükledi. Son görüşümde 

bana: “ İnsanın her gün bir yazı yazması gerektiğini, kelime ve cümle endişeleriyle 

zamanı öldürmemek lazım geldiğini ve bir yazıcının yalnız kendisinin yaşadığı veya 

gördüğü hadiseleri değil, kulaktan işittiği yahut da okuduğu her vakayı hemen 

yazmasının pek âlâ mümkün olduğunu” söylemişti. Eski düşüncelerinin tamamen 
                                                 
38 Niyazi Meşe, Kenan Hulûsi Koray’ın Eselerinde Şahıslar, Basılmamış Doktora Tezi, Konya, 1996. 
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aksini müdafaa ettiğini o gün esefle görmüştüm ve hemen anlamıştım ki, hayatını 

sanatına değil, sanatını hayatına uydurmaktadır. İşte bu düşünce iledir ki, hiç 

tanımadığı ve sadece kulaktan duyduğu köy hayatına yahut da ayaküstü görüverdiği 

hadiselere ait her gün bir hikaye yazdı; bunların bir kısmını kitap halinde de bastırdı. 

Üslûp endişesinden ne kadar uzak kalırsa kalsın, sanatkar tabiatı, onu, bu son 

hikayelerinden dahi yer yer fevkalâde ahenkli cümleler yaratmaya doğru 

sürüklüyordu. Kasten öldürmek istediği şairlik tarafı arada bir işte böyle pırıl pırıl 

cümlelerle kendini göstermekte idi. 

 Biz Yedi Meşaleciler, onun şahsında, kıymetli bir nâsir ve yakın bir dost 

kaybetmekle ıstırap çekiyoruz ve bize, tanıdıklar tarafından, ‘Başınız sağ olsun!’ 

dendiği zaman, Hulusi ile aramızdaki akrabalıktan daha üstün arkadaşlık ve sanat 

yoldaşlığı bağlarımızın kuvvetini bir kere daha, fakat bu sefer acı acı, anlamış 

bulunuyor ve ağlamamak için kendimizi zorla tutmaya çalışıyoruz.” 

 Ziya Osman Saba’nın Varlık dergisinde çıkan “Hulusi” adlı yazısında 

Kenan Hulusi Koray’ı şu şekilde anlatmıştır: 

 “ Gazetelerin Hulusi’nin ölümünü haber verdikleri 25 Mayıs Salıdan önceki 

pazar günü akşamı, belki de Hulusi’nin tam son nefesini verdiği dakikalarda, kendi 

kendime otururken bilmem nasıl bir tedai ile aklım ceket ceplerine yerleştirilen ve bir 

zamanlar pek moda olan mendillere gitmişti. Oradan gayri ihtiyari Hulusi’yi 

hatırlamış, henüz üniversitenin esas binasında bulunmakta olan Edebiyat 

Fakültesinin geniş, şarkkâri divanhanelerinde mütebessim dolaşmakta olan edebiyat 

talebesi ve Yedi Meşalenin yegane nâsiri Kenan Hulusi’yi görürü gibi olmuşum. O 

da ceketinin sol üst cebinde bir süslü kâh beyaz kâh renkli mendillerden taşımaya ne 

kadar meraklı idi! Onları, boyunbağı değiştirir gibi, ne kadar sık değiştirirdi! 

Herhalde bu mendillerden kendisinde bir koleksiyon vardı. Bizlere ara sıra, 

Beyoğlu’nun filanca mağazasının camekânında gördüğü çok güzel bir mendilden 

bahseder, fakat çok pahalı olduğundan alamadığını ilave ederdi. Aklı günlerce o 

mendile takılır, nihayet aldıktan sonra rahatlardı. Onu Oscar Wilde’a benzetirdim. 

Gençlik çağlarının nesrinde de Oscar Wilde’ı hatırlatan bir tarafı vardı. Süslü, renkli 

hayali bir nesri, belki de Oscar Wilde ceket yakasının iliğinde mevsimine göre 
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değişen bir çiçek taşımış olduğu için onun da ceketinin cebinde bir mendil, kokusuz 

bir çiçek gibi açılırdı. 

… 

 Bir Çaycı Dükkanında’yı yazan Kenan Hulusi’yi hatırlıyorum. Bu nesrini, 

o senelerde bilhassa Muhit’te çıkan nesirlerini ne kadar severdim. Çaycı çay 

bardaklarını ne kadar itina ile ne kadar temiz yıkardı. Ve Hulusi, çaycı çay 

bardaklarını yıkarken çıkan gıcırtıdan, dışarıda, kaldırımları örten karlara yeni 

alınmış lastikleri ile basarak bir adam geçiyor zannederdi. 

 Bu cidden güzel nesirlerin mecmua sahifelerinde unutulmamasını gönül ne 

kadar arzu eder. Son zamanlarda gazeteci Kenan Hulusi beni nerede görse hemen 

idarehanedeki odasına davet eden, çay ısmarlayan, şuradan buradan konuşan, 

müşterek dostlarımızı, karımı soran Kenan Hulusi’yi öğle vakti Babıâli yokuşunda 

bir köfteci dükkanına girip karşı karşıya köfte yediğimiz Kenan Hulusi’yi 

görüyorum. Şimdi, önümde, ölümünü haber veren gazetedeki resmi siyah bir çerçeve 

içinden yine bana gülümsüyor. 

 O gazetedeki arkadaşlarından bahsetmek, bizleri methetmek için fırtınalar 

yarattı. Yedi Meşaleciler grubuna dahil olmaktan adeta gurur duyardı. Bir 

makalesinde ‘müntesibi bulunmakla iftihar duyduğum Yedi Meşaleciler grubu’ 

tarzında bir cümlesi bulunduğunu hatırlıyorum. Meğer aramızdan ilk önce o 

gidecekmiş! 

 Dostum Cahit Sıtkı yeni aldığım mektubunda Kenan Hulusi’nin ölümüne 

yanarken şöyle yazıyor: Adresi mezarlık olan dostlar sayısının çoğalmamasını 

Cenabı Haktan niyaz edelim.” 

 Hikmet Münir’in Varlık dergisinde çıkan “Ölümün Karşısında” adlı 

yazısında Kenan Hulusi Korayı şu şekilde anlatmıştır: 

 “Seni benim kadar sevdiğini söyleyenler pek çok olacaktır. Fakat öyle 

sanıyorum kino güzel kalbine en mânâsız yollardan ben girebilmiştim. Seninle aynı 

semtlerde büyüdüm; aynı mektep sıralarında yan yana oturdum. Fikir ve ruh 

gelişimlerimizde aynı noktalardan hız alarak yollandık. Profesyonel yazı hayatına 

sen beni, ben seni birbirimizin elinden tutarak götürdük. Eriştiğin imkanlara beni 
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ortak ederdin; elde ettiğim fırsatları senden esirgemezdim. Enerjik fakat uysal huylu 

idin. Coşkun fakat tedbirli idin. Hassastın fakat alıngan değildin. Sevmek için 

yaratılmış bir kalbin vardı. İhtiraslarını sanat yoluna vermiştin. Ölüm kim bilir sana 

ne kadar acı gelmiştir. 38 yaşla varılmış bir olgunluk çağında seven bir kalp, 

kavrayan bir zekanın her faniye kendini göstermeyen hakikatleri gören gözleri için 

kapanmak ne zordur! 

 Şimdi sensin müşkül bir vaziyette olduğun zaman cesaretle gülümseyen 

ağzını, bir davayı anlatmaya başladığın sıralarda tatlılıkla ovuşturduğun ellerini, 

dolgun sükûnetini, kafandaki hazine yetmiyormuş gibi koltuğunun altında daima 

taşımak ihtiyatında bulunduğun yaprakları aşınmış kitaplarını göz önüne getiriyorum 

da, o aceleci adımlarla bu kadar çabuk nereye gitmekte olduğunu anlayamamış 

olduğuma yanıyorum!” 
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2. MUHİT DERGİSİNE DAİR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

MUHİT DERGİSİNE DAİR 

 Sözlükte “görüp gözetmek, savunup korumak” anlamındaki havt (hîta, 

hıyâta) kökünün if’âl kalıbından (ihâta) türeyen muhit kelimesi “bir şeyin etrafını 

çeviren, bir şeyi ve bir hususu bütün yönleriyle bilen” demektir.39  

Muhit dergisi, 30 Teşrinisani 1928-1932 yılları arasında İstanbul’da kırk 

dört sayı çıktı. Resimli, aylık aile mecmuası Muhit’in mesul müdür ve imtiyaz sahibi 

Ahmet Cevat’tır. Abonelik şartı posta ücreti dahil Türkiye için senelik altı lira, 

ecnebi memleketler için seneliği dört dolardır. Muhit, her nüshada bir elbise kalıbı 

veya renkli bir tablo okuyucularına hediye eder. 

Derginin çıkış amacı okuyucuların edebiyat, sanat, fen, ilim, içtimai hayat 

vb. sahalarında bilgi ihtiyaçlarını tatmin etmektir. Derginin neşriyatı harf inkılabının 

yapıldığı senelere rastlar. Bu sebeple ilk yedi sayısı Arap ve Latin harfleri ile karışık 

olarak yayımlanır. Daha sonra sadece Latin harfleri kullanılır. Kenan Hulusi’nin 

yazıları ilk yedi sayıda çıkmamıştır. Muhit, bu açıdan devrin yazı ve imla 

meselelerine ışık tutmaktadır.40 

Derginin ilk sayısında Ahmet Cevat’ın yazdığı “Muhit Ne İçin İntişar 

Ediyor?” adlı manifestoda derginin esaslı bir boşluğu doldurmak, büyük bir eksikliği 

tamamlamak üzere çıktığından bahsedilmiştir. Okuyucularına ev idaresinde, çocuk 

bakımında, hayatın umumî işlerinde rehberlikte bulunan Muhit, diğer mecmualar gibi 

kişileri sadece eğlendirme amacı gütmez.41  

Ahmet Cevat bu manifestoda okuyuculardan şunları istemektedir : 

1. “Daima her şeyin olduğu gibi hakikati asla değiştirmeyerek 

yazdığından ve hiçbir menfaat mukabilinde kendilerini 

aldatmadıklarından, 

2. Ahlaka  efsad edecek yanlış fikirler, hisler , hasta heyecanlar 

verecek hiçbir yazıyı sütunlarına geçirmeyeceklerini, 

                                                 
39 Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi , C.31, İstanbul,2006, s.40. 
40 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yay., C.6, İstanbul, 1986, s. 430. 
41 Ahmet Cevat, “Muhit Ne İçin İntişar Ediyor?”, Muhit, S.1,1 Kasım 1928,s.1. 
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3. Daima en doğru, en faydalı, en sağlam ve en güzel şeyleri 

düşünmeleri, bunları onlara vermeye çalıştıklarından emin 

olmalıdırlar.”42 

 Dergide başlıca şu köşeler bulunmaktadır : şiir, memlekete ait, güzel 

sanatlar, edebi tenkit, tarih, meşhur adamlar, günün adamları, hikâyeler, fennî 

yazılar, çocuklar ve çocuklar için, kadınlık, geçmişin ve bugünün mühim adamları, 

edebiyat, sanat , lisan, kadın sahifeleri, seyahat ve tiyatro, şiirler ve nesirler, spor, 

sinema, güzel sanatlar, çocuk sahifeleri, bilmece, şiş ile örgü elbise, faydalı bilgiler, 

ev hanımı, evde çiçekçilik, kış oyunları… 

              Muhit, resimli olup aile fertlerinin hepsine hitap etmeye çalışmaktadır. 

“Cumhuriyetin büyük simaları, Türklüğün necib menşe ve tarihi, insanlığın tekamül 

ve terakkisi” mecmuanın en fazla yer verdiği konular arasındadır. Ev idaresi, spor, 

sağlık köşeleri vardır. “Büyük adamların hayatı” köşesinde dünya edebiyatının 

seçkin simaları yer alır.43   

              Edebiyatımız hakkında bazı yazarların görüşlerine başvurulur. Halk 

hikâyeleri ve şiirler, kitap tenkitleri, tiyatro bahisleri, lisan dışında dergide sürekli 

olarak telif ürünler, hikâye ve şiirler yayımlanır. 

            Dergideki köşelere bakıldığında öne çıkan isimler şunlardır: 

 “Şiir” köşesinde ; Celal Sahir , Ahmet Cevat , Necip Fazıl, Yaşar Nabi, Esma Zafir. 

“Memlekete Ait” köşesinde ; İbrahim Nemci, İsmet Paşa, Ahmet Cevat,Nahit Sırrı, 

Muzaffer Timurtaş, Abdülhak Şinasi, Ekrem Vecdet. “Hikâyeler” köşesinde/ 

Ercüment Ekrem, Reşat Nuri, Semiha Vamık, Esma Zafir, Nezihe Muhittin, Şefika 

M.. “Güzel Sanatlar” köşesinde/ İbrahim Nemci. “Tarih” köşesinde/ Nusret Kemal, 

Ahmet Cevat.“Edebi Tenkit” köşesinde/ Ruşen Eşref, Ahmet Cevat. “Şiirler ve 

Nesirler” köşesinde/ Muzaffer Reşit, Fevziye Aptullah, M. Kemal, Enis Behiç, Cahit 

Sıtkı, Yaşar Nabi, Nahit Sırrı, Muammer Şahap, Niyazi Sabri, Eyüp Sabri, Ziya 

İlhan. “Edebiyat, Sanat, Lisan” köşesinde/ Mebrure Hurşit, Ahmet Eşref, M. Fuat, 

Ahmet Cevat, İbrahim Hoyi, Mustafa Şekip, Elif Naci, Kenan Hulusi, Hikmet 

                                                 
42 Ahmet Cevat, “Muhit Ne İçin İntişar Ediyor?”, Muhit, S.1,1 Kasım 1928,s.1. 
43 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yay., C.6, İstanbul, 1986, s. 430. 
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Feridun, Reşat Ekrem. “İlim ve Fen” köşesinde/ Ahmet Cevat, İbrahim Hoyi, K. 

Şerif. “Hikâye, Seyahat ve Tiyatro” köşesinde/ Seniha Sami, Yaşar Nabi, Ziya İlhan, 

Murat Akdoğan, Mustafa Necip, Cahit Sıtkı, Eyüp Sabri, Mebrure Hurşit, İbrahim 

Şevket.“Spor” köşesinde/ Selim Sırrı. 

             Muhit, bu neşriyatı ile devrinin seçkin dergileri arasında yer almıştır. Başlıca 

yazarları şunlardır: Ahmet Cevat, Ruşen Eşref, Nahit Sırrı, Reşat Nuri , Mebrure 

Hurşit, Yakup Kadri, Kemalettin Şükrü, Yaşar Nabi, Nevzat Mahmut, Semiha 

Vamık, Ercüment Ekrem, Kenan Hulusi, Orhan Seyfi, Celal Sahir, Necip Fazıl, 

Faruk Nafız, Cevdet Kudret, Refik Ahmet, Ahmet Muhip, Ömer Bedreddin… 

            “ Muhit gayesine gerektiği gibi erişebilmek için okuyucularıyla en samimi 

zihnî münasebette bulunmak onların Muhit’ten ne gibi hizmetleri beklediklerini, 

neler istediklerini tamamıyla bilmek için okuyucularına şu üç soruyu sormuştur: 

1. Dergimizin hangi kısımları arzu ,ihtiyaç ve temennilerinize hitap ediyor? 

2. Daha ne gibi mevzuların mecmuaya girmesini arzu edersiniz? Umumiyetle 

mecmuadan ne gibi şikayetleriniz vardır? 

3. Verdiğimiz hediyeler ( ilaveler, tablolar, elbise kalıpları) sizin hakikî bir 

ihtiyacınıza tekabül ediyor mu? Hangilerini daha ziyade tercih 

ediyorsunuz?”44 

       Ahmet Cevat, verilecek cevaplara göre mecmuanın hakikî ihtiyaçlara her an 

cevap verebilecek bir hâle gelmesini  amaçlamıştır. Bütün bu çalışmalara karşın 

dergi kırk dört sayı çıkmıştır. 

 

 

 

                                                 
44 Ahmet Cevat, “Muhit Ne İçin İntişar Ediyor?”, Muhit, S.1,1 Kasım 1928,s.1. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

I. KENAN HULUSİ’NİN MUHİT’TEKİ YAZILARI VE 

HİKÂYELERİ ÜZERİNE 

 
              Kenan Hulusi Koray’ın Muhit’te çıkan yazıları 1929-1932 yılları arasında 

toplam on üç tanedir. Bunlardan ikisi söyleşi, dördü mensure, yedisi de hikâye 

özelliği taşımaktadır. Sanatçı yazılarını yeni harflerle yayınlamıştır. 

             “Edebiyatımız Hakkında Hüseyin Rahmi Ne Diyor?” (1930) ve “Cenap 

Şahabeddin Beyle Konuştuklarım”(1931) adlı yazılar söyleşi türünde kaleme 

alınmıştır. “Beyazıt’ta Çınar Altı” (1930), “Boğaz İçinde Bir Gece Yarısı Mehtabı” 

(1930), “Cevahir Bedestanı” (1931), “Uyku” (1932) isimli yazılar mensure özelliği 

göstermektedir.  Sanatçının hikâye türündeki yazıları şunlardır: “Beyaz Güller” 

(1929), “Dirilen Mumya” (1929), “Şeceri Vakvak” (1930), “Şehzade Başında Bir 

Çaycı Dükkanı” (1931), “Tabaklar ve Çocukluğum” (1931), “Ağustos Böcekleri” 

(1931), “Dar Kapı” ( 1931). 

           Kenan Hulusi’nin  yazılarındaki tema çeşitliliği, zaman ve mekanın kullanımı, 

dil ve üslûba gösterdiği özen dikkati çekmektedir. 

           Koray’ın Muhit’te çıkan mensure ve söyleşilerini ayrı başlıklarda ele 

alınmıştır. 
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1.1. KORAY’IN MUHİT’TEKİ YAZILARINA DAİR 

1.1.1. MENSUR ŞİİRLERİ 

 

            Mensur şiir, duygu ve hayal dünyamızı etkileyebilecek bir konuyu, kısa ve 

çarpıcı bir şekilde, şiirin cümle yapısını ve ahengini koruyarak, şairane bir hava ile, 

ölçü ve uyağa bağlı kalmadan anlatan edebî türdür.Türk edebiyatında mensur şiire 

“mensure” adı verilmiştir.45 

            Mensur şiir türü 19. yüzyılda Fransız edebiyatında ortaya çıkmıştır. Bu tür 

karakteristik özelliklerini  Charles Baudelaire, İsidore Duacasse ve Arthur Rimbaud 

gibi şairler sayesinde kazanmıştır. Bu şiir türü Fransız edebiyatında Baudelaire’le 

yaygınlaşmıştır. Dünya edebiyatında Edgar Allan Poe de bu türde eser vermiştir. 

            Mensur şiir, Türk edebiyatına Tanzimat’tan sonra Fransız edebiyatından 

yapılan şiir çevirileriyle girmiştir. Servet-i Fünûn edebiyatına değin şiirdeki 

arayışların sonucunda ortaya çıkmıştır.  Paul et Virginie ve Atala gibi eserler, Fransız 

romantizmini hazırlasa da Türk edebiyatında da mensur şiirin oluşumuna katkı 

yapmıştır. Süreç, Şinasi’nin şiir çevirileriyle başlamıştır. Bu sürede, Servet-i Fünûn 

edebiyatının ortaya çıkmasında önemli etkisi olan Recaîzâde Mahmut Ekrem’in de 

katkısı büyüktür. O, özellikle hatıralarından ve güncel olaylardan söz ettiği mensur 

parçalar kaleme almıştır. Şiirlerinin arasına da nesir parçaları karıştırmaktan 

çekinmemiş, bazen de nazma nesirle başlamıştır.46 

             Batılı anlamdaki mensur şiirler, Türk edebiyatında 19. yüzyılın sonlarında 

denenmiştir. Bu türün Türk Edebiyatında Batılı anlamdaki ilk temsilcisi “Halit Ziya 

Uşaklıgil”dir, Türk edebiyatında bu türün isim babası da Halit Ziya Uşaklıgil’dir. 

              Halit Ziya Uşaklıgil, Servet-i Fünûn döneminde, bu türde iki eser vermiştir 

(Mensur Şiirler, Mezardan Sesler, 1890). Halit Ziya’nın bu eserleri çevresinde 

yapılan tartışmalar, bu türün edebiyatımızda kabullenilmesini ve yerleşmesini 

sağlamıştır. Ona göre mensur şiir; kısa, küçük, hemen zihne doğdukları gibi kâğıt 

üzerinde rastgele atılıvermiş duygulardan, yol üstünde toplandıkları gibi teklifsiz, 

                                                 
45 Cevdet Kudret Solok, Türk Edebiyatı Hikâye ve Romanı,C.1,İstanbul,1979,s.275. 
46 a.g.e.,s.277. 
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tasnifsiz çizilivermiş çizgilerden ibarettir. “Mensur Şiirler”, Halit Ziya Uşaklıgil’in 

edebiyat dünyasına adım atmasını sağlayan yapıttır. Sanatçı bu eserinde mensur şiirin 

ilkelerini tam olarak uygulamıştır. Bu türü, Türk edebiyatına tanıtmıştır.                       

Sanatçı, bu eseriyle eski edebiyat taraftarlarının eleştirilerine uğramış; ancak 

Recaîzâde’nin büyük takdirini kazanmıştır. Yazarın bu kitabındaki 47 mensur şiir; 

konu, dil ve üslup bakımından Servet-i Fünûn edebiyatının karakteristik özelliklerini 

taşır. Onların hastalık derecesine varan “aşırı duygusallıklarını, alınganlıklarını, 

karamsarlıklarını” bu eserde görmek mümkündür. Ancak sanatçının bu eserinin dili 

ve üslubu, daha sonra yazdığı hikâyeler kadar başarılı değildir. Bunun nedeni, 

yazarın bu eserini yazarken duygularından çok, düşüncelerini açıklamayı 

hedeflemesi, bu yüzden de eserinde kelime oyunlarına ve söz sanatlarına pek yer 

vermemesidir. Eserde uzun cümleler yer almasına rağmen, düşünceler kısa 

cümlelerle anlatılmıştır. Bunlar da daha çok, soru ve ünlem cümleleridir. Yazar, bu 

tür cümleleri kullanarak, eserin anlatımını daha etkileyici kılmak istemiştir. Bu 

bağlamda sıfatlardan da çokça yararlanmıştır. Halit Ziya’nın, bu eserin anlatımında 

sıfatları bolca kullanması, tasvirlerin etkileyici olmasını sağlamış; eserin ahengini 

güçlendirmiştir. Bu eserde birbirine benzer seslerden oluşan sözcükleri kullanmış, 

onlar arasındaki ahenkten de yararlanmıştır. Ayrıca tabiatla ilgili kelimelerin çokluğu 

da göze çarpmaktadır. Diğer kelimeler ise sanatçının içinde bulunduğu ruh hâlini 

anlatmaya yarayan “sevinç, üzüntü, gözyaşı” gibi kelimelerdir. 47 

              Halit Ziya Uşaklıgil “Mezardan Sesler” adlı eserini ise annesinin ölümü 

üzerine yazmıştır. Bu bakımdan eser, Abdülhak Hamit’in eşi Fatma Hanım’ın ölümü 

üzerine kaleme aldığı “Makber”i hatırlatır. “Mezardan Sesler”, adının çağrıştırdığı 

karamsarlığın ötesinde mikro ve makro kozmostan, insanın dünyadaki yerini ve var 

oluşun amacını tartışan felsefî metinlerden oluşmaktadır. Bu eserdeki yazılar 

başlıksızdır. Servet-i Fünûncuların nesir hâlinde yazdıkları şiir parçaları da “mensur 

şiir” olarak anılmıştır. 

              Bu dönemde Halit Ziya’nın yanında Mehmet Rauf da mensur şiir türünde 

eser vermiştir. Mensur şiir; Mehmet Rauf’un en başarılı olduğu edebî türlerden 

biridir. Mehmet Rauf, Servet-i Fünûn dergisinde beş yıl süren bu etkinlikleri arasında 

                                                 
47 Cevdet Kudret Solok, Türk Edebiyatı Hikâye ve Romanı,C.1,İstanbul,1979,s.277. 
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yazmış olduğu kırk iki mensureyi, Mektep mecmuasındakilerle birlikte, Eylül 

romanından sonra en çok anılan eseri olan Siyah İnciler’de bir araya getirmiştir. 

Onun mensur şiirleri, Halit Ziya’nın mensur şiirlerini dahi gölgede bırakmıştır. 

Mehmet Rauf’un mensur şiirlerinin Baudelaire ile karşılaştırılması göz önüne alınırsa 

devrindeki etkisi daha iyi anlaşılır.  

             Mehmet Rauf’un “Siyah İnciler” (1891-1901) adlı eseri, Türk Edebiyatı'nın  

en başarılı mensur şiirler kitabı olarak bilinir. Aşka, güzelliğe, sanata olan tutkusunu 

içinden geldiği gibi, bir anda  kâğıda döküveren yazar, bu eserde, aslında bir anlamda 

kendi dramını yazmıştır. “Siyah İnciler”in, türünün en iyi örneği olarak gösterilmesi 

yanında bir önemli özelliği de taşıdığı samimiyet duygusudur. “Siyah İnciler”, 

Mehmet Rauf’un hatıralarında belirttiğine göre beş yüz adet basılmıştır. Beş 

bölümden oluşan eser, sırasıyla Halit Ziya, Hüseyin Cahit, Celal Sahir, Faik Âli, 

Sami Paşazade Sezai ile ilgili yazılardan oluşmuştur. Mehmet Rauf’un bazı 

hikâyelerine “Siyah İnciler”de yer vermesi, onun Paul Bourget’nin etkisiyle gözleme, 

insanın iç dünyasına, psikolojik analizlere dayalı hikayeleriyle mensur şiirlerin 

karıştırılmasına yol açmıştır. Bu karışıklıkta biraz da Mehmet Rauf’un piyes, roman, 

mensur şiir demeyip, her kitabının sonuna bir iki hikâye eklemiş olmasının payı 

vardır. Oysa Mehmet Rauf’un mensur şiirleriyle hikâyeleri karşılaştırılacak olunursa 

hacim bakımından aralarında en azından üç dört sayfalık bir fark olduğu görülür.48 

           Servet-i Fünûn döneminde mensur şiir yazan diğer sanatçılar ise Hüseyin 

Cahit Yalçın, Celal Sahir Erozan ve Saffet Nezihi’dir.  

           Milli edebiyat ve Cumhuriyet edebiyatı döneminde de birçok sanatçımızın 

olduğu gibi Kenan Hulusi’nin de  mensur  şiir türünde önemli eserleri bulunmaktadır.               

Sanatçının Muhit dergisinde dört tane mensure özelliği taşıyan yazısı bulunmaktadır. 

Bu yazılar 1930-1932 yılları arasında yayınlanmıştır.  

            Yazarın "mensur şiir" özelliği gösteren "Cevahir Bedestanı", "Uyku", 

"Beyazıt'ta Çınar Altı", "Boğaz İçinde Bir Gece Yarısı Mehtabı” adlı eserlerinde 

vak'a zamanı birkaç saatle sınırlıdır. 

“Cevahir Bedestanı” adlı hikâyede Kenan Hulusi belirli bir zaman dilimi 

içerisinde bedestan içerisinde dikkatini çeken eşyaları, kişileri ayrıntılı biçimde tasvir 

                                                 
48 Cevdet Kudret Solok, Türk Edebiyatı Hikâye ve Romanı,C.1,İstanbul,1979,s.278. 
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etmiştir. Yazar bunu yaparken, zengin kelime hazinesinden yararlanmıştır. 

Sanatçının duygu ve hayal dünyası kısa ve çarpıcı biçimde anlatılmıştır.  

 Kenan Hulusi’nin bazı hikâyelerinde mekân, üzerinde yaşayan kişilerin 

sosyal seviyelerini aksettiren bir göstergedir. Aslında bunu bütün hikâyelerinde 

sağladığını söylemek güçtür. Ama “Cevahir Bedestanı”  hikâyesinde yer yer yapılan 

eşya-mekân tasvirleri ile o mekânda yaşayan veya o eşyalara sahip olan insanların 

sosyal statüsünün sezdirilmeye çalışıldığını görürüz. Ayrıca bu hikâyede mekân-

insan ilişkisi göze çarpmaktadır. 

“Uyku” isimli yazıda  yine kısa bir zaman dilimi ile karşılaşmaktayız. 

Yazarın uyku öncesi  düşüncelerini ve rahat bir uyku çekmenin hayalini kurduğunu   

bu hikâyede görmekteyiz. Uykunun öneminin ve verdiği huzurun üzerinde duran 

sanatçı bol bol tasvir yapmıştır. Şairane fakat sade bir dille hikâyesini kaleme 

almıştır. Şahıs kadrosu ve mekân diğer yazılarında olduğu gibi dardır. 

“Beyazıt’ta Çınar Altı” mensuresine tasvirle başlayan Kenan Hulusi ağacın 

altına oturduktan sonraki ruhunun yaşadığı rahatlığa dikkat çekmektedir. Bu çınar 

sayesinde içindeki sevinci tekrar açığa çıkarır. Yazısında çeşitli benzetmeler 

kullanıldığı görülür. Zaman ve mekan, diğer hikâyelerinde de olduğu gibi çok 

kısıtlıdır. Buna rağmen hikâyelerinde bir çekicilik bulunmaktadır. Kenan Hulusi’nin 

çoğu eserinde olduğu gibi bu eserinin adı da bir yer ismidir. 

            Kişilerin yalnız yaşadıkları değil, gitmeyi tercih ettikleri mekân ile kişilikleri 

arasında da sıkı bir bağ vardır. Yazarın “Boğaz İçinde Bir Gece Yarısı Mehtabı” 

eserinde kahramanların ruh hali ile mekân arasında bağlantı kurduğunu görürüz. 

Mekânın yazara verdiği ferahlık ve rahatlık dikkati çeker. Zaman birkaç saatle 

sınırlıdır.  
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1.1.2. SÖYLEŞİLERİ 

           Bir yazarın, kişisel görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden, 

okuyucusuyla konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara “sohbet” adı 

verilir. 

           İnsanlar karşılıklı konuşmayı sevdiklerinden, söyleşi türündeki yazıları 

okumayı severler. İyi bildiği ve herkesin ilgilendiği bir konuda çoğu kişi söyleşi 

yazabilir. Bunun için bir konuda, ne söyleyeceğini bilmenin yanı sıra, nasıl 

söyleyeceğini bilmek gerekmektedir. 49 

           Sohbet yazarları kültür, sanat, edebiyat, felsefe gibi alanlarda zengin bir 

birikimi olan kişilerdir. Ele aldığı konuyu fazla derine inmeden, kanıtlama endişesi 

taşımadan, âdeta okuyucularla dertleşiyormuş gibi içten anlatır. Konunun 

ağırlaşmaya başladığı, okuyucunun sıkılmaya başladığını düşündüğü anda bir espri 

yaparak, bir nükte söyleyerek, bir fıkra anlatarak okuyucunun ilgisini canlı tutmayı 

başarır. Düşüncelerini kimi zaman bir atasözü söyleyerek, bir vecize söyleyerek, 

bazen de ünlü bir düşünürün sözleriyle pekiştirir. En sıkıcı, en ağır konular bile usta 

bir sohbet yazarının kalemiyle şekillenince neşeyle, keyifle okunan bir yazı haline 

dönüşür. 50 

            Sohbet türündeki eserlerin sayısı oldukça azdır. Edebiyatımızda sohbet türüne 

örnek olarak şu eserleri verebiliriz: Nurullah Ataç  “Söyleşiler”, Şevket Rado  “Eşref 

Saati”, Ahmet Rasim “Ramazan Sohbetleri”, Suut Kemal Yetkin “Edebiyat 

Söyleşileri”, Melih Cevdet Anday,  “Dilimiz Üstüne Konuşmalar”. 

 Kenan Hulusi Koray’ın Muhit dergisinde yayınlanan iki tane söyleşisi 

bulunmaktadır.  

Kenan Hulusi’nin “Edebiyatımız Hakkında Hüseyin Rahmi Bey ne diyor?” 

(1930) adlı nesir yazısında Hüseyin Rahmi Bey’in Edebiyat-ı Cedide hakkındaki 

düşüncelerine ayrıntılı bir biçimde yer verilmiştir. Yakup Kadri’den Haşim’e kadar 

genel olarak bahsedilen yazıda, yazarın sanatının karakteristik noktaları dikkati 

çeker. Hayatından örnekler veren sanatçı beğendiği eserlerden ve sanatçılardan övgü 

ile bahsetmektedir. Romanlarda tanıdığı kişilerin gerçek hayatta da karşısına 

                                                 
49 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi,Dergah Yay.,C.12,İstanbul,1986,s.522. 
50 a,g.e.,s.522. 
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çıktığından bahseder. Türk edebiyatından ve diğer ülkelerin edebiyatlarından en çok 

beğendiği ve sevdiği kişilere tek tek değinmiştir.   

Sanatçı bu yazıda karşısındakiyle sohbet ediyormuş gibi senli benli bir 

anlatım içerisindedir. Yazarın dili ve üslûbu sıcak ve samimidir. Dönemin edebî 

sorunlarına çözüm aranmakla birlikte konudan konuya atlanarak okuyucunun 

sıkılması engellenmiştir. Yazarın bilgi birikimi gözler önüne serilmiştir. 

“Cenap Şahabeddin Beyle Konuştuklarım” (1931) adlı nesir yazısında ise 

Cenap Bey’in harpten sonraki dünya edebiyatında, Fransa’nın mevkîini, son devirler 

edebiyatını hangi milletin temsil etmek kudretini göstermeye başladığını ve umumi 

edebiyat mevzuu hakkındaki düşünceleri örnekler verilerek dile getirilmiştir. Ayrıca 

Cenap Bey’in Edebiyat-ı Cedide hakkındaki düşünceleri üzerinde de durulmuştur. 

Yeni eski çatışmasına , hece ve aruz veznine , Halit Ziya’dan Nazım Hikmet’e, 

taklitçiliğe değinilmiştir. Yazar, edebiyatımızın ancak taklitten uzaklaşarak 

iyileşeceği görüşündedir. Fakat bunun için de kültürümüzün kâfi olmadığını 

belirtmektedir.                  

Cenap Bey ile yazdığı eserleri karşılaştıran Kenan Hulusi aradaki tezatlığa 

dikkati çeker. 19. yüzyıldaki Fransa’yı Cenap Şahabeddin’den ayrıntılı şekilde 

dinlemiştir. Yazar bunu yaparken çeşitli milletlerin edebiyatlarından örnekler vererek 

düşüncelerini desteklemiştir. Ayrıca Servet-i Fünûn edebiyatı  nesir ve nazmı 

hakkında  da fikirlerini belirtmiştir.  “Herkes ancak kendi yaşadığı devrin şair ve 

muharriridir” görüşünü benimsemiştir.  Sanatçı Yaşar Nabi, Cevdet Kudret gibi 

kişilerin lehçelerinin dar olduğundan ve istediklerini tam ifade edemediklerinden 

yakınmaktadır. Ayrıca herkesin Avrupa edebiyatı yapmak istediğinden ancak doğru 

dürüst bunu kimsenin başaramadığından bahseden yazar, bunlar arasında yalnız 

Nazım Hikmet’i beğendiğini söylemektedir. Yazının sonunda Kenan Hulusi’nin “Bir 

Çaycı Dükkânında” adlı nesri için Hüseyin Rahmi Beyin övgülerinden 

bahsedilmektedir. 

             Sanatçının her konudaki derin bilgisi , pratik zekası, samimi üslûbu  yazıda 

başlıca dikkati çeken özelliklerdir. Yazarın konuşma arasına serpiştirdiği esprili 
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sözler okuyucu üzerinde hoş bir etki bırakmaktadır. Edebiyatımızın sorunlarına genel 

olarak değinen yazar çözüm yollarını da göstermektedir. 

II. MUHİT’TEKİ HİKÂYELERİNİN İNCELENMESİ 

             Kenan Hulusi Koray’ın hikâyeleri Muhit dergisinde 1929-1932 yılları 

arasında yayınlanmıştır.  Yazarın, dördü mensure olmak üzere toplam on bir hikâyesi 

Muhit’te yerini almıştır. 

              Koray’ın hikâyelerindeki çeşitlilik göze çarpmaktadır. Genellikle aşk ve 

çocukluğa özlem temaları üzerinde duran sanatçı ruh dünyasını eserlerine yansıtmayı 

başarmıştır. 

               Vaka hikayeleri yazan Kenan Hulusi, hikâyelerinde bahsettiği mekân ve 

kişilerle iç içedir. Olayları kısa zaman dilimleri içerisinde gerçekleşmektedir. Dil ve 

üslûp yönünden bakıldığında sanatçının başarısı gözler önüne serilmektedir. 

 

1.2. TEMALAR 

1.2.1. AŞK TEMASI  

Kenan Hulusi’nin 1927-1934 yılları arasında yazmış olduğu birinci dönem 

hikâyelerinin çoğunluğu “aşk” teması etrafında teşekkül eder. Aşk teması, tıpkı 

Servet-i Fünûn dönemindeki gibi insan psikolojisini en derin ve sarsıcı bir duygusu 

olarak temel alınır. Âdeta aşkın insanı nasıl kararsız, şuursuz yaptığı gösterilmeye 

çalışılır. Vak’a da gücünü bu temadan alır. 

Kenan Hulusi’nin Muhit’te çıkan nesir yazıları arasında bulunan “Beyaz 

Güller”, “Dirilen Mumya” adlı hikâyelerinde konular farklılaşabilmekle birlikte tema 

ortaktır. 

 Kenan Hulusi, sanatının birinci devresinde kaleme aldığı “aşk” temalı 

hikâyelerde, aşkı, toplumsal ortamın dışında, iki kişi arasında geçen romantik bir 

olgu gibi ele alır. Sanatının ikinci devresinde ise aşk, toplumsal çevreye ve ekonomik 

koşullara bağlanır. Statü farkı, ekonomik koşullar, toplumun değer yargıları aşkın 

önüne aşılması güç engeller çıkarır. Bu sebeple hikâyeler daima ölümle veya kesin 

ayrılıkla sonlanır. 
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 Kenan Hulusi’nin hikâyelerindeki kahramanlar aşklarını yalnızca 

duygularında yaşamazlar. Aşk, yalnızca insana acı ve elem veren bir duygu değil 

aynı zaman şehvetin ve erotik zevkin kaynağıdır. Buna istisna olan ender 

hikâyelerinden biri, okuyucuyla sohbet eder şeklinde kaleme alınmış olan “Beyaz 

Güller”dir. Beyaz gül, masumiyetin ve platonik aşkın sembolüdür. Kenan Hulusi 

“Beyaz Güller” hikâyesinde çoğunlukla şu cümleleri tekrarlar: 

“Beyaz gülleriniz var mı? Bana vermek için… Ama sarı olmasınlar. Kırmızı 

da hiç… 

Beyaz, bembeyaz olsunlar. 

Eğer bahçenizde beyaz gülleriniz varsa ilk açan beyaz güllerden ilk açtığı 

sabah bana bir demet yapınız ve açık penceremden içeriye atınız…” 

 Bu hikâyede yazar, ölümle ayrılan iki sevgilinin aşklarının simgesi olarak 

beyaz gülleri kullanır. Anlatıcının aşkını itiraf edemediği sevgilisi hastadır. 

Ziyaretine gittiği bir gün sevgilisinin annesi, kızının kendisinden beyaz bir gül 

istediğini söyler. Mevsim kıştır. Günlerce beyaz bir gül arayan kahraman anlatıcı, 

nihayet mevsimin ilk beyaz gülünü sevgilisine götürür. Kız, gülü kokladıktan sonra 

anlatıcıya hediye eder ve aynı gün ölür. Anlatıcı, aradan geçen dört yıl boyunca 

bahçesinin her tarafını beyaz güllerle doldurur ve her sene mevsimin ilk beyaz 

güllerinden bir çelenk yaparak şafak vakti sevgilisinin mezarına götürüp bırakır. 

 “Dirilen Mumya” adlı hikâyede aşkın değişik bir görünümüne yer 

verilmiştir. Yazar, bu hikâyeyi büyük aşkların yeryüzünde hâlâ var olduğunu 

ispatlamak için yazmıştır. Hikâyenin başında ise muharririn küçük bir notu 

bulunmaktadır: 

Müzenin birinci kat salonlarında camekânlı bir lahit içinde teshir olunan 

Sayda Kralı Zabnit 1377 numaradaki Kamelya Ontonyon’u seviyor. Aşkın 

Leyla’dan, Mecnun’dan, Beatris’ten, Nelson ve Emma’dan sonra yeryüzünde 

yasamadığını söyleyen eblehler, 114 numaradaki Apollon heykelinin kitarasındaki 

tellere baksınlar. Bu hikâye bu macerayı anlatıyor.” (s. 81)  

 Olağanüstü unsurlar taşıyan “Dirilen Mumya”, aşkın engel tanımadığı 

mesajı üzerine kurulmuştur. Son vapuru kaçırdıktan sonra geceyi müzedeki odasında 
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geçirmeye karar veren kahraman-anlatıcı, inanılmaz bir olaya şahit olur: Sayda kralı 

Zabnit’in mumyası dirilir, Kamelya Ontonyon’un heykelinin yanına gelir. Sarmaş 

dolaş sohbet ederlerken Apollon’nun heykeli canlanır, Apollon kitarasını çalarak 

Kamelya Ontonyon’a aşkını itiraf eder. Sayda Kralı Zabnit, bu saygısız davranışı 

nedeniyle Apollon’u büyük ilah Zeus’a şikayet eder. Apollon’un ne kadar hercai, 

Kamelya Ontonyon ile Kral Zabnit’in aşklarının ise ne kadar büyük olduğunu bilen 

Zeus, yıldırımlarından birini Apollon’un üzerine yollayarak Apollon’u cezalandırır. 

1.2.2. ÇOCUKLUĞA ÖZLEM  

Kenan Hulusi, ilk dönem hikâyelerinden olan “Tabaklar ve Çocukluğum” 

ve“Ağustos Böcekleri” nde çocukluk hatıralarını anlatır. Hikâyelerdeki ortak tema 

“çocukluğa özlem” dir. 

 “Ağustos Böcekleri” başlıklı hikâyede, yaz mevsimiyle beraber duyulmaya 

başlayan ağustos böceklerinin sesleri, kahraman anlatıcıyı çocukluğuna götürür. 

Çocukluğunu “yakılan bir cigara ile söndürülen bir cigara arasındaki mesafe kadar 

kısa geç(miş)” olarak kabul eden anlatıcı, bu dönemle ilgili en iyi hatırladığı anıların 

ağustos böcekleri ile ilgili olduğunu ifade eder. 

 “Çocukluğumun söyledim bu kısa mesafesini, bir ağaç altında, onların 

sesinden başka hiçbir şey dolduramamıştı.”  

 “Tabaklar ve Çocukluğum” adlı hikâyede, kahraman anlatıcı çocukluğuna 

dair bir anısını nakleder. Buna göre, anlatıcının çocukluğunda en sevdiği şey, yemek 

odasının dolabında muhafaza edilen porselen tabaklarla meşgul olmaktır. Tabakları 

dolabından çıkararak onlara bütün nefesiyle üflemek, nefesin dağılıp açıldığını 

görmek onu çok mutlu eder. Annesinin, tabakların kırılacağı endişesi ile buna yasak 

getirmesine rağmen küçük hilelerle bu oyuna devam eder. Buna göre, öğle uykusu 

için annesi kendisini yatırdığında uyuma taklidi yapar, yanında uzanan annesinin 

uyuyakalmasıyla soluğu yemek odasında alır.  

1.2.3. HİKÂYELERİNDEKİ SANAT, EDEBİYAT, DİL VE ÜSLÛP 

"Yazarın malzemesi dildir. Bir heykeltraş nasıl eserini bir mermer parçasını 

yontarak meydana getiriyorsa, yazar da eserini bir dilde kelimeler seçerek meydana 
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getirir." 51 Üslûp ise "içeriğin formu"52, "muhteva ile dil arasındaki münasebet”53, 

"kelimelerin bir bütün olarak organizasyonu"54 şeklinde tanımlanabilir. 

 Kenan Hulusi, kelime hazinesi zengin olan bir yazardır; Türkçeye 

hâkimdir. Kelime seçiminde titiz davranır. "Kenan Hulusi her şeyden önce şekil ve 

kelimelerde kıymet gören bir sanatkar titizliğiyle yazıcılık hayatına başladı."55 

 Kelimelere aşık her sanatkâr gibi "bütün vaktini onları inciler gibi seçip 

dizmekle geçir(ir)" 56Bu özelliği nedeniyle Hikmet Münir, kendisini "kuyumcu"57 

benzetmesiyle tanımlar. Kenan Hulusi, yaşayan Türkçe ile yazar. Yaşayan, canlı 

kelimelerin dışında bir arayışa yönelmez. Döneminde büyük rağbet gören "Öz 

Türkçecilik" akımlarına iltifat etmez. "Dil" meselesi ile ilgili herhangi bir yazısına 

rastlamadığımız Kenan Hulusi,"Dörthanların Kulaksızı" adlı hikâyesinde "Öz 

Türkçecilik" akımlarında aşırıya gidenleri mizahi bir dille eleştirir. Belli aralıklarla 

muhtelif gazete ve dergilerde yayınladığı hikâyelerinde, bazı ekleme ve çıkarmalar 

yaptığı halde kelimelerde bir değişiklik yoluna gitmez. Kelimeler, yenileri esas 

alınarak değiştirilmez. Bununla beraber, hikâyelerinde dilin son derece sade 

olduğunu, ilk öykülerinin bile, bugün dahi, rahatlıkla okunabileceğini görürüz. 

 "Üslûp, bir sanatkarın bütün eserlerine hakim olan bir şahsiyet 

damgasıdır."58 Kenan Hulusi, ilk hikâyelerinden itibaren, kendine has bir üslûp 

arayışına girer. 

 "Anlatılan şeyin değil anlatış tarzının güzel ve mutlaka ahenkli"59 olmasını 

istediği ilk hikâyeleri, Servet-i Fünûn üslûbunun devamı niteliğindedir. Söz konusu 

hikâyelerinde süslü, renkli, şairane bir üslûbu tercih eder. "Ekleme ve süslerle yüklü 

bir üslûpla sonradan renklendirilmiş yaldızlı kartpostallara benzeyen eserler meydana 

                                                 
51 R. Wellek, A. Warren, Edebiyat Biliminin Temelleri, KTB Yay., Çev. Prof. Dr. Edip Ahmet Uysal, 
Ankara, 1983, s. 228. 
52 Şerif Aktaş, Edebiyatta Üslûp Problemleri, Akçağ Yay., Ankara, 1986, s. 58. 
53 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar I, Dergah yay., İst., 1976, s. 440. 
54 Mehmet Kaplan, Tanpınar'ın Şiir Dünyası, Dergah yay., İst., 1983, s.204. 
55 Cevdet Kudret, "Bir Ölünün Arkasından Düşünceler", Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943,s.488-489. 
56 Hüsamettin Bozok, "Kenan Hulûsi'nin Hakiki Çehresi", Adımlar , Kasım 1943, s.7. 
57 Hikmet Münir, "Hulûsi İçin", Varlık,  S. 394, 1 Mayıs 1953, s.17. 
58 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, Dergah yay, İstanbul, 1977, s. 170. 
59 Cevdet Kudret, "Bir Ölünün Arkasından Düşünceler", Varlık, S.240, 1 Temmuz 1943, s. 488-489. 
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getir(ir)"60 1934'te Vakit gazetesine girmesiyle beraber sanat hayatında, ilk dönemine 

tezat teşkil eden, yepyeni bir dönem başlar. "Sanat toplum içindir" anlayışı ile 

"toplumsal gerçekçi" hikâyeler yazmaya yönelir ama bu hikâyelerinde de üslûbu 

bütünüyle ihmal ettiğini söyleyemeyiz. 

 "Realist görüşle kalem aldığı hikâyelerinde bile, sık sık, gayet güzel ve 

şiirli deyişlere rastlıyoruz. "61 

 Kenan Hulusi, hikâyelerini İstanbul Türkçesini esas alarak yazar. Köy 

konulu hikâyelerinde, yerel ağızlara, şive taklidine çok az yer verir. Hikâyelerin şahıs 

kadrosunda yabancılar geniş bir yer işgal etmekle birlikte, onların bozuk Türkçesini 

hikâyelerine yansıtmaz. Kenan Hulusi'nin hemen bütün hikâyelerinde bir kelime, 

cümle veya cümle grubunun tekrarlandığı görülür. Yazarın kendine has üslûp 

özelliklerinden biri olarak değerlendirebileceğimiz kelime ve cümle tekrarları 

hikâyeye ahenk ve canlılık kazandırır. "Tekrarlama, biriktirme, mübalağa, ifrat gibi 

şiddetlendirme teknikleri yüksek veya tımtıraklı edebi üslûbun özelliklerindendir."62 

Kenan Hulusi, 1927-1934 yılları arasında kaleme aldığı hikâyelerinde geniş 

ölçüde psikolojik karakter gösteren soyut kelimeler kullanır. 1934-1943 yılları 

arasında ise, sanat anlayışının tesiriyle, somut kelimelerin ön plana çıktığını görürüz. 

 Kenan Hulusi'nin hikâyelerindeki kelime kadrosu; kozmik alem, 

bitkiler,hayvanlar, psikoloji, estetik ve eşya ile ilgili kelimelerden müteşekkildir. 

Ayrıca onun hikâyelerinde; "gibi, kadar, için, daha, sonra" gibi edatların; " ve, ile, 

veya, ama, fakat, de,daha" gibi bağlaçların; "pek fazla, daha fazla, en fazla, pek çok" 

gibi zarf gruplarının geniş ölçüde kullanıldığını görürüz. 

 Kenan Hulusi'nin I. dönem hikâyelerinde sıfatların çokluğu dikkat çeker. 

Kullandığı sıfatlar özgündür. Betimlemeler, insana, doğaya, kente, mahalleye, 

eşyaya, bilhassa hayvan ve meyvelere dönüktür. II. dönem hikâyelerinde 

betimlemeler fazla uzatılmaz, sıfatlar ilk dönem hikâyelerdeki kadar çok yer işgal 

                                                 
60Tahir Alangu, Cumhuriyetten Sonra Hikaye ve Roman Antolojisi, C.1, İstanbul Matbaası, İstanbul, 
1968, s.225.  
61 İsmail H. Biliş, "Edebi Portreler: Kenan Hulûsi", Varlık, S. 394, 1 Mayıs 1953, s.16. 
62 R. Wellek, A. Warren, Edebiyat Biliminin Temelleri, KTB Yay., Ankara, 1983, s. 234-235. 
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etmez. Yazar, "ben" ve "sen" zamirlerini diğer şahıs zamirlerine göre, kuvvetli bir 

ifade vasıtası olarak kullanır. 

 Hareket halindeki hikâyelerinde fiiller, statik şekildeki hikâyelerinde ise, 

sıfatlar ön plana çıkar. Zaman ve şahıs bakımından, fiillerde bütün zamanları 

kullandığı görülür. Anlatma tarzına uygun olarak, birinci ve üçüncü şahıslar sık sık 

kullanılmıştır. Cümleler ise çoğunlukla kurallı ve fiil cümlesi olarak tezahür eder. 

 "İsim, sıfat, fiil ve cümlenin diğer unsurları, ancak malzemelerdir; asıl yapı 

cümledir. Cümle, bu unsurları hususi bir nizam içinde terkip eder. Bu terkibin 

hüviyeti ve kıymeti, kendisine dahil olan parçaların toplamından ayrı şeydir. 

Sanatkarın sentez kabiliyeti, cümlede daha büyük çapta kendisini gösterir. Her 

yazarın hususi bir cümle ve mısra yapış tarzı vardır. Bu tarzla onun duygu ve 

düşünüşü arasında sıkı bir münasebet mevcuttur."63 

 Kenan Hulusi'nin Muhit dergisindeki hikâyelerinin cümleleri genel olarak 

açık ve düzdür. İlk dönem hikâyelerinde yer yer görülen kapalılık, kısa zamanda terk 

edilir. Yazar, söylemek istediklerini açıkça ortaya koyan cümleler kurar. Heyecan 

ifade eden cümlelerinde kısa; tasvir cümlelerinde ise uzun cümle yapısına başvurur. 

Yazar kurallı cümle tekniğini benimser. Hikâyelerinde basit yapılı cümleler 

çoğunluğu teşkil eder. Bunun yanında birleşik ve sıralı cümleler dikkat çeker. 

"Duygular ve düşünceler kendilerine uygun edebi sanatlar, hayaller ve 

sembollerle ifade edildikleri zaman güzellik kazanırlar."64 Kenan Hulusi, bilhassa ilk 

dönem hikâyelerinde duygu ve düşüncelerine uygun hayaller ve semboller ortaya 

koyar. Hikâyelerinde teşbih, istiare ve mecazlar görülür. 

 Sonuç olarak, Kenan Hulusi'nin hikâyelerinde görülen üslûbu şu şekilde 

özetleyebiliriz: Hikâyelerinde zengin bir kelime kadrosu vardır; yazar kelime 

seçiminde titiz davranır. Cümle ve kelime tekrarına geniş ölçüde yer vermiştir. 

Hikâyelerinde yerel ağız ve şive taklidine çok az yer verir; İstanbul Türkçesini esas 

alır. Hareket halindeki hikâyelerde fiiller, statik şekildeki hikâyelerde ise sıfatlar ön 

plandadır. Zaman ve şahıs bakımından yazar, fiillerde bütün zamanları kullanmıştır. 

                                                 
63 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, Dergah Yay, İstanbul, 1977, s. 220. 
64 A.g.e, s. 220. 
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Anlatım formu, 1. ve 3. tekil şahıs ağzından gerçekleştirilmiştir. Hikâyelerde 

cümleler genel olarak açık ve düzdür. Genellikle kurallı cümleler kullanılmıştır. 

1.2.4. HİKÂYELERDE ZAMAN 

"İki gerçek zaman arasında itibârî zamanın orijinal kompozisyonu"65 olarak 

tarif edebileceğimiz hikâye türünde, temel yapı unsurlarından biri "zaman" dır. "Her 

yazarın zamana tasarrufu yahut zamana yüklediği anlam ve işlem farklıdır. Bu 

farklılığı tayin eden etken, yazarın dünya görüşü, tecrübesi, zihniyeti, olaylara bakış 

tarzı ile yorumlama yeteneğidir."66 

 Kenan Hulusi'nin hikâyelerinde zamanı nasıl kullandığını incelediğimiz bu 

bölümde, hikâyeler "vak'a zamanı", "anlatma zamanı" ve bunların hikâyelerde 

kullanılışı gibi doğrudan doğruya yapıyı ilgilendiren özellikleri yanında, muhtevayı 

ilgilendiren "sosyal zaman" ve "tarihi zaman" kavramları çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. 

Kenan Hulusi'nin hikâyelerini "vak'a zamanı" açısından incelediğimizde, 

kimi hikâyelerin çok kısa bir vak'a zamanı içinde başlayıp gelişip sonlandığını 

görürüz. Yarım ile sekiz-on saat arasında değişen bir zaman şeridi içinde anlatılan 

vak’a, hayatın herhangi bir anından bir "kesit" olma özelliği taşır. 

Yazarın "mensur şiir" özelliği gösteren "Bir Çaycı Dükkanında", "Uyku", 

"Beyazıt'ta Çınar Altı", "Boğaz İçinde Bir Gece Yarısı Mehtabı", "İstanbul'dan 

Parçalar" adlı eserlerinde vak'a zamanı birkaç saatle sınırlıdır. 

Anlatıcının kısa bir vak'a zamanı içindeki duygu ve hayal dünyasının 

yansıtıldığı metinler eşya, kişi, mekân tasvirlerinden ibarettir. 

Kenan Hulusi’nin hikâyelerinin hemen hemen tamamında vak’a, art zamanlı 

olarak metne taşınır.Yazarın “mensur şiir” özelliği gösteren eserleri (“Bir Çaycı 

Dükkanında”, “Ağustos Böcekleri”) adlı hikâye şimdiki zamanda anlatılır. 

Kenan Hulusi’nin hikâyelerinde kronolojik bir zaman akışı gözlenir. İç içe 

vak’a zincirinden oluşan hikâyelerde geçmiş zamanlı vak'a , iki hâlin arasında yer 

aldığı takdirde kronolojiyi bozmakla birlikte art zamanlı anlatılan vak’a, kendi içinde 
                                                 
65 Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Birlik Yay,Ankara, 1964, s. 121. 
66 Mehmet Tekin, Roman Sanatı, Ötüken Yay., İstanbul, 2003, s. 121. 
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daima kronolojik bir sıraya sahiptir. Geri dönüş tekniğinin kullanıldığı hikâyelerde 

vak’a yine kronolojik olarak takdim edilir. 

Kenan Hulusi’nin “Dirilen Mumya” adlı hikâyelerinde reel bir zaman değil, 

irreel bir zaman söz konusudur. 

“Dirilen Mumya”da reel zamandan irreel zamana geçilir. Metindeki 

çekirdek vak’a, tarihin değişik dönemlerinde yaşamış kişiler ve Yunan mitolojisinde 

yer alan tanrıları aynı zaman dilimi içinde bir araya getirir.  

Kenan Hulusi’nin hikâyelerini “anlatma zamanı” bakımından 

değerlendirdiğimizde, iki kullanım tarzı ile karşılaşırız: Bunlardan birincisi, vak’anın 

olduğu anda metne aktarılması, ikincisi ise vak’anın belli bir zaman geçtikten sonra 

okuyucuya sunulması şeklinde gözlenir. Bunlardan ilki genellikle hâkim anlatıcı 

tarafından anlatılır. 

Hikâyelerinden otuz tanesi vak’a zamanını bildiren cümle veya 

cümleciklerle başlar. Yine yirmi sekiz hikâyenin ilk cümlesi zaman ve mekân 

kavramlarının birlikte kullanılması ile kurulur: 

“Yazla kış ortasında, sıcak bir mevsim gölgelerin yavaş yavaş başladığı ve 

daha ziyade kışa yakın bir akşam üstüydü.”(“Şeceri Vakvak”) 

“Beyaz Güller” kış mevsiminden ilkbahara dek sürer. “Şeceri Vakvak” 

sonbahar mevsiminde yaşanır. 

Kenan Hulusi’nin hikâyesini “sosyal zaman” ve “tarihî zaman” kavramları 

açısından topluca değerlendirdiğimizde, 1900’lü yıllardan 1940’lı yılların başına 

kadar geçen 40 yıllık bir devrenin panoramasını buluruz. Türk tarihinde sosyal, siyasî 

,ekonomik ve kültürel anlamda büyük gelişme ve değişmelerin yaşandığı bu dönem, 

Kenan Hulusi’nin hikâyelerinde de ifadesini bulur. Balkanlardan Osmanlı’nın 

çekilmesi, I. Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı, Millî Mücadele, Cumhuriyet’in ilânı 

ile başlatılan bir dizi yenileşme hareketi ve tüm bunların toplum hayatındaki 

yansımaları, türün imkânları içinde hikâyelerde yer alır. Şüphesiz asıl olan insandır. 

Sosyal ve tarihî zamanla ilgili ifadeler, bir insanı ilgilendirdiği, bireyin hayatını 

etkilediği ölçüde metinlerde yer alır. 
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Kenan Hulusi’nin II. dönem hikâyelerinde sosyal ve tarihî zaman çok daha 

net ve zengindir. İlk dönem hikâyelerinde ise sosyal ve aktüel zaman belirsizdir. Fert 

ve ferdin günlük hayatının ön plânda olduğu hikâyelerde, sosyal zaman bu ferdi 

hayatın bir fonu olma niteliğine bürünmüştür. Zaten onun ilk dönem hikâyeleri aşk, 

kadın, tabiat çevresinde teşekkül eder. Yine de Beyoğlu’nun bir zevk ve eğlence 

merkezi oluşu, barların açılışı, tramvay ve otomobil gibi ulaşım araçlarının varlığı 

sosyal ve tarihî zamana ait bilgiler vermektedir. 

Yazarın II. dönem hikâyeleri ise I. Dünya Savaşı öncesinden Cumhuriyet’e 

dek uzanan süreçte, Türk toplumunun çektiği acı ve sıkıntılar, inkılâpların sosyal 

hayattaki yansımaları, Cumhuriyet öncesi ve sonrası yönetim ve bürokrasi, sosyal 

bünyedeki çözülme, bozulma ve dağılmalar, birtakım değerlerin yitirilişi, yeni 

değerlerin teşekkülü noktasında dikkat çeken ayrıntılar içerir. 

Sonuç olarak bütün bu özellikler Kenan Hulusi'nin güçlü bir zaman 

duygusuna sahip olduğunu ispatlar. Zamanın kullanımı noktasında vak'ayı esas alır. 

İlk dönem hikâyeleri genellikle belirsiz bir zaman içinde gelişir. İkinci dönem 

hikâyeleri ise - istisnalar dışında- yaşadığı dönemin sosyal, siyasal, ekonomik ve 

kültürel özelliklerini yansıtır. 

1.2.5. HİKÂYELERDE MEKÂN KAVRAMI 

Anlatma esasına bağlı eserlerin temel yapı unsurlarından birisi, “mekân”dır. 

Mekân, söz konusu türlerde, öncelikle olayların “sahne”si olma fonksiyonu ile 

karşımıza çıkar. Bununla birlikte “Mekân, sadece olayların cereyan ettiği sahne, 

yahut zemin değil; aynı zamanda, figürlerin karakterlerini de belirleyen bir 

atmosferdir. Şehir,mahalle gibi geniş mekânlar, sosyolojik; cadde, sokak gibi 

nispeten dar mekânlar, ekonomik ve sosyo-psikolojik; ev ve şahsi odalar ise, 

daraldıkça mahremleşen ölçülerde ferde ait psikolojik ipuçları ile şahısları ve hatta 

olayları aydınlatır.” 67 

Kenan Hulusi’nin hikâyeleri topluca değerlendirildiğinde, metnin bütünlüğü 

içinde mekâna ve onun tasvirine önem verildiği görülür. Bazı hikâyelerinde mekân, 

                                                 
67 Metin Kayahan Özgül, Sami Paşazade Sezai’nin Küçük Şeyler’inde Fiktif Yapı, G.Ü.S.B.E., Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara, 1984, s. 133. 
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sadece olayların sahnesi olmakla birlikte, birçoğunda bunun dışında birtakım 

fonksiyonlara sahiptir. Hikâyelerde mekânın kullanımında dikkati çeken ilk özellik, 

mekân-insan arasında güçlü bir ilginin kurulmuş olmasıdır. Mekândan hareketle 

insana, insandan hareketle mekâna ulaşmak mümkündür. Mekân tasviri, şahıs 

kadrosunun ruh halini, karakterini, sosyal durumunu sezdirecek bir özellik taşır. 

Mekân adeta o mekânda yaşayan insanın aynası olur. 

“Mekân tasvirleri, eserdeki kahramanların bazı hususiyetlerini dikkatlere 

sunmaya yardım eder. Bir odanın tefriş tarzı, orada günlerini geçiren insan hakkında 

bilgi verir…Vaka zincirinin muhtevası ve kahramanların psikolojik hali, mekân 

tasvirlerinden de anlaşılabilir.”68 

“Cevahir Bedestanı”, “Şehzadebaşı’nda Bir Çaycı Dükkanı”, “Tabaklar ve 

Çocukluğum”  gibi hikâyelerde mekân-insan ilişkisi açıkça görülür. 

Kişilerin yalnız yaşadıkları değil, gitmeyi tercih ettikleri mekân ile 

kişilikleri arasında da sıkı bir bağ vardır. Yazarın “ Bir Çaycı Dükkanında”, “Boğaz 

İçinde Bir Geceyarısı Mehtabı” gibi eserlerinde kahramanların ruh hali ile mekân 

arasında bağlantı kurduğunu görürüz. 

Kenan Hulusi’nin bazı hikâyelerinde mekân, üzerinde yaşayan kişilerin 

sosyal sevilerini aksettiren bir göstergedir. Aslında bunu bütün hikâyelerinde 

sağladığını söylemek güçtür. Ama “Tabaklar ve Çocukluğum”, “Cevahir Bedestanı” 

gibi hikâyelerde yer yer yapılan eşya-mekân tasvirleri ile o mekânda yaşayan veya o 

eşyalara sahip olan insanların sosyal statüsünün sezdirilmeye çalışıldığını görürüz.  

“Tabaklar ve Çocukluğum”da tasvir edilen yemek odası ve porselen 

tabaklar, hikâyenin yazıldığı dönem Türkiye’si için ailenin sosyo-ekonomik 

düzeyinin bir göstergesidir. 

Kenan Hulusi'nin hikâyelerinde çoğu zaman konuya uygun bir atmosfer 

yaratmak için mekândan faydalanıldığı görülür. Metnin teması ile uyumluluk 

gösteren mekân tasvirleri, okuyucuyu belli bir atmosferle karşı karşıya getirir. 

                                                 
68 Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelenmesine Giriş, Ankara, 1984, s.128-129. 
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Sözgelimi yazarın korku hikâyelerinde, mekân tasvirleri, okuyucuda korku duygusu 

yaratma fonksiyonu ile yükümlü kılınmıştır.  

Kenan Hulusi'nin I. dönem hikâyelerinde mekân tasvirleri yer yer objektif 

ve realist bir mahiyet arz etmekle birlikte, daha ziyade subjektif ve romantiktir. Söz 

konusu hikâyelerde mekân tasviri, o mekâna bakan ve algılayan kahramanın ruh 

haline göre şekillenir. Gücünü gözlemden değil hayalden alır. Yedi Meş'alecilerin 

şiirlerindeki gibi, resme has bir tasvir gayreti dikkat çeker. Renk ve gölge unsurları 

ile varlıkların ayrıntılı tasviri, okuyucuda bir peyzaj intibaı uyandırır. II. devre 

hikâyelerine göre, mekân tasvirlerinde kullanılan sıfat sayısı ve benzetmeler dikkati 

çekecek ölçüde fazladır. 

Mekâna ait unsurlar, orijinal benzetmelerle okuyucuya sunulur. II. dönem 

hikâyelerde mekân tasviri, realist ve objektiftir. 

Kenan Hulusi'nin hikâyelerini "iç-dış", "kapalı-açık" mekân açısından 

değerlendirdiğimizde, iç ile dış mekânın bir arada kullanıldığını görürüz. Ancak iç 

mekâna bağlı hikâyeler daha fazladır. Ev, devlet dairesi, kahvehane, gazino, hastane, 

bar, köşk, cezaevi, okul, tren, otel, vapur, otomobil, müze, türbe, mahkeme salonu 

belli başlı iç mekân çeşitlerini oluştururken plaj, bahçe, yol, istasyon dış mekân 

alanları olarak karşımıza çıkar. Kenan Hulusi'nin en çok kullandığı iç mekân çeşidi 

ev ve trendir. Deniz kenarları ve plajlar ise en sık rastlanılan dış mekân alanlarıdır. 

Hikâyeleri yerleşim alanlarına göre incelediğimizde, olayların sahnesi 

olarak köy, kasaba ve yazlık sayfiyeler karşımıza sık sık çıksa da, Kenan Hulusi 

büyük şehir hikâyecisidir. Çünkü hikâyelerinin yarıdan fazlasında olayların sahnesi 

şehirdir. 

Hikâyelerin çoğunda mekân, İstanbul'dur. İstanbul'un dışında Eskişehir, 

İzmir, Kastamonu, Konya, Trabzon, Sapanca, Tire, Ünye, Erzincan, Sivas, Sakarya, 

Düzce, Balıkesir, Sinop, Ankara, Kayseri şehir ve ilçe merkezleri hikâyelerde mekân 

adı olarak karşımıza çıkar. Ayrıca Türkiye dışında geçen hikâyelerde Berlin, Kiev, 

Zagreb, Stolpsi, Belgrad, Moskova, New York, Selanik, Atina, Bükreş, Milano, 

Sofya, Triyeste, Peruzya şehir adlarına tesadüf ederiz. Ancak daha önce de 
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belirttiğimiz gibi, vak'anın yabancı şehirlerde geçtiği hikâyelerde mekâna dair hemen 

hiç ayrıntı yoktur. 

Hikâyelerin otuz dört tanesi mekânla ilgili bir isme sahiptir 

:”Şehzadebaşı'nda Bir Çaycı Dükkanı, Beyazıt'ta Çınar Altı, Altın Oluk” bunlardan 

bazılarıdır. 

Hikâyelerin otuz iki tanesi mekânı tasvir eden cümle ile, yirmi sekiz tanesi 

zaman ve mekânı bir arada ifade eden cümle ile başlamaktadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

METİNLER 

2.1. BEYAZ GÜLLER∗∗∗∗ 

 Beyaz gülleriniz var mı? Bana vermek için?... Ama sarı olmasınlar. Kırmızı 

da hiç… 

 Beyaz, bembeyaz olsunlar. 

 Eğer bahçenizde beyaz gülleriniz varsa ilk açan beyaz güllerden ilk açtığı 

sabah bana bir demet yapınız ve açık penceremden içeriye atınız onları… 

 Eğer bahçenizde beyaz gülleriniz varsa şafak vaktinde çıkınız… göğüslerini 

henüz açtıkları zaman, taze ıtırlarını hiç koklamadan bana bir demet yapınız ve açık 

penceremden içeriye atınız onları… 

 Eğer sizde kırmızı gül, sarı gül, istediğiniz renkte bir gül yoksa geliniz 

benim bahçeme… benim bahçemin en nihayetine, metrûk ve benden uzak yaşayan 

kısmına geliniz. Oradan kırmızı güllerden, sarı güllerden, sizde olmayan güllerden 

koparınız ve geçerken getirdiğiniz beyaz gülleri açık penceremden içeriye atınız. 

 İsterseniz küçük yuvamı da seyredebilirsiniz. O yuva ki ta…saçaklarına 

kadar beyaz güllerle sarılıdır. O, güller ki, ince belleri üstünde, ufacık kırmızı 

gagalarını göğüsleri içine çekmiş, tüylerini kabartmış, lekesiz, beyaz güvercinlere 

benzerler… 

 Size bu maceranın başını söyleyecek değilim. Nasıl tanıştığımızı çok merak 

ediyorsanız, bu, okuduğunuz hikâyelerdeki tanışmalar gibi oldu. Ne fazla ne eksik… 

 Tuhaf ve yalnız kendisine mahsus bir tuvaletin daha ziyade güzelleştirdiği 

yüzünü ilk tanıştığımız gece bir “ay” çiçeğine benzetmiştim. Fakat, o, bir ay çiçeğine 

hiç de benzemezdi. O, nadide bir porselen vazo içinde açmış beyaz, bembeyaz bir 

güldü. 

 Yüzünde, bilhassa dudakları etrafında, eksilmeyen harikulâde ışık vardı ve 

güzel dişleri nar taneleri içindeki billurcuklar gibi kudretten cilalı idi… 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Beyaz Güller”, Muhit, S.7, Mayıs 1929,s.509-510. 
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 Kelimeler dudaklarında adeta narlaşırdı. Konuşurken, damların 

saçaklarından buz parçalarının kırılmış eller gibi aşağı doğru sarktığı bir kış zamanı, 

çini bir soba karşısında, buzlu suda dondurulmuş nar yiyor gibi leziz bir tatlılık 

duyardım. 

 Onu hayrete şayan garip bir zevkle ilk bakışta güzel bulmamış, hele hiç 

sevmemiştim. 

 Fakat sonra… Kim bilir nasıl oldu, birdenbire içimde buldum ve daha 

garibi şaşırmadım buna. 

 Bununla beraber bu sevgiyi o hiç bilmezdi. Ve ben bir zerresini bile ihsas 

etmemek mecburiyetindeydim. Bunu yaptığım dakikada güzel sevgili, beyaz, 

bembeyaz çiçeğim bir sam rüzgarına tutulmuş gibi ince sakı üstünde derhal kırılacak, 

belki de artık ebediyen görmemek lâzım gelecekti. 

 Davet ettiği evlerinde kaç günler en yakın bir temasla konuştuk. Kaç kış 

geceleri, bir çini soba karşısında dudaklarından kelimelerin tatlı, leziz ahengini buzlu 

suda dondurulmuş nar yiyor gibi duydum. Fakat onda öyle bir samimiyet, öyle bir 

arkadaşlık var ki, içimin derdini söyleyemezdim. Ve bu, en çok haz ettiğim, en tuhaf 

fakat en temiz bir zevkimdi benim. 

 Bir gün beyaz gülümün hastalığını haber aldım. O vakit içimden vurulmuşa 

döndüm; damarlarımdaki kan bilmediğim bir yere aktı, döküldü. 

 Ziyaretine gittiğim zaman bir Japon porselenini andıran yatağı içinde, onu 

pembe bir gül gibi buldum. Gözleri donuk ve müphemdi. Beyaz yastıklardaki başı, 

sakında kırılan bir gül gibi solgun bir renkle kırılıvermişti. Dağınık saçları halka 

halka, tel tel, karma karışıktı. Lâkin ne perişan bir güzellik vardı onlarda. 

 Bu sıcak oda içinde kim bilir nasıl bir hisle, beline kadar inmiş yorganını 

yavaş yavaş göğsüne doğru çektim. Ve gözlerimde biriken yaşları onun beyaz 

yorganına akıtmamak için yine gözlerimde dondurdum. 

 İkinci ziyaretim bir kış günü oldu. Dışarıda, daha yağarken buz tutan sisli 

bir kar vardı! Oda, yarı inik perdeler ile donuk bir kar beyazlığı içindeydi. 
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 Annesi bir gül istediğini söyledi, bir beyaz gül… 

 O zaman yanına geldim, ne için istediğini sordum. 

 - Hiç… dedi. 

 O kadar katı söyledi ki daha fazla ısrar edemezdim. 

Bundan sonra gül bahçelerinde günlerce serseri dolaştım. Güzel sevgili, 

memleketinden uzak düşmüş bir çiçek gibi günler geçtikçe katre katre solarken, ilk 

açacak beyaz gülü bekledim. Ve, bir sabah onu, yine kendi bahçesinde, kimsenin 

uğramadığı bir duvar dibinde buldum. O vakit deli gibi koştum yanına. Mevsimin ilk 

açan beyaz, bembeyaz gülünü yastığına iğnelemek istedim. 

 Fakat o, elimden aldı, içine taze ve serin kokusunu saniyelerce çekerek 

derin derin kokladı. 

 Sonra: 

- Size, dedi, bir hatıra olsun. Zaten bunun için istemiştim. 

 Beyaz gülüm, o gün, mevsimin ilk açan beyaz gülünü ilk kokladığı gün, 

ince narin sakı üstünde koparılmış gibi soldu. Ve dudaklarında: 

- Beyaz gülü ona veriniz; beyaz gül onun olsun, diyerek öldü. 

 Aradan tam dört sene geçti. Şimdi bahçem beyaz güllerle doludur. Benim 

beyaz, bembeyaz gülüm için, küçük yuvamın etrafına, pencereleri önüne beyaz gül 

ağaçları diktim. O beyaz güller ki, ince belleri üstünde küçük, kırmızı gagalarını 

göğüsleri içine çekmiş, tüylerini kabartmış, lekesiz, beyaz güvercinlere benzerler. Ve 

ben, yalnız onların güzel kokuları içinde yaşıyorum şimdi… 

 Her sene, mevsimin bahçemde ilk açtığı beyaz güllerden onun için nadide 

bir çelenk yapıyorum. Ve bunu yollardan hiç kimsenin geçmediği bir şafak vakti 

mezarı üstüne bırakıyorum. 

 Hiç kimsenin geçmediği bir zamanda…Zira, onu sevmediğimi, eskiden 

nasıl kimse bilmiyorsa, istiyorum ki şimdi de öyle olsun… 

 Sizin bahçenizde beyaz güller var mı? 
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 Eğer bahçenizde beyaz güller varsa, ilk açan beyaz güllerden ilk açtığı 

sabah bana bir demet yapınız ve açık penceremden içeriye atınız onları. Zira, ona bir 

çelenk yapacağım. 

 Eğer bahçenizde beyaz güller varsa; bir şafak vaktinde çıkınız, göğüslerini 

henüz açtıkları zaman, taze ıtırlarını hiç koklamadan bana bir demet yapınız ve açık 

penceremden içeriye atınız onları. Zira, ona bir çelenk yapacağım. 

 Eğer bahçenizde beyaz güler varsa, mevsimin en sonunda açan ve 

bahçenizde en son kalan beyaz, bembeyaz gülleri benim için koparınız ve açık 

penceremden içeriye atınız onları. Zira ona bir çelenk yapacağım. 

 Eğer sizde kırmızı gül, sarı gül, istediğiniz renkte bir gül yoksa, geliniz 

benim bahçeme… Benim bahçemin en nihayetine, metrûk ve benden uzak yaşayan 

kısmına geliniz. Oradan, kırmızı güllerden, sarı güllerden, sizde olmayan güllerden 

koparınız. Ve geçerken, getirdiğiniz beyaz gülleri açık penceremden içeriye atınız. 

Zira, ona bir çelenk yapacağım. 

 Ama, unutmayınız sakın olmaz mı? Mevsimin ilk açan ilk beyaz güllerini 

ve bir de mevsimin en son açan, en son beyaz güllerini istiyorum sizden. 
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2.2. DİRİLEN MUMYA∗∗∗∗ 

 Öyle zannediyorum ki, Sayda kralı büyük “Zabnit”, hayatında hiçbir kadını 

bu derece kuvvetli ve haşin bir ihtirasla sevmemiştir. Dün gece Âsarıatika müzesinde 

geçen vakayı rüyet eden hakimler elbette heykellerin aşkına inanmayacaklar. Ve 

elbette ki gece nöbetçileri vazifelerini suistimal maddesinden hapsedilecek. Fakat 

ben gözlerimle gördüm; müzenin birinci kat salonlarında camekânlı bir laht içinde 

teşhir olunan Sayda kıralı Zabnit, 1377 nümerodaki “Kamelya Ontonyo”yu seviyor. 

Aşkın Leyla’dan, Mecnun’dan, Beatristen, Nelson ve Emma’dan sonra yeryüzünde 

yaşamadığını söyleyen eblehler, şimdi 114 nümerodaki Apollon heykelinin 

kitarasındaki tellere baksın. Bununla beraber haşin ve muhteris bir aşk, acaba, artık 

müzeler içinde mi geçmeye mahkum? 

 Fakat ne olursa olsun… Ortada, kalbin ve damarların, ikisinin de 

hükmettiği ve gözlerimle gördüğüm bir vaka var: Sayda kralı Zabnit, güzeller güzeli 

Kamelya Ontonyoyu seviyor. 

 Dün gece son vapuru kaçırdıktan sonra, müzedeki hususi odamda kalmayı 

bir otelde kalmaya tercih etmiştim. 

 Gece saat on ikiydi. Bir buçuk saatten beri Çin taraflarında son defa yapılan 

hafriyat hakkında müze müdürünün odasında bulduğum, beynelmilel müzeler 

kongrasında okunmuş rapor suretlerini henüz bitirmiştim ki, içime şayanı hayret bir 

arzu geldi: 

 Müzenin içerisi gecenin bu vaktinde acaba nasıldı? 

 Derhal çıktım. 

 Nöbetçiler koridorlarda dolaşıyor. Müzenin bütün dekoru tam ve muazzam 

bir sükut içinde… 

 Dışarıda rüzgar yoktu. Onun içindir ki, bu uzun koridor korku ve telaş 

vermiyordu hiç. Hademelerden dinlemiştim: Fırtınalı gecelerde, müzenin içi, koca 

gövdeli ağaçlar dik uçurumlardan devriliyormuş gibi muazzam seslerle uğuldarmış. 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Dirilen Mumya”,Muhit, S.9, Temmuz 1929, s.650-653. 
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Ve kış geceleri bütün dekor, inine çekilmiş hayvanların halile, yalnız burunları 

dışarıda, sessiz ve muhteriz dururmuş. 

 Günün içeriye verdiği kuytu ve alacalı renk ağlayan kadınlar lahdinde 

ancak sükutu bir matem sezdirir. Fakat gece vakti gelecekler, orada ince ve derin bir 

figan da duyacaklardır ki, bu sese, lahdin mermer oymalarında vadisi meçhul bir 

suyun akisleriyle akan göz yaşları karışır. 

 Ve İskender’in lahdinde harp geceleyin başlıyordu. 

 Büyük kapıdan girer girmez karşıya gelen camekânlı hademe odasını 

geçmiş, birinci kat salonun sağ tarafına girmiştim. 

 Elektrikler birdenbire söndüler. 

 Kımıldamadım. 

 Müdürün emri vardı ışıklar herhangi bir arıza yüzünden kesildikleri zaman, 

gece nöbetçileri oldukları yerde duracaklardı. Bunu bildiğim içindir ki, bir adım daha 

atmamıştım. Karanlık harikulade kesifti. Ve atılacak bir adım yapılacak bir kaza 

demekti. 

 Kımıldamadım. 

 Fakat gözlerim yavaş yavaş karanlığa alışıyordu. Ve artık lahitleri, müzenin 

karanlık gecesi içinde, sert ve korkunç fark ediyordum. Gözlerimin, dekoru delmeye 

çalıştığı bu sıralardaydı ki, karşımda sol cephede bir hareket duydum. 

 Gözlerim birdenbire açılmıştılar. 

 İşte şayanı hayret bir vaka oluyordu. Bir ruhşinas, laboratuarında acaba 

Sayda kralı Zabnitin ruhunu mu çağırıyordu? 

 Ve camekânlı lahdin üstündeki örtü yavaş yavaş sıyrıldı. Yavaş yavaş, 

sesiz, sedasız, adeta yerde sürünen ipek bir etek gibi ince ve sakin düştü. Sonra gene 

gördüm: camekân masanın üstünden yavaş yavaş yukarı doğru ralı kalktı ve ayak 

ucunda dimdik durdu. 

 Fakat asıl şayanı hayret olan şey ne örtünün düşmesidir, ne de camekânın 

kalkması… Şüphesiz asıl şayanı hayret olan, Sayda kralı Zabnit’tir. O, bir oda içinde 
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uyuyan ve yaşadığını kuvvetle bilen adamları uykudan uyandırmamak için hareket 

eden bir hırsız gibi bacaklarını masadan ihtirazla sarkıttı ve aynı ihtirazla bir nefes 

bile çıkarmadan ayağa kalktı. 

 Bilmiyorum: işte sen gençliğinde harikulade maceralar yaşayan Sayda kralı 

Zabnit’in mumyasısın. Ve şimdi lahdinden ayağa kalktığın bu dakikalar, bir şehvet 

gecesinde olduğu gibi genç ve çırçıplaksın da… 

 Fakat o, iyiliyor, camekânlı lahdin örtüsünü omuzlarından Romalı bir asker 

tavrıyla çaprast fırlatıyor, ben geri geri çekiliyorum. 

 Artık anlamıştım: Sayda kralı Zabnit’in mumyası dirilmişti; o şimdi 

yaşıyordu. Fakat, koklanan havasında bile geçmiş asırlardan esrarengiz bir hamule 

taşıyan bütün dekorun samut ve sakin uyuduğu bu muazzam gece içinde acaba ne 

yapacaktı o? 

 Ve görüyorum onu. Ayaklarının ucuna ince temaslarla basa basa, evvela 

camekânlı lahdin önünde gene kendisine ait bulunan taş lahdin arkasına bir dakika 

için sindi. Sonra yavaş yavaş bulunduğu salonun kapısından başını yan salona uzattı 

ve orada da sükûtun hakim olduğuna katiyetle inandığı zaman yürüdü. 

 Arkasını bırakmayacaktım. 

 Tam üçüncü koridora –zannedersem onu yedi numerolu koridor- geldiği 

zaman, hızla geçti ve dördüncüye girdi. Üçüncü odaya baktım: sol cephede kitara 

çalan bir Apollon heykeli… Şayanı dikkat başka hiçbir şey. 

 Gözlerim bir müddet için tekrar karanlığa döndüler. Şimdi bütün dekor, 

beynimin içinde bir heyhulâ gibi muazzam, sakit ve simsiyah duruyordu. 

 Müze içinde bir tiyatronun başlayacağını muhakkak biliyordum. Ve 

düşünüyordum ki, eşhasının ve seyircilerinin İlahlar, ilaheler, Prensler ve büyük 

kumandanlar olan bu muazzam haileyi en derin bir tecessüsle takip etmelidir. 

 Onun için parmaklarımla göz kapaklarımı açtım, korkudan donmuş etlerimi 

oğuşturdum ve bacağımı gene gayri ihtiyarı ileri geri hareket ettirdim. 

 Kral Zabnit çok güzel bir adammış. Ortadan ayırdığı uzun ve siyah saçları 

mükemmel bir itina ile yan tarafına doğru taralıydılar. Dik bir alnı vardı. Gözlerinin 
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yalnız parladığını görüyordum. Ve bıyıkları burulmuştu. Boyu kısa değildi. Bir 

kadının hoşuna gidecek derecede uzun, mütenasip ve güzeldi. Ayakları çıplaktı tabi. 

Ve lahdinin üstünden aldığı kızıl örtüsü, vücudunu, yalnız omuzlarının bir kısmından 

itibaren diz kapaklarına kadar örtebiliyordu. Ve sağ diz kapağının üst kısmı açık 

kalmıştı. 

 Yemin ediyorum: o, çok güzel adammış. Sayda şehrinin ılık portakal 

kokularıyla ıtırlanmış saray bahçelerinde, kolları arasında atılmak için âmâde duran 

nedimlerinin yalnız bir sinir sarasile değil, fakat bir kalp hummasıyla da, onu râm 

etmek için pusu kurduklarını işitmiştim. Ve gene işitmiştim ki; kral Zabnit öldüğü 

zaman mezarının başında intihar eden cariyeler varmış. 

 Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Belki bir saniye belki bin… Belki on bin 

saniye… Girdiği dördüncü oda da bir aralık dimdik durdu ve adımları tekrar yavaş 

yavaş atıldı. O zaman gittiği yerin istikametine doğru tecessüs ve merakla baktım: bu 

oda içinde ve tam orta yerde, yuvarlak bir kaide üstünde merkûz bulunan Venüs 

heykelinin karşısındaki vücut yavaş yavaş kımıldıyordu. 

 Ben müzenin her noktasını ayrı ayrı bilirim. Hafızamı yokladığım zaman 

gördüm ki, bu taş heykel “Kamelya Ontonyo” nundur. O zaman içimden haykırdım:  

 -Kamelya Ontonyo… 

 Ve onun taş dudaklarından bir ziya uçuyordu. 

 İşte bir hakikat: heykeller geceleyin diriliyor. Ve işte gene bir hakikat: kral 

Zabnit, “Kamelya Ontonyo” yu seviyor. Ve sonra anladım ki, o, Kamelya Ontonyoyu 

sonsuz bir ihtirasla seviyormuş. Sevgide sonsuz ihtiras… Bu bir felakettir. Ve 

neticede ölüm muhakkak. Fakat ne olursa olsun, seven tahammül eder.  

 Yüz bin kere haykırıyorum: 

 Seven tahammül eder. 

 Affettiği gibi. 

 Evet, Kamelya Ontonyo’nun taş dudaklarından bir ziya uçtu. Acaba 

Kamelya Ontonyo dirilmeye başladığı zaman, ruh onun dudaklarına bir ziya ile mi 

geliyordu.  
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 Fakat ben kral Zabnit’e hak verdim. Kamelya Ontonyo, Beatristen de 

güzeldi, Kleopatradan da… 

 Siz görmediniz mi Kamelya Ontonyoyu? 

 Ne yazık… 

 O, müzenin birinci kat salonlarında duruyor. 

 Eğer Kamelya Ontonyoyu görmedinizse yazık. 

 Üstünde gerçi bir ferace var. Fakat biliyorum ki feracesi vücudu altından 

gözükecek kadar şeffaftır. Ve siz açıkta kalan göğsüyle feracesinin diz kapakları 

üstüne dökülen kıvrımlarından anlayabilirsiniz ki, vücudu bir kısrak kadar dinçtir. 

 Kamelya Ontonyonun vücudu, ıssız dağlarda serazet koşan bir kısrak kadar 

dinç. Göğsü dalgalı denizler üstünde rüzgarla şişkin, güneşle parıl parıl çifte bir 

yelken kadar serbest. 

 Elinde ağ yok, mızrak yok ve kılıç yok. 

 Şu halde Kamelya Ontonyoyu görmedinizse yazık size. 

 Yazık… O, Kleppatradan da güzeldir, Beatristen de… 

 Artık tamamıyla görüyordum: kral Zabnit’i kolları açık karşıladı. Yanına 

gittiği zaman, birleşen, yalnız dudakları oldu. 

 Bal rengi saçları omuzlarının fağfur yuvarlıklığına sonbaharda taşan bir Nil 

gibi dökülmüştü. Ve sonra, Sayda kralı Zabnit onun koluna girdi. Artık biliyorum ki; 

etrafında ne lahitler kalmıştı, ne heykeller… Artık müzenin muazzam dekoru içinde 

yalnız onlar yaşıyorlardı ve her şey samût ve sakindi. 

 Ne konuştuklarını bilmiyorum. O kadar yavaş fısıldıyorlardı ki… 

 Fakat ansızın bir şey oldu. Müzenin içinde yeni bir ışık gördüm, yeni bir 

ses. Bu, bir kitaranın sesiydi. 

 O zaman “Kamelya Ontonyo” yavaşça: 

 - Uyanıyor, dedi, Ma’but Apollon artık uyanıyor. 

 Kral Zabnit’in kolundan birdenbire sıyrıldı. 
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 Ben bir heykelin arkasına gizlendim. 

 Ondan sonra kral Zabnit’i görmedim. Hayır, görmedim değil; o, başını 

elleri içine almış düşünüyordu. Ve anladım ki, en şayanı dikkat hadise mabut 

Apollonun dirilmesi olacaktır. Filhakîka kitaranın sesi müzenin muazzam sükutu 

içinde hazin bir nota gezdiriyordu. 

 Ma’but Apollon gece sabaha yaklaşırken dirilmişti. Ve ma’but Apollon 

elinde kitara olduğu halde yürüyordu. Ben Apollonu bilirim; ben ma’but Apollon 

tanırım. O, her günkü yorgunluğunu dinlendirmek için, batan güneşler ardında kâin 

“Tetis” sarayında vücuduna istirahat verirken, şafak, sabahleyin sarayının kapılarını 

açar. Ve o, alın tahterevanına gürbüz ve dinç dört at koşulu olduğu halde, şafağın 

açtığı kapılardan, gözlerinde haşmet ve ihtiras, ufkun çemberine doğru atılır. Altın 

tahterevanı kendisinin kudretli ellerinden başka idare edecek hiç kimseyi 

tanımıyorum. Bir gün kendisinin öz oğlu, bunu ispat için, fezada yol aldığı zaman, 

dizginleri tutan ellerin acemiliğini hisseden atlar, gemi azıya almakta 

gecikmemişlerdi. Ve o zaman bütün dünya harap ve talân olacaktı. İşte bundan 

sonradır ki, büyük ilah Zevs, acemi oğlanı yıldırımlarıyla itlâf etmiş ve neticede 

Apollon, Olimpos cennetinden tard olunmuştu. Acaba, hayatında birçok lekeler olan 

ilah Apollon bu gece, Türk müzesinin içinde nasıl bir facia çıkaracaktır? 

Ve onun kitarasının tellerinden kopan seslerle bütün heykeller uyanmıştılar. 

Artık görüyordum; bir lahit üstüne dizilmiş ağlayan kadınların mağmum yüzlerine, 

göz yaşları bir müddet için silindiler. İskender lahdinin üstünde boğuşanlar 

müdarebeden durdular. Savrulan kılıçlar olduğu yerde kaldı ve kalkanlarını başlarına 

doğru çeken muharipler gözlerini çevirdiler. Hatta büyük İskender, kılıcını kınına 

soktu ve şaha kalkan atının yeleleri, boynu okşanmış gibi sükun içinde kaldı. Mısır 

lahitleri koca gövdelerini yavaş yavaş kaldırdı ve çekik gözlerini merakla açtılar. 

Elleri ipte olduğu halde bir kurban merasimine hazırlanan çocuk, Allah’ına vereceği 

kurbanı unuttu ve bir av merasiminde atların bacaklarını ısıran canavarlar dişlerini 

bir dakika için gevşettiler. 

 Apollonun etrafında dokuz kız raks ediyorlar. Apollonun aşkı şerefine şarkı 

söylüyorlardı. O, elinde kitara, bütün heykellerin gözleri önünde – ve yarabbi, 
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Kamelya Ontonyoyu bir sevenin olduğunu bildiği halde hiç utanmadan- önüne geldi 

ve elinde kitara, dokuz genç kızın söylediği şarkılarla Kamelya Ontonyoya karşı, 

kalbinin duyduğu hisleri birer birer anlattı. 

 Hey… Mabut Apollon, Kamelya Ontonyoyu seviyormuş. 

 Fakat eminim, Kamelya Ontonyo ona karşı hiçbir zaaf duymuyordu. Yalnız 

onun ilahlara mensup olmasından korkuyor, başından defedemiyordu. Bununla 

beraber gözlerinin bakışları muhakkkırdı. 

 Apollon çıldırmıştı bu gece. O zannediliyordu ki, karşısında yaşayan bu 

kadın toprakların içine gömülen “Dafne” dir. Ve ona: 

- Sen Kamelya Ontonyo değilsin, diyordu. Ben onu tanırım, o, bu kadar 

güzel, genç ve çalak değildir. Daha sonra, Kamelya Ontonyo, benimle aynı binanın 

sakafı altında yaşayamaz. Senin elinde gerçi bir defne dalı yok. Fakat bilmiyorum, 

sen, defnesin ve kral Zabnit’in mumyasını seviyorsun. Bil ki, kitara tutan ellerim, en 

müthiş okları da kullanabilir. Bundan sonra kral Zabnit’le yaşamak istersen eğer, onu 

ayaklarının ucunda okların ateş ile bulacaksın. 

 Müzenin içi bir mahşere dönmüştü. Ben bir aralık, heykellerin mahşerinde 

gezerken, gözlerim kral Zabnit’e ilişti. O, yapacağını biliyormuş. 

 Sayda kralı Zabnit biliyormuş yapacağını. 

 Apollon büyük ilah Zevse şikayet edecekti. 

 Ve: 

- Sen, diyordu, ey büyük ilah, sen Apollonun ne kadar hercaî olduğunu 

biliyorsun.  

O Apollon ki, senin daima menfurun olmuştur. Tesalyada çobanlık eden 

adam, bir gün “Dafne” yi sevmişti. Onu takip ederken kızın nasıl bir hevlican ile 

kaçtığını elbette hatırlıyorsun. Ve elbette hatırlıyorsun ki, eğer “Kea” olmasaydı, o, 

Dafneyi iğfal edecek ve sonra zavallı kızı bir paçavra gibi fırlatacaktı. Onun ne 

derece bir bülheves olduğuna işaret için, ey büyük ilah, işte “Kılıti” meydanda… 

Yaptığı cinayetleri işaret ile şikayette bulunan o kadını, - o kadın ki kendisini 

harikulade seviyordu- bir gün onu, bir çiçek kalıbına soktu. Ve ey büyük ilah, şimdi 
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o kadının yüzü, Apollona doğru çevrilmiş olduğu halde, daima böyle eza ve cefa 

içinde kalır. Ve sevgisini kalbinde hapsederken Apollonun bülhevesliğine karşı nasıl 

bir nefret duymuyorsun. Bütün bunlardan sonra o şimdi, ne derece harikulade 

sevdiğimi bildiğin bir kadına karşı tecavüzde bulunuyor. Ve ey büyük ilah, onu 

senden başka şikayet edecek hiç kimsem yok. 

 Kral Zabnit, Zevse böyle yalvarıyordu. 

 Duası kabul olundu. 

 Kral Zabnit heykellerin mahşeri içinden Apolllonla dövüşmek için ilerledi 

ve karşısında dimdik durdu. 

 Lakin Apollon gülüyordu. Belki de düşünüyordu ki, böyle bir fani 

kendisiyle mücadele için kollarında nasıl bir cesaret bulabilecekti. Daha sonra buna 

cesaret ettiği için, üstüne savlete imkan bırakmadan derhal helak etmeliydi. 

 Ve oklarını birdenbire çekti. 

 Kral Zabnit yere yığılmıştı. 

 Fakat Zevs büyük bir ilahtır. Biliyordu ki, o sevgisinde masumdur. Onun 

için, kral Zabnit’in intikamını almak istedi. Ve yıldırımlarından birini Apollonun 

üstüne yolladı. 

 O, bir ilahtır. Giden yıldırımın onu ihrak etmeyeceği şüphesiz… Fakat 

giden yıldırımlar kitarasının tellerine çarptı ve kitarasının telleri bir saniye içinde 

yandı. Zevs, yıldırımlardan asası elinde olduğu halde uzaklaşırken, şafak kapılarının 

açıyordu. Hizmetçiler kral Zabnit’i lahdi içine yatırdılar. 

 “Kamelya Ontonyo” taş kesilmişti. 

 Ben, gözlerim dönmüş ve kıpkızıl, müzenin büyük kapısının ardına kadar 

açtım ve koştum , koştum. 

 Sayda kralı Zabnit Kamelya Ontonyoyu seviyordu. Kamelya Ontonyoyu 

muhteris ve haşin seviyordu. Onun içindir ki, aşkını zehirlemeye kalkan bir bülhevesi 

ilahına şikayet ettiği zaman duası müstecap olmuştu. 
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 Şimdi, bir tesadüf neticesi, dün geceyi müzenin içinde geçiren ben, 

müzenin bu ihtiyar hafızıkütübü, diyorum ki bundan sonra müzeye gidecek olursanız 

kitara çalan mabut Apollon heykelinin kitarasında tellerin kopmuş olduğunu 

göreceksiniz 
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 2.3. BEYAZIT’TA ÇINAR ALTI∗ 

 Bu bir ağaç… Altında su bardaklarının gıcır gıcır yıkandığı, bir su 

çıngırağının uzak ve tehi akislerle yuvarlana yuvarlana döndüğü, sükûtun dinlendiği 

ve güvercinlerin büyük deniz ufuklarında kalmış son ışıkları da kumlu bir sahile heya 

molayle sürükleyen balıkçı sandalları gibi “Hu…” çektikleri bir ağaç altı… 

 Eğer, aynalar içinde sabahın nasıl açıldığını görmediniz ve eğer içinizde bir 

sevginin nekahatını duymadınızsa, bu ağaç altının ruhunuza vereceği lezzeti 

anlamayacaksınız. 

Yemyeşil yaprakları, yazın kuvvetli güneşine lüks bir salon abajuru gibi 

açılırken, altına oturduğum vakit anladım ki, içimden mangal alınmıştır. Ruhum, 

uzun bir kışı müteakip, odasının demir parmaklıklı pencerelerinden bir bahar havası 

girerken, üstündeki mangal alınmış beyaz tüylü bir Van kedisi gibi, sırtını çıkardı, 

kuyruğunu dikti, silkindi ve yumuşak ağzını açarak uzun uzun esnedikten sonra, ön 

ayaklarıyla birdenbire ileri atıldı. Ruhum ki ateşleri kor olmuş bir mangal altında 

yatan bir Van kedisidir; acaba karşıdaki taş duvarların ince karartılarında mütecessis 

duran bir kertenkele mi gördü dersiniz? 

 Güneş, yaprak aralıklarından, henüz sulanmış asfalt zemin üzerine parça 

parça düşüyor. Karşı binanın harap şehenşinlerinde, kırık panjurlarında, metrûk ve 

izbe odalarının kuytu köşelerinde yaldızlanan örümcek ağları var. Ve taş 

kütüphanenin saçaklarından bir adak uğruna atılan yemlere güvercinler yaprak 

yaprak dökülüyor. 

 Ben, yazın geldiğini ilk defa bu ağacın altında otururken anlıyorum. Sanki, 

yapraklar arasına sokulmuş bir gizli el, yalnız esnacım üstünde değil, fakat beynimin 

içinde serin bir suya daldırılmış bezlerle hafif bir masaj yapıyor gibi. 

 Ve üstümdeki bu yaprak yeşili abajurun yırtıklarından sızan ve yine 

yapraklar üstünde biriken ziya ve hararet, öyle hissediyorum ki, az sonra asfalt zemin 

üzerine ince ince damlayacak ve yine asfalt zemin üzerinde yaygın bir su haliyle 

akacaktır. 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Beyazıtta’ta Çınar Altı”,Muhit,S. 24, Teşrinievvel 1930, s.406-407. 
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 O zaman güvercinler çınarın serabı altına koşsunlar. Tahayyül etsinler ki, 

bu mermer sebilin suyu artık kurumuştur. Ve içlerinden suyu kuruyan mermer bir 

sebil için, “Hu…desinler, Hu…” 

 Biliyorum; onlar incecik gagalarını ıslatacak, hararetlerini teskin edecek bir 

yudum suyu, asfalt bir zemin üzerine düşmüş ziya ve hararetin mermer bir sebili 

andıran pırıltılarında bulundukları vakit, kanatları birdenbire çırpınacak. 

 İşte; meçhul bir tehlikeyi vehmederek kanatlarını taş kütüphanenin 

saçaklarına doğru açtıkları zaman, güneşle meşpu duvarda, gölgeleri kuvvetli bir 

rüzgarla griftleşen yapraklar gibi birbirine karışıyor ve ben bir rüzgarın hakikaten 

çıktığını vehmediyorum. Fakat başımı dallara çevirdiğim an anlıyorum ki, rüzgar 

sadece gözlerimde ve rüzgar güvercin kanatlarının güneşle meşpu bir duvara vurmuş 

akislerinden başka hiçbir yerde değildir. 

 İçimi, yelkenlerini açmış bir gemi haliyle serbest ve serazat bırakıyorum. O 

gidiyor ve gidecek. Rüzgarı bol denizlerde yelkenlerin parça parça, didik didik ve 

yamalı olmasına rağmen yelkenli bir gemi gitmeye mecburdur. 

 Gidiyor ve gidecek. 

 İçim, bu ağaç altında, rüzgarla dolmuş yelkenli bir gemi gibi gidiyor ve 

tahayyül ediyorum ki, gelen bir yazı, ilk defa bu ağaç altında hisseden damarlarım bir 

kısrak kadar dinçtir. 

 Arkamda, şadırvan musluklarının kalaylı güğümler içine boşalan ince 

seslerini işitiyorum. Mabedin mermer duvarları arkasında, namaz vakti olmamakla 

beraber, kulaklarıma kesik iniltiler, uzun yalvarışlar geliyor. Kim bilir bu belki bir 

vehim. Belki de taş kütüphanenin saçaklarına sıralanmış güvercinler “Hu…” 

çekiyorlar. 

 Ve ben, onların sesinde sabra ve tevekküle biraz daha aşina olur gibiyim. 

 Sabır ve tevekkül… Fakat madem ki içinde bezlerinin yamalı olmasına 

rağmen güneşle parıl parıl yanan bir gemi tekrar yelken açtı; menzil uzak değildir; 

menzil uzak değil. Gidiyorum ve gideceğim. 
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 Artık, bu öğleüstünde, mermer döşemeleri hurdahaş avlunun süslü 

şadırvanına, kubbeler üstüne ve büyük çınarın fantezi bir salon abajurunu andıran 

yeşil dekoruna bir münacat selsebili dökülürken burada , bu ağaç altında her şeyin 

yeşil olduğuna inanıyorum. Ziya, yeşil bir kristalden geçerek geliyor gibi. Dünyada 

bu tatlı renkten başka hiçbir şey yok. Belki de güvercinler böyle uzun iniltilerle yeşil 

rengin gidecek olan hasretini çekiyorlar. Adeta yeşil bir deniz içinde yaşıyor gibiyim. 

Sarmaşıklarının yüz bin kere tasfiye edilen güneş ziyalarıyla cilalandığı yeşil, 

yemyeşil ve seyyal bir deniz… 

 Ve içim, yeşil bir denizde yelkenleri hür bir gemi haliyle serbest ve 

serazat… Nasıl böyle olmasın ki, rüzgarı bol denizlerde yelkenlerin parça parça, 

didik didik ve yamalı olmasına rağmen bezler şiştiği zaman yelkenli bir gemi 

gitmeye mecburdur. 

 Ve büyük çınarın yeşil abajuru, bana, tekrar yaşamak istediğim bir yazı 

tahayyüt ettiriyor 
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2.4. BOĞAZ İÇİNDE BİR GECE YARISI MEHTABI∗ 

 Bizden çok ötede, bu mesafelerden çok ileride bir altın oluk var. Biz bu 

oluktan içiyoruz. İnce derisi iskeletine ve kaburgalarına yapışmış aç susuz, dişi ve 

sıska bir köpek gibi çenelerimizi bu oluğa doğru kaldırmış, bu oluktan içiyoruz. 

 Her şeyin, dağların ve denizlerin hatta rüzgarın ve havanın bile gece yarısı 

aldığı bu açık vanilya renk içinde altın oluk içimize boşalıyor; biz onunla doluyoruz. 

 Alelâde zamanlarda cildimizle mevcudiyetini hissettiğimiz bu fani eşya ile 

artık alakamız kesiliyor. İçimizde riya ve haset kalmadı. Şimdi bir köpük kadar 

hafifiz; hafif ve berrak… Ve sanki biz, büyük deniz sahillerinde “esrar-ı kâinata 

vakf-ı hayal” eden ziyadan birer mahlûkuz. 

 Balkondaki tahta parmaklıkların içeriye parça parça, bölme bölme vurduğu 

bu temmuz gecesi, verdiği rahatı ömrümüzde bir daha, belki de hiçbir 

bulamayacağımız bu hasır iskemlelerde, yarı uyanıklık içinde düşünüyoruz: 

 Beynimizde o tahayyül var ki, cananımız bir vuslat deminden sonra 

gördüğümüz şu tabiata inkîlab etmiştir. Şimdi, yorgun damarlarımız karşısında 

harikulâde bir sihirle vuslatın sükûnunu veriyor. 

 Ah, kabil olsa da, sular üstünde vüzûh içinde berrak duran şu aydınlık, 

ömrümüzün sonuna kadar bizden, gözlerimizden ve içimizden eksik olmasa… 

 Gözlerimiz, eski bir itiyadı hatırlayarak, ufak bir sesle kanatları harekete 

muhayye gece kuşları kadar ürkek karaltılarda geceyi arıyor. 

 Fakat gece yok. Ve olmayacak. 

 Kırmızı bir evin çinko olukları üstünde, burnunu sürüyerek, sürterek, 

mehtabı koklayarak sinsi adımlarla yürüyen siyah bir kedi, o da geceyi arıyor. 

 Fakat gece yok. Ve olmayacak. 

 Uzak mesafelerden bir nehir gibi boşalan altın oluk, olamayan gece içinde, 

yalnız o hükmediyor. Onunla, fağfur bir kase gibi, bir kadeh gibi ve canan gibi 

doluyoruz. 
                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Boğaz İçinde Bir Gece Yarısı Mehtabı”, Muhit, S.25, Teşrinisani 1930,s.10-
11. 



 67 

 Yarasaların bir türlü olamayan gece içinde kör ve muzlim bekleştiği bu 

dakikalarda, altın oluk, Anadolu sahil hanelerinin top ağaçlar altında yarı zulmete 

karışık kıyılarını yavaş yavaş terk eder gibi.  

 Belki de bu ağaçlar altında hayale ram olmuş bir kadın, dizginlerini 

elleriyle kullandığı deniz kızağı üstünde onu karşı tarafa geçirecek. 

 Gözlerimizi biraz daha açıyor, uzun zamandan beri oturduğumuz hasır 

iskemlelerde hafif bir hareketle kımıldanıyoruz. 

 O geçiyor. Altın oluk bir deniz kızağı üstünde –yavaş yavaş- sürükleniyor 

gibi değil, adeta akıyor gibi, bir göz bakışı gibi –yavaş yavaş- ve hissettirmeden 

geçiyor. 

 Berrak bir su ile aydınlık bir havanın iç içe girdiği, birbirine nüfuz ettiği bu 

dakikalarda, küçük balıklar, bir an için başlarını dışarıya çıkardılar. Üstlerine cam bir 

kavanoz haliyle kapanan bu cam sema altında, onun iç sathına kadar, bu uzak mesafe 

küçük balıklara bir deniz vehmini verdi. Şimdi, ince bir kuyruk darbesiyle vücutlarını 

bu denize doğru fırlatıyorlar ve galsamaları içine giren temiz hava hadekalarını 

süratle genişletiyor. 

 Gözlerimiz, bir aralık, Rumeli tarafına takıldı kaldı. Acaba hangi balıkçı 

elleri, karşı sahile ağlarını böyle fırlatmış? Balıkçılar bu gece tuhaf ve sihirli bir oyun 

yapıyorlar. Ağları ipten değil. Belki iptir de attıkları zaman acayip bir büyü ile renkli 

camlar haline geldi. Kırmızı, mor, eflatun ve turuncu camlar ki, altın oluğun boşalan 

ziyası, denizin filiz rengi içinden bu renkli camlara doğru akıyor. Yoksa biz, sık ve 

girift ağaçlarla çevrilmiş, camları bin çeşit renkli bir Çin mabedine mi yaklaşıyoruz? 

 Muhayyilemiz, yaşadığımız bu hudut içinden uzaklara doğru koşuyor. 

Uzaklara, uzaklara…ki orada bir altın oluk var; biz ona doğru koşuyoruz. 

 Ey altın oluk; seslerin ve sedaların kesildiği bu maverâi demde içimize 

boşal ve içimize bir kadeh gibi ve canan gibi dol. 

 Dilimizin ucunda tuhaf bir lezzet var. Işıklı bir salonda ve lüks tuvaletler 

arasında dudaklara götürülen vanilyalı bir dondurmanın dilimiz ucuna bıraktığı 

lezzet… Bu lezzet, belki de gene böyle bir gece içinde genç ve yavru bir dudak 
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usaresiyle karışıyor ve beynimiz uzaklara, uzak mesafelere ve altın oluğun boşaldığı 

yerlere doğru gidiyor. O zaman, köpüklü çenelerimizi aç susuz, dişi ve sıska bir 

köpek gibi altın oluğun hüküm sürdüğü ve altın oluğun muazzam boşandığı 

merhaleye doğru kaldırıyoruz ve yaşadığımıza inanmıyoruz. 

 Altın oluk boşalıyor. Dağların boz rengi bir füsun içinde uzaklara, 

İstanbul’a doğru uzandığı bu dakikalarda, altın oluk boşalıyor. Ve sular şeffaf bir 

aydınlıkla baş başa ve dudak dudağa… 

 Biz altın oluğa doğru çenelerimizi kaldırmış olan, ışığa, ziyaya ve nura bir 

daüssıla hasretini çeken biz, ömrümüzde bir daha, belki de katiyen bulamayacağımız 

bir sevgi nekahetine bu dem içinde: 

 - Ah, diyoruz, -ve ah,- kabil olsada sular üstünde, vüzuh içinde, berrak 

duran şu aydınlık, ömrümüzün sonuna kadar, bizden ve karşımızdan ve 

gözlerimizden ve içimizden eksik olmasa… 
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2.5. ŞECERİ VAKVAK∗∗∗∗ 

Yazla kış ortasında, sıcak bir mevsim gölgelerinin yavaş yavaş boşaldığı ve 

daha ziyade kışa yakın bir akşamüstüydü. İçinde yaşadığımız halde ondan 

uzaktaymış gibi daima onu duyduğumuz, içimizde bilemediğimiz, tutup 

çıkaramadığımız, ağrıyan yeri göstermediğimiz bir sancı gibi de onu duyduğumuz 

büyük şehrin, olmaya yüz tutmuş bir nar haliyle, uzak bahçelerde havasının parça 

parça kızardığı bir akşamüstü… 

 Bu ağacın tam karşısında durdum. Üstü camla örtülü ve insan elinin amelî 

hünerleriyle ısınan bir limonluk içinde kısır ve bodur kalmış bir nelat 

değildi.yumuşak ve kadife mavimsi nihayetsizlik altında, belki de zaman dediğimiz 

ihtiyar şeyle beraber doğan; yukarıya, adeta içilecek bir su hissini veren boşluğa; 

aşağıya, kara ve sıcak toprağa doğru bütün kollarıyla sarılıp büyüyen, yaşayan, 

didişen, ıstırap çeken ve ölen bir nebat… 

 Büyük meydanlıkta taş bir desteğe dayalı bir ölü ağaç karşısında, insan 

vücudunun zamana nispetle yerde sürünen bir haşere gibi ne kadar cüce ve adeta hiç 

kaldığını düşündüm. 

İskender’in mezarı önünde, büyük ve kanlı denizler içine eğilmiş gibi nasıl 

titreyecek, Karsikalı adamın buz sahalarında koşturduğu ölüm şehsüvarını 

hatırlayarak nasıl ürperecek ve Selim’in kabrine uzak ve altun mesafelerin yakıcı 

füsfatını his ederek nasıl genişleyecek, açılacak, büyüyeceksem, bu ölü ağaç 

karşısında kan, zaman ve mesafeyle öylece baş başa kaldım. 

 Akşamın mevsimler değiştiren rengi altında bu ölü ağaç, bir hayvana da 

benziyordu: Baş taraflarında iki boynuz gibi uzayan iki dalla, ayağa kalkmış ve 

yalnız nebatatın hüküm sürdüğü sıcak devirlerden kalma, garip bir hayvan 

müstehasası… 

 İçinin bir mantar haline gelmiş kabukları, sellerin yardığı taşlı topraklar 

gibi oyuk oyuktu. Ve artık, yavaş yavaş dökülen, dağılan, tozlaşan kabuklara 

parmaklarımı dokundurmak arzusu geldiği zaman, tuhaf bir korkuyla birdenbire 

titredim. 
                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Şeceri Vakvak”,Muhit, S.26, Kanunievvel 1930,s. 17. 
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 Bu acayip ve ölü ağaçta nasıl bir sır vardı ki, esnacı altında zehirli bir 

tükürük imal eden nebatlar gibi parmaklarımı dokunmaktan alıkoymuştu? Bununla 

beraber, dakikalar geçtikçe biraz daha fazla görüyordum ki, çürümüş kitap 

yapraklarından zihnime takılı kalmış bir iki elyafı, bu ölü ağaç,harikulade bir 

araştırmayla, bu akşam aydınlığına doğru bulup çıkarmak istiyordu. 

 Büyük meydanlıkta, denizlerin ötesinden gelmiş yeni dünyalı bir kadından 

başka kimse yok gibiydi. Sanki o da, gözlerinin yeşil rengiyle, deniz altında 

kurulmuş yeni bir sinema aleti gibi, kafamın içindeki kanlı şeridi tespit edecekti. Taş 

bir desteğe dayalı ölü ağaçla, yeşil gözlü, yeşil ceket ve iskarpinli kadına baktım. Bu 

ölü ağacın sırtında bu yeşil gözlü, yeşil ceket ve iskarpinli kadın yeşil bir böcek gibi 

yürüyerek geldi. 

 O zaman, kanı uyuşmuş gözlerini bir dakika oyalamak için yukarı 

kaldırdığı vakit, birdenbire açan dalların yeşil yaprakları ucunda kanlı bacakların 

birer sihirbaz maşları gibi ağır ağır sallandığını fark eder gibi oldum. 

 Ölü ağaç, çürümüş kitap yapraklarından zihnime takılı kalmış bir iki elyafı, 

esnacı altındaki zehirli bir tükürükle nebati bir örümcek gibi avlamıştı. 
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2.6. ŞEHZADE BAŞINDA BİR ÇAYCI DÜKKÂNI∗∗∗∗ 

Donmuş bir kanarya kadar sapsarı ve olgun bir limonun buruk lezzetini 

taşıyan bu yer bir “ser” midir acaba? Dışarıda rüzgar –fakfur ve bulutlu bir sema 

fecrini andıran büyük, yekpare, sisli, buharlı camlarda çırpınan rüzgar- kanatları 

kopmuş bir kartal mıdır ki? 

İçerde boz rengi bir sükut var. Ve büyük, yekpare, sisli, buharlı camların 

ayırdığı kaldırımlar üstünde bembeyaz bir kar… 

 İçerde boz rengi bir sükut var ve kristal bardakları ılık bir suyla yıkayan 

ellerin tertemiz gıcırtısı… Acaba lastiklerini yeni giymiş bir adam karlar üstünde mi 

yürüyor… 

Kalbim, bu sükutun müsterih genişliğinde fakfur ve siyah bir kavanoza 

konmuş sonra güneşe bırakılmış ılık, sükun içinde bir su… 

 Öyle vehmediyorum ki, burada bütün mevcudiyetim her mesamesine kadar 

zerre zerre çözülüyor, damla damla eriyor ve ılık bir mayi gibi düşüncesiz ve yayvan 

ve geniştir. Gene öyle vehmediyorum ki bu camlı kapıyı açar ve dışarı çıkarsam, 

içine hapsolmuş – doğan bir güneşle çıtırdayan bir tabiat parçası gibi- bütün 

mevcudiyetim toz haline gelmiş camların çıtırtısıyla birleşecek ve ben gene kendime 

rücu edeceğim. 

Önümde bir bardak duruyor. Uzak ufuklar ardına devrilen güneşlerin 

yumuşak ve seyyal ateşinden mi dolduruldu? Yoksa, içinde kıpkırmızı bir gül mü 

ezilmiş? Ve yoksa eriyen bir karanfil mi var? 

 Parmaklarım yaşlı bir parıltıyla duran küçük bir limon parçasını damla 

damla sıkar ve gene bir alüminyum kaşıkla karıştırırken zannettim ki yavru bir 

kanarya kanat çırpınıyor. İnce ve yumuşak tüyleri sararmış bir akika benzeyen o 

kuşların göğüslerinden çıkan bir damla musiki hangi renktedir? Ve az evvel mayi 

içinde çırpınan yalnız bir kanat mıydı acaba? 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Şehzade Başında Bir Çaycı Dükkânı”, Muhit,S.27, Kanunisani 1931,s.10. 
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 Dudaklarım kristal bardağın muhteviyatını yudum yudum içerken öyle 

zannediyor ki, çırpınan yalnız bir kanat değildi; çırpınan ince, yumuşak ve nermin bir 

kanarya göğsünden çıkan son bir terennümdü de… 

 Ses yok. Burası kaşlarında çekilmiş bir yay inhinası, gözlerinde derin ve 

tehî mağaraların rutubetli bakışları, yüzünün çizgilerinde japonkâri bir mozaikîn ince 

ve derin hatları gittikçe incelen ve derinleşen bir Konfüçyüs rahibinin inzivağahı 

mıdır? 

 Ses yok ve kaşıklar sükuna varan bir korkuyla devroluyor. Ses yok; sükun, 

derin ve tehi bir sükun ve kalbim bu derin ve tehi sükun içinde fakfur, siyah ve 

harikulade tannan bir kavanoza konmuş sonra güneşe bırakılmış temiz, bembeyaz bir 

su…  

 İçerde bir gümüş semaver fıkırdıyor; yıkanan bardakların gıcırtısı var; 

dışarıda kar.. Dilimde yaşadığımı yegane söyleyen buruk bir lezzet, bir limon 

rayihası ve limonlu bir tat… 

 Fakat ben ki, kalbim ve damarlarımla yaşayan bir kahramanım ve benim ki 

zihnimin içi – geçen bu yazdan sonra – lüks bir salondan henüz çıkmış adamlar gibi 

pırıl pırıldır; niçin şimdi ruhumda bir Konfüçyüs rahibinin metrûk ve münzevi 

sükuneti var? 

 



 73 

2.7. TABAKLAR VE ÇOCUKLUĞUM∗∗∗∗ 

 On beş, yirmi sene evvel Aksaray’da yanan ahşap evimizde en iyi günlerim 

yemek odasındaki camlı dolabın tabak muhteviyatını daima temizleyebilmek, 

düzeltmek ve parlatmak için fırsat kollamakla geçerdi. 

 Günün öğle zamanlarında, saatlerin bal rengi bir çeşni ile eridiği ekser yaz 

vakitleri, annem biraz uyku ümidi ile yatağına girer girmez, yanı başında kapanan 

gözlerim, ezeli hilekarlıklarıyla uyumayı taklit ederdi. Sıcak onun damarlarını tatlı 

bir uykuya salıverince, perdeleri kapanmış odayı rehavetine bırakırdım. 

 Bizim tabaklarımız porselendendi. Yemek odasının yukarı kaldırdığım 

camı önünde, ağzımın bütün sıcaklık ve genişliğini tabakların yüzüne doğru verirken, 

serin porselende nefesimin dağılıp açıldığını ve tekrar yavaş yavaş toplanıp erimeye 

başlayınca bu ılık hararetin porselen içine doğru adeta emilip kaybolduğunu uzun 

uzun seyrederdim. 

 Hafif bir nemle ıslak bir pamuk parçasıyla sımsıkı ve bura bura sardığım 

beyaz tülbent, tabakların yüzünde uvalanırdı. Ve rengi her defa için bir parça daha 

açılan ve aydınlaşan porselen tabakları bol güneşe kaldırdığım vakit zannederim ki 

gökler de porselendendir. 

 O zaman tabaklarımız porselendendi. Gökler porselendendi, fakat şimdi 

evimizde tabaklarımız yok. Kim kırdı; gökler porselenden mi? Belki. Belki de yalnız 

kalbim porselenden… 

 Tabakların en çok bayıldığım başka bir cinsi de kristal çeşitlerdir. Esnacı 

aralarına bir ateş yalımı sürülmüş gibi, yahut bir avuç deniz suyu bırakılmış kadar, 

yahut da güneşin ezildiği kırmızı, yeşil ve beyaz kristaller ki düşünürüm: ellerim 

kristal bir tabak olsa da ellerimi yukarı kaldırarak sevgilimi içinde gezdirsem. 

 Uzun kış gecelerinde kristal tabaklar bana yazları hatırlatıyor. Eski yaz 

vakitleri, bir sabun köpüğü gibi sabahleyin güneşi ben üflerdim. Güneş, gözlerimin 

önünde porselen tabaklara doğru yavaş yavaş kayardı. Ve bir sabah, güneş bir sabun 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Tabaklar ve Çocukluğum”, Muhit, S.31, Mayıs 1931, s.32. 
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köpüğü gibi dudaklarımdan uçmayınca kristal tabaklar içinde onu akşamüstü ezilmiş 

buldum. 

 Tabaklar, tabaklar… Porselen tabaklar, kristal tabaklar… 

 Küçükten beri en çok sevdiğim şey tabaklardır. Geçen gün, havada savrula 

savrula bir kar yağarken düşündüm ki benim de bir tabakçı dükkanım olmalıydı. Her 

vakit elimde bir bezle porselen tabaklara doğru nefesimi verdiğim zaman, porselen 

tabaklarda beyaz bezlerin gıcırtısını bir gülüş gibi dinleyecek, tabakların yüzünde 

gözlerimin içini arayacaktım. 

 Kapının iki tarafındaki büyük cam vitrinlere, cam sehpalar üstünde sıra 

tabaklar dizilecekti. Kristal çiçek tabakları gümüş mahfazaları içinde sallanacak ve 

arkalarında yanan küçük elektrik lambaları, zerreleri arasında erimiş ateş 

yalımlarında mercan böceklerin kanatlarını hareket ettirecekti. 

 Sabah vakitleri dükkanımı açtığım zaman; ince, uzun ve beyaz eldivenli bir 

yavru eli gibi kapıdan içeriye doğru uzanan bir gün ışığı, sehpaların üstüne bırakılmış 

tabaklardaki rakkaselerin eteklerini kaldıracak ve gün bol bir iştiyakla tabaklara 

doğru boşalacaktı. 

 Öğle zamanlarında, firari ışık sütunları dükkanın kuytu renginde aydınlık 

kanallar açacak ve rengarenk tabaklar aydınlık kanallar içinde tutuşmuş yelkenliler 

gibi gözükeceklerdi. 

 Ben, tabaklara ruhumu veriyorum. Tabaklar ki, avuçlarının arasında bir 

sabun köpüğü gibi, avuçlarımın içinden dünyaya üflediğim sabahları hatırlatıyor. 
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2.8. CEVAHİR BEDESTANI∗∗∗∗ 

 Kapının dışarısında uzun kordonlu bir saat yarımı gösteriyordu: içeri 

girdim. 

 Gözlerim her nedense, orta yerde çini bir soba aradılar. Kapısından girer 

girmez derhal yükselme hissini veren ve bir deve üstüne konmuş bir mahfeyi andıran 

bu yerde, çini bir sobanın eşyaya kızıllık verecek akislerini görmek istiyordum. Bana 

öyle geliyor ki, bu eşya bu kızıllığa maruz satıhlarında, renklerini biraz daha açık 

gösterecek ve biz o solgun renkle bu alev arasında maddeden renge doğru istihale 

edeceğiz. 

 Uzun iskemleleri üstünde ve kocuklarına sarılmış oturan dükkancılar –

sanki- yaprakları dökülmüş büyük bir ağacın ötesinde berisinde ve dalların 

nihayetinde başlarını siyah tüyleri içine çekmiş mütecessis bekleşen birer siyah 

kargadırlar. O kargalar yaramaz bir çocuğun bir ok darbesiyle nasıl havalanır ve 

tekrar yerlerine konarsa, zairlerin ufak bir öksürüğe de bu adamları oturdukları 

yerden birdenbire fırlatacak ve belki onlar da bir dakika için uyanmış 

bulunacaklardır. 

 Nitekim madeni develer, altın zarflar, altın tabaklar, gümüş bıçaklar, kemik 

kaşık ve mercan saplarla dolu bir camekân önünde mutlak fazla durmuşum ki, uzun 

sakallı antikacı bu ziyaretçiden birdenbire şüphelenmişti. Sabahtan beri katiyen 

kımıldamamış vücudu ağır bir makine haliyle harekete geldi ve koca gövdesi 

camekân üstüne abandı. 

 Ben, ben de kendimden şüphelendim. Acaba, tabiatım birdenbire değişmişti 

de bu adam bir kehanetle onu fark mı etmişti. Ve simdi ben, kim bilir nereme 

saklanmış elmas bir bıçakla ve parmaklarımın görünmez hareketleriyle bu camı 

yavaş yavaş kesecektim, içinden şu altın zarf yok olacaktı. 

 Bu his içime, bir damla gibi düşer düşmez aniden genişleyiverdi. O zaman 

iradesine hakim bir adam tavrıyla ve metin adımlarla öteye geçtim. Fakat gözlerim 

tekrar çevrilince, antikacı o kadar şüphelenmiş olacak ki gözlerine de katiyen itimat 

edemeyerek, büyük ve kıllı elini dolap üstünde yavaş yavaş gezdiriyordu, uzaklaştım. 
                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Cevahir Bedestanı”,Muhit, S.34,Ağustos 1931,s.20-21. 
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 Kafam ve demir miğfer geçirilmiş kadar birdenbire ağırlaşmıştı. Artık 

hiçbir şey düşünemiyordun ve hele eşyaya bakmaktan tamamıyla korkar gibiydim. 

 Yakasını kaldırmış, kafasını paltosu içine büzmüş, ellerini hiçbir şüpheyi 

çağırmamak için ceplerine sımsıkı sokmuş, yolun ortasından acayip bir zair geçiyor. 

 Ve işte bir dükkan, iç tarafları öne doğru çevrilmiş sarı hamam tasları bir 

renk hastasının gözleri kadar açık ve manasız. Neredeyse yıkılacak hissini veren 

dolabın yukarısına, uzun püsküllü bir aziz devri paşasının resmi asılı. Acaba, hangi 

çocuğun bir sarı defter kabına çıkarmak istediği bir çıkartma resmidir bu? 

 Az ötede, madeni çivilerle üstüne Arapça bir ibare yazılmış tahta bir sandık 

duruyor. Seyyah mevsimi olmamakla beraber, Amerikalı bir kadın, ince parmakları 

arasında altın sapını tuttuğu tek gözlüğünü çivilerin sapına doğru yaklaştırıyor, 

gözlerini açıyor, vücudu haşyet içinde. 

 İlerliyordum. Fakat ayaklarım oldukları yerde birdenbire mıhlandı. 

Duvarlarında sedef kakmalı Arap hançerleriyle, dipçikleri kısa ve namlıları uzun 

Arap silahlarının, Türk yatağanlarının, Karadağı piştovlarının, İngiliz mavzerlerinin, 

demir miğfer ve paslı zırhlarının bir safı harp intizamıyla yan yana dizildiği işte bir 

silahçı dükkanı. Ön tarafına koyduğu camekân içinde gümüş saplı, gümüş mahfazalı 

Çerkez bıçakları, gümüş kamçılar ve altın kemerler var. 

 Az evvel ot bir minder üstüne ön bacaklarıyla bir deve gibi çökmüş ve 

elinde eğeyle eski bir silah temizleyen silahçı, şimdi ayağa kalkmıştı. Arkasındaki 

garip fon önünde, sağ elini paltosunun ilikli düğmeleri arasına sokmuş bu geniş 

omuzlu adam eski günlerini hatırlayan bir silahşora benziyordu. Ve gözleri içinde 

devrilen bu güneşe karşı, kılıcına dayalı duran bir kahraman hayaleti kımıldadı. 

 Yürüdüm. İki tarafımda bütün eşya, bir nehir üstünde gibi akıyordu. İşte: 

müselles ve içi boş bir tahta çerçevenin kaidesine asılmış Bursa işlemeleriyle kaplı 

bir duvar. Ön taraftaki camekânda, beyaz ve kırmızı boncuklu baş örtüleri, yazmalar 

ve uçkurlar. 

 İlerde tahta bir mankene geçirilmiş kırmızı çuhadan ve sırmalı bir Arnavut 

ceketi duruyor. İçerisinde gerçi bir vücut yok. Fakat o vehmi veriyor ki, hala yaşayan 
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bir ruh vardır. Eğer biraz daha bakacak olursam, eli derhal beline doğru gidecek ve 

boşlukta göğsüme kaldırılmış bir silah göreceğim. 

 Şu tarafta kapalı duran muşamba fenerler var. Bundan on beş, yirmi sene 

evveli hatırlıyorum. Yanımda ihtiyar bir kadınla, elimizde böyle bir fener, mehtaplı 

bir havada bir yokuştan yavaş yavaş iniyoruz. Gözlerimi kapadım ve içimden bütün 

bir çocukluk geçti. 

 Yolun sağ tarafındaki bir ağızlıkçı dükkanı ne kadar pırıl pırıl. Mavi 

püsküllerden yukarı asılmış akik tespihler sarı bir gülün dondurulmuş suyudur 

vehmini veriyorlar. Şehrin içinde, belki de tam ortasındaki bu yer şehirden uzak ve 

münzevi yaşıyor. Bize öyle geliyor ki göğsündeki sımsıkı düğmeleri ile apoletleri ve 

kordonları parıl parıl yanan resmi uşakların yukarıdan tuttukları cam bir fenerle taş 

merdivenlere düşen akislerimizi çiğneyerek demir bir kapıdan buraya yavaş yavaş 

girdik. 

 Ve ansızın, boğuk ve derin bir ses bu toz sükutu içinde uyuyan eşyanın 

üstüne ağır ağır döküldü. Başımı çevirdim; orada az ileride, Romalı bir muharip 

miğferine benzeyen tahta bir minarede, cüce bir adam, uzun iniltili bir ezan 

okuyordu. Acaba, dedim, acaba ne kadar zaman geçti ve saat kaç oldu. 

 Kapının dışarısında uzun kordonlu bir saat yarımı gösteriyordu. 
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2.9. AĞUSTOS BÖCEKLERİ∗∗∗∗ 

Gelen yazı, ıslak bir mayo kadar vücuduma yapışık hissederek, kulaklarımı 

ağustos böceklerinin seslerine bıraktığım bu dakikalarda, yine çocukluğumu 

düşünüyorum. 

 Benim çocukluğum, yakılan bir cigara ile söndürülen bir cigara arasındaki 

mesafe kadar kısa geçti. Ve şimdi birdenbire içimde bulamadığım bir aşkı yeniden 

canlandırmak arzusunu nasıl duymuyorsam, onu da tekrar geriye çağırmak 

istemiyorum. Bırakalım; çocukluğumuz hiç haberimiz olmaksızın günlerimizden 

uzaklaşmış bulunsun ve kadınlar içimizden mevsimler gibi geçsinler. 

 Benim çocukluğum hakikaten de yakılan bir cigara ile söndürülen bir cigara 

arasındaki mesafe kadar kısa geçti. 

 Kulaklarımı, uzak bahçeler nihayetinden örüle örüle gelecek olan ağustos 

böceklerinin harikulade seslerine bıraktığım vakitler onu çok daha iyi 

düşünebiliyorum. Ve çünkü çocukluğumun söylediğim bu kısa mesafesini, bir ağaç 

altında, onların sesinden başka hiçbir şey dolduramamıştı. Fakat madem ki onları 

tekrar geriye çağırmak istemiyorum, dalların nihayetinde ve belki de bir macera ile 

kendinden geçen bu garip orkestra dursun mu? Çocukluğumu, yaz vakitlerinin 

dudaklarına kadar güneşle doldurduğu kadehler içinde hatırlamak istediğim her 

dakika, en deli bir şef gibi gözlerimi kapayarak onları ben idare edeceğim. 

 Nitekim, bütün dakikalarımı baştan başa ağustos böceklerinin doldurduğu 

bütün bir mevsim hafızamı onların sesleri içine veriyorum. 

 Sıcak bir öğleüstü, ince elyafına sarılarak kendimi bir böcek tavana doğru 

çekerse, ben de bu seslerin elyafında, uzaklaşan hatıralarıma yavaş yavaş ve öyle 

tırmanacağım. Benim, çocukluk hatıralarım ki, başladığı ve bittiği dakikaların bir 

başka mevsime hulûl etmiş gün zamanları gibi ne başını bulup çıkaramadığımız ne 

de sonunu tayin edemediğimiz bir mevsimdir. 

 Vakit vakit açık pencerelerle beraber pancur ve kapıların aralıklarından, 

kulaklarımı nihayete kadar dolduran bu ses, odamın sükutunda iplik iplik açılıyor. Ve 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Ağustos Böcekleri”,Muhit, S.35, Eylül 1931, s.16. 
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eğer, rüzgarın esmekten durduğu gece yarılarında dallarla yaprakların hareketten 

kesildiği vakit kendimi dışarıya bırakacak olsam, biliyorum ki, en büyük bir ses 

imalathanesine girmiş kadar bütün ihsaslarımı birdenbire ve onların içinde 

kaybolmuş bulacağım. 

 Fakat her şeye rağmen yaz gecelerini yıldızlara kadar dolduran bu ses 

nereden geliyor? 

 Bütün bir mevsim –ayaklarım en ince sinirlerine kadar tempoda- hafızamı 

onların içine bıraktım. Ve şimdi büyük canlı ve sinirli bir yaprak gibi yaşayan 

kalbimin üstünde, sabahları bir ses, bir böcek sesiyle beraber gözlerimi açıyorum. 

Dudaklarımda melun bir sükutun kısıldığı her dakika bu sesi dudaklarıma getirerek 

orada bir kullanabilsem!.. 

 Yaz gecelerinin ıslak bir el gibi bizi baştan aşağı sardığı dakikalarda bütün 

düşüncelerimizi evlerimizin tahta pervazlarıyla beraber bahçelerimizin yemiş 

ağaçları üstünden, beyaz bir yumak haliyle sabahlara kadar çözüle çözüle ve bağlana 

bağlana sökülen bu seslerin içine koy verelim. İçimizde büyük, canlı ve sinirli 

yapraklar, hiçbir engele tesadüf etmeksizin bu orkestra ile birdenbire harekete 

gelecektir. Sesler bahçelerden bahçelere geçerken çitlerin üstüne birer birer takılacak, 

nihayetsiz ve avare seslerle içinde çocukluk günlerimizin bir mevsim kayıtsızlığını 

bulacağız. 

 Ağustos böcekleri bir mevsimdir. Kapılarımızı ardına kadar açalım. 
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2.10. DAR KAPI∗∗∗∗ 

“Jak Rivye, Laporte etroite= Dar kapı” için şunları söylüyor: 

 “Dar kapı, Andre Gide’in en az hakim olduğu eserlerden biridir. Denilebilir 

ki kitabı gayriihtiyari yazmıştır. Hatta o kadar ki bu kitap ona isyan etmiş, onu 

mecbur etmiş ve istemediği şekilde bu kitabı meydana çıkarmıştır. 

 Filhakika, Andre Gide in bu kitabı, ilk zamanlarda eserin planını hazırladığı 

vakit düşündüğünden daha başka bir şekilde meydana gelmişti. O, Dar kapı ile 

feragetin yüksek bir numunesini meydana getirecek değil, fakat onun bir 

karikatürünü yapacaktı. Bununla beraber çok kereler olduğu gibi mevzunun içine 

kendisini bıraktığı vakit, ona hiçbir suretle hükmedememiş, mevzu onu sürüklemiş 

ve düşündüğü şekilden dışarı çıkararak yapmak istediği karikatür, hakiki ıstırabın 

eseri olmuştur. 

 Fransız edebiyatında Andre Gide in eserleri bir nevi deruni hayatın itirafatı 

gibidir. Bununla beraber Andre Gide in eserlerinden fikirlerine intikal etmek daima 

müşkül bir iş olmuştur. Çünkü bir kitabı ile kendisi hakkında hüküm vermek 

istenirken ikinci bir kitabı ile bu fikrin tamamıyla zıddını ifade ediyor. Mesela: 

 L’immoraliste – Ahlaksız ile La porte etroite- Dar kapı da olduğu gibi. 

Nitekim bizzat kendisi de: “içimde, der, en zıt iki fikir birden inkişaf etmektedir.” 

 Andre Gide eserlerini yazmaya başladığı vakit Fransız edebiyatına 

sembolistler hakimdi. Onun için Fransız edebiyatını açık havaya götürmek ihtiyacını 

duydu. Ve eserlerini bu suretle meydana getirdi. Bu eserlerin içinde, en enteresanı 

Kalpazanlar’dır ki bu kitap hem roman hem romanın romanıdır. Fakat en yükseldiği 

Janr Essey ve tenkitleridir. Dostoyevski hakkında yazdığı kitap bu itibarla şayanı 

hayret derece mühimdir. Gençliğinin en çok sevdiği adamları nasıl Oskar Vayt ile 

Niçe idi ise kemal yaşında da Dostoyevski olmuştur. 

 Burhan Ümit Bey tarafından en iyi bir muvaffakiyetle tercüme edilen Dar 

Kapı Andre Gide’in otuz sene evvel yazdığı bir eserdir. Mütercim tarafından kitabın 

bandına yazılmış olan şu satırları okuyoruz: 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Dar Kapı”,Muhit, S.38, Kanunievvel 1931,s.5. 



 81 

 “Bu roman hassas ve mütefekkir bir kadın ruhunda aşk ile aşkı ilahinin 

mücadelesini ve dünyayı inkar edenin ademe nasıl bedbaht ve perişan olarak gittiğini 

göstermektedir. 

 Kari’! Bu kitabı oku. O zaman anlayacaksın ki en büyük hikmet ölmeden 

evvel ölmek değil, hayatı yaşanmaya layık bir hale getirmektir.” 

 Filhakika Dar Kapı ürkek iki ruhun saadeti elde edememekten mütevellit 

bir iktidarsızlıkla yaptıkları romanıdır: Beceriksizdirler, kendilerini kullanmasını 

bilmeler; o kadar ki saadeti ancak birbirinden uzak oldukları zaman hissedebiliyorlar. 

Yan yana geldikleri vakit esrarengiz bir imkansızlık aralarında kayıyor; içlerinin en 

derin bir noktasından gelen kuvvet onları ayırıveriyor… 

 Bu romanın ekser saifeleri çok güzeldir. Alisa’nın Jerom’a gönderdiği şu 

mektup kadar hatıralarımızı ihata edebilmek kudretini gösteren satırlar herhalde çok 

az olsa gerek: 

 “Hain! İtalya da hep seninle beraber değil miydim, diyordu, bir gün senden 

ayrılmamıştım. Artık bir müddet seni takip edemeyeceğim. İşte şimdi hakiki iftirak 

başladı.  

Seni bir sene sonra Havr da yahut Fongösmar da tasavvur ediyorum. Bir 

sene! Geçmiş günleri saymıyorum. Yalnız gelecek olan ve yavaş yavaş yaklaşan bu 

noktayı tespit ediyorum. Bahçenin nihayetinde, dibinde kasımpatılarının muhafaza 

ettikleri alçak duvarı hatırlıyor musun? Jülyet’le sen bu duvarın üstünde korkmadan 

yürürdünüz. Benim ilk adımlarda başım dönerdi. Ve aşağıdan sen bağırdın: 

 -Ayaklarına bakma canım. Doğru yürü. Daima ilerle. İleriye bak.” 

Sonra dayanamayarak duvarın öbür ucuna tırmanır ve beni beklerdin. O 

zaman titremez ve başımın döndüğünü hissetmezdim. Yalnız sana bakar ve senin 

açık kollarına doğru koşardım. 

Jerom sana itimadım kalmasa ne olurdum?” 

 Bu kitabı tıpkı romanın kahramanı Alisa gibi, bir bahçe sedirine oturarak 

göz yaşı ile son baharın hüznü içinde okumalısınız! 
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2.11. UYKU∗∗∗∗ 

 Senenin yazdan daha ziyade kısa bir gününde, temiz, ütülü ve pamuk bir 

şiltede uyumak kadar lezzetli hiçbir şey hatırlamıyorum. 

 Dışarıda hafif bir yağmur, ağaç yapraklarının üstünde duyulmaya başlar. 

Sanki yazdan kalma son böcekler de birer birer çatlıyor, açılıyor ve dağılıyor gibi son 

sesleriyle beraber kaybolurlar; pencerenizi kaparsınız; beyaz döşek size en iyi 

istirahatı verecektir. 

 Odalarımızın içinde, vücudumuzu sarmaya başlayacak olan bir kış 

güneşinden kalma bu havayı iyice hissedebiliyorum. 

 İçerde lambayı söndürüp de, beyaz ve ütülü çarşafların içine kendimizi 

verdiğimiz dakikalarda, yine dakikadan dakikaya kendiliğinden ısınacak bir su 

banyosuna girmişizdir. Vücudumuzla beraber bu yatak ve yorganın harareti, bütün 

yorgunluğumuzu daha şimdiden o kadar almaya başlar ve uykuya doğru biraz daha 

ilerledikçe damarlarımızı o kadar müsterih duyarız. 

 Artık, bütün düşüncelerimizin eriye eriye bizden uzaklaşacağı bir dakikadır. 

Yatağımızın ayakları ucunda, gece hiçbir vakit kımıldamaz; dışarıda yağmur, ağaç 

yaprakları üstünde yavaş yavaş kesilir, vücudumuzun harareti yatağımızı istilaya 

başlayınca her dakikadan daha fazla bir yumuşaklık hissederiz: bin türlü meşgaleler 

ardında koşan zihnimizi yaşadığımız dakikaların en güzel düşüncesi almıştır. 

 O vakit, göz kapaklarımızın bu en güzel düşünce ile daha ağır indiğini 

hiçbir zaman tahlile vakit bulamaksızın, kendimizi ona doğru sükun ve huzur ile 

rehavetle emniyet ve hazla beraber bırakırız. 

 Nitekim, vakit vakit gelen bir hareketsizlikle oturmaktan yorulduğum her 

dakika, ben de yatağıma koşuyorum; konfor beni baştan aşağı sarıyor; düşündüğüm 

bütün hazinelerin birer birer ayaklarıma geldiğini görüyorum; şeref ve şan, belki de 

baş ucumdaki etajerin üstünde, iki güzel biblo gibi, uykumun arasında bana nazarete 

hazırlanıyor; ellerimi onlara doğru uzatmak istiyorum; çocuklarını büyüten bir anne 

şefkatiyle onları yavaş yavaş okşuyorum; avuçlarımın içinde sükunetleri hiçbir vakit 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Uyku”,Muhit, S.10, Şubat 1932,s.11. 
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bozulmadan, gelecek bir güne kadar beni nasıl bekliyorlarsa, orada sükun ve itminan 

ile kımıldıyor, daima bana nezaret ediyorlar. 

 Ve işte bu gece de en iyi, bana en yakın düşüncelerimle beraber kendimi 

iyiden iyiye onun için bırakıyorum. Dışarıda hiç ses yok. Sadece karşı köşkün, göç 

ederken açık bırakılmış panjurundan, alıştığım rüzgarın arkaya vurduğu kanatlardan 

başka hiçbir şey duyulmuyor; fakat bunlar düşüncelerimden beni açmak ve 

uyandırmaktan daha ziyade bana ediyorlar; gözlerimi daha çok kapıyorum; 

düşüncelerim kapalı camları arkasında, lambasının bütün eşyayı vuzuh içinde 

gösterdiği bir odaya, oraya, onun uyuduğu yere doğru gidiyor. 

 Söyle bakayım, vakit vakit kesilen ve alçalan bir yağmurla, yapakların 

böcek çıtırtılarını dinleyerek kendimi ve dünyayı unutmak istediğim bu dakikalarda, 

odanın içerisinde sen nasıl uyuyorsun? İyice biliyorum ki, en eski bir itiyadını 

yaparak kollarını yukarıya ve arkaya doğru atmışsındır; saçlarının dağınıklığı ile 

beraber, uykunun yüzüne verdiği huzur ve itminan, kim bilir ne kadar güzel olacak? 

 Dışarıda, yazdan kalma son böceklerle beraber; yapraklar birer birer 

çatlıyor, dağılıyor ve uçuyorlar. Gözlerimi kapıyorum, uyku bana her şeyi 

unutturuyor.  
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2.12. EDEBİYATIMIZ HAKKINDA HÜSEYİN RAHMİ BEY NE 

DİYOR?∗ 

 Bugün bahsediyorduk Şükûfe hanımla… Neydi o Yedi meşaledeki… 

Abajur değil mi… İyi ama anlatıp sevdirinceye kadar vakit geçecek. Belki siz 

tanırsınız o genci. Her zaman yazabilir mi öyle? 

 Yanımda, muhayyel bir tehlike hissiyle kabuğu içine çekilmiş bir 

kaplumbağa gibi ses ve seda çıkarmayan arkadaşım, çekildiği bu kabuk içinden, 

başını yavaşça dışarı uzatıyor: 

- Bu mesele hakkında söz söylemeye kuvvetle selâhiyettardırlar. 

Aynı odada aynı saniye içinde, gittikçe büyüyen muhaddep fakat görünmez 

dairelerle çevrili gibiyiz. Yoksa arkadaşım bir mikrofon önünde mi söz söyledi de iki 

yüz metre ilerden, böyle kalın, parça parça ve dik dinliyoruz. 

 Bu mikrofonu iyice görebilmek için başımı kaldırıyorum: kalın ve telleri 

kıvır kıvır iki kaş, fevkalâde gür ve pos bıyıklar, yüzün sertlik ve donukluğunda göz 

uçlarına doğru birleşen yine kalın bununla beraber yumuşak tebessüm hatları, iri bir 

çınar tesirini veren geniş omuzlu bir vücut ve harikulâde sempatik gözler… 

 İşte Metres müellifinin romanlarını ilk okuyan kari’: Hulusi Bey… 

 Burada itiraf etmeliyim ki, Hüseyin Rahmi Beyin hayatında – işittiğime 

göre- arkadaşlığı kıymetli bir yekûn tutan bu zat kadar sempatik bir adama, şimdiye 

kadar tesadüf etmiş değilim. 

 O tekrarlıyor: 

 -Diyorlar ki… Bu mesele hakkında… söz söylemeye… kuvvetle 

selâhiyettardırlar. 

 Katiyen kırışık yapmayan düz bir alın, belirsiz kaşlar, içeri doğru çekilmiş 

gözlerde küçük bir çocuk saffet ve sadegisi; öyle bir yüz ki, çok eskiden yaşanılmış 

eski hatıralar gibi… 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Edebiyatımız Hakkında Hüseyin Rahmi Bey Ne Diyor?”, Muhit, S. 19, Mayıs 
1930, s. 10-11. 
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- Ya…diyor, Şükûfe hanımla konuşuyorduk az evvel…Demek ki o 

gençsiniz siz… 

O zaman biraz daha fazla tanışıyoruz. Ve kim bilir nasıl bir hisle, 

hatıralarını yirmi, otuz sene evvele götürüyorum: 

 - Edebiyat-ı Cedideye karşı o zamanlar hiçbir şey düşünmüyordum. İltihak 

için teklif bile ettiler; Siyret Bey sağdır; bunları kuvvetle biliyor. Bütün bu şeyleri bir 

gazetede uzun uzadıya yazmışımdır; okuyan yok ki memlekette. Eğer o zümreye 

geçseydim onların havasına uymak lazım gelecekti; halbuki serbest kalmak 

istiyordum; aynı zamanda onları beğenmiş değildim ki… Böyle bir şey olsaydı, hem 

mevzularını hem üsluplarını taklit edeceğim şüphesizdi. Fakat üslupçuluğu hiç 

sevmem, iyi şey değil… Söyleyecek fikriniz varsa, kültürünüz kuvvetli ise âlâ… Şu 

da var ki üslupla uğraşanlarda kültür yoktur hiç. Bununla beraber konuştuğumuz bu 

bahiste Edebiyat-ı Cedide erkanını kastetmiyorum. Halit Ziya, Cenap kuvvetle 

okurlardı; kendimize göre bir Türk edebiyatı uyandırmak, bir Türk üslubu yapmak 

istediler. Ne dereceye kadar muvaffak oldular, bilemem. Yaptıkları şey doğrudan 

doğruya bir Avrupa edebiyatının kopyası olmuştur. Mesela Rauf Bey yazdığı 

romanına kendinden bir isim bulamayacak kadar o edebiyata temessül etmişti. Orada 

Avril vardı, Eylül yaptı. 

 Evet öyle zannediyorum ki, üslupla uğraşanlarda fikirle beraber irade 

kudreti de yoktur. Uzun eser yazamazlar; üç yüz sayfalık bir eserlerini gösterebilir 

misiniz? Fikir yoktur onlarda… Ben öyle hissediyorum; fikir olmayınca da üslup 

yapılıyor. 

Çocuk gözlerinde bir nükte parıltısı, manasını anlayamadığım bir ışık, 

mütemadiyen yayılıyor; işte o kadar sarı bir şekil aldı ki : 

- Onlar kibar yazıcıdırlar… 

- Mesela, Yakup Kadri Bey mi diyeceksiniz; fakat birçok romanları var. 

- Yoook… Yakup Kadri’ye gelince onu istisna ederim; yazdıklarını 

daima lezzetle okuyorum; sevdiğim romancılardan biridir; lakin onu da halk anlamaz 

işte… 
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- Şu halde efendim, bir isim. 

- Bir isim… Mesela Haşim… Kibar yazıcıdır o… 

 Susuyoruz. Bununla beraber, sebebini anlamak için çalışmadığım bir 

arzuyla, bu son isim hakkında biraz daha söylemek istiyor: 

 -Haşim, diyor, her zaman yazamaz; kibar yazıcı işte… Bilmem gördünüz 

mü, onun bir leyleği vardır. Ufak bir şey; ne güzeldir, o… Bilhassa kestim, 

saklıyorum. 

Metres müellifi kesik ve yavaş yavaş anlatıyor; ellerine dikkat ediyorum, ne 

tuhaf… Bir çocuk kolu kadar ince bilekler ucunda, bu eller şayanı hayret bir 

neşvünüma ile büyümüş ve kemikleşmiş, parmaklar kalın ve boğum yerleri kuvvetle 

kesik… 

- Sanatımın karakteristik noktalarını soruyorsunuz; her şeyden evvel bir 

istiydat meselesi bu. Her yazı yazan kendisinin ne olduğunu mutlaka bilmelidir. Ta 

ki, bütün kuvvetlerini bu istiydadına göre besleyebilsin. Mesela bir adam var: hisaba 

karşı fevkalâde istiydatlı… Evinin bulunduğu sokak ismini unutuyor da, rakamları 

hiç unutmuyor. Binaenaleyh, bütün kuvvetini bu istiydadına sarf etmeli; bendenize 

gelince herhangi bir vakayı gördüğüm zaman, bütün teferruatı ile beraber aklımda 

kalan şey onun şeklidir; bu vakayı yaşadıktan sonra zihnime baktığım zaman, orada 

kuvvetli bir nakış görüyorum ve bu şekil hiçbir zaman silinmez. Nafia’dayken Yusuf 

Razi Bey isimli bir arkadaşım vardı; senin kafana, derdi, bir sinematoğraf koymuşlar; 

her vakanın şeklini tespit ediyor; bilmem arz edebildim mi? Eserlerimin içinde en 

fazla beğendiğim esere gelince: bir çoklarını yazdığım zaman henüz dünyada 

yoktunuz: 314’te yazılmış romanlar ki, aradan 30 sene geçti. Tabi o zamanın üslup 

ve lisanıyla yazılmıştır. Mesela Şıpsevdi, Metres falan. Artık eskimiş olan bu lisanı 

Eşkıya İni’nde tamamıyla değişmiş görürsünüz; terkipsiz ve Türkçedir. En çok 

beğendiğim eserleri de son yazdığım romanlar içinde buluyorum. Mezarından 

Kalkan Şehit en çok sevdiğim romandır. Bu vesile ile şunu da söylemek isterim: 

uzun bir tecrübelerle anladığıma göre en fazla okunan romanlar aile münazaalarına 

ait olanlardır. Mesela karı koca meselesi her günkü bir mesele ve çok hayati bir 

mevzu. Belki işitmişsinizdir; Muadelei-Sevda’daki muhayyel eşhas, roman tefrika 
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edildiği sıralarda, hakiki bir cephe yarattı. Bu eser, karısının hıyanetini bilip de 

bırakamayan bir erkeğin hikayesidir ki, romanıma vereceğim neticeye bağlı aynı bir 

erkeğe tesadüf ettim. 

 Tıpkı bu romanda olduğu gibi birçok kadınlar da görmüşümdür. 

Mütemadiyen eve gelirler ve yaşadıkları macerayı anlatırlardı. Hatta hiç unutmam; 

bir gün bir muhabere günüydü, Hilmi kütüphanesinin hususi odasında bir kadınla 

konuşuyoruz; kocasının üstüne başka birisini sevmiş; bana anlatıyor; fakat tehlike 

var, tayyareler mütemadiyen bomba atıyorlar, gitmek ya da saklanmak lazım, o 

yalvarıyor, ayaklarıma sarılıyor, anlatıyor, dinlenilmesini istiyor, bir görmeliydiniz o 

kadar acırdınız ki… İnsanlık çok zor şey… Daha sonra, tabiat mutlak cezalandırmaz. 

Mesela Muadeli-Sevda, bir boşanma hadisesiyle biter. O zamanlar birçok mektuplar 

almıştım: niçin cezalandırmadınız, diye… tabiat mutlak cezalandırmaz ki… Onun 

nazarında her fert müsavidir, her ferde “yaşa!...” der. Bununla beraber hiçbir zaman 

böyle bir şey ne söyleyebilirsiniz, ne de yazabiliriz; kanun bu eşkâle katiyen uymaz. 

Yalnız çok rica ederim yazmayınız bunları; aramızda hususi ve mahrem kalsın.” 

 Muhterem üstadın sözlerini tamamıyla tutuyorum ve kuvvetle emin 

olsunlar: bunlardan hiç kimseye, katiyen ve hiçbir zaman bahsetmeyeceğim; 

aramızda kalacak hususi ve mahrem bir mükâlemedir. 

- Sizce, efendim, edebiyatımızı hangi karakteristik noktaya doğru 

göstermelidir ve edebiyatımız hangi karakteristik noktaya doğru gidiyor, yahut 

gitmelidir. 

 Gözlerim Hulusi Beye ilişiyor, kaşları kıvır kıvır, hatlar yumuşak, o kadar 

içten dinliyor ki… elimde olmaksızın uzun uzun bakıyorum, yüzünün yumuşak 

hatları iyice yayılıyor gözleri gittikçe daha çok baygınlaşıyor ve şüphesiz ki herhangi 

bir mümin, peygamberini ancak bu derece saffet ve samimiyet içinde dinler. 

- Bizde henüz daha bir esas göremiyorum. Bir Avrupa edebiyatı 

yapmak istiyorlar; fakat bu lisanı oraya uydurmakla olmaz ki… Bir ideal lazım; ideal 

var mı bizde… Her şeyden evvel bu ideali tespit etmelidir.; yoksa edebiyata 

girmeyen şey yoktur. Asıl mesele onu gösterecek kudrette… Zannedersem henüz 
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daha aramakla meşgulüz. Nazım Hikmet bunu belki buldu. Şüphe yok ki bize öyle 

şiir lazım. Bu günün, yani yaşanılan hayatın istediği şiir odur. 

 Son zamanlarda yalnız onu beğeniyorum; bizim yegane kabahatimiz 

felsefesizlik ve kültürsüzlük. Nitekim bunu eskilerde de görüyoruz. Mesela Namık 

Kemal, iyi fakat ne felsefe var ne kültür… Hiçbir zaman derin etüt mahsulü eserler 

göremiyoruz. O zamanlar Zola, Flober gibi roman üstatları yetişiyor, romantikler 

tepeleniyor, realizm diye bir edebi meslek vücuda geliyor, kıyametler kopuyor, 

bizimkiler hâlâ ağır bir hava içinde, yelkenler sönük, ağır ve yavaş yavaş gidiyor. 

 Artık tamamıyla size, gençliğe ümit bağladık. Lisanda iyi bir tasfiye 

yapıldı; saf Türkçe teessüs etti; şimdi eser bekliyoruz. Lakin Türkçemiz yine zaiftir; 

esrarengiz kelimesini kullanıyoruz de sırlı, esrarlı diyemiyoruz niçin? Çok fena 

tabiî… Türkçemizi ıslah meselesinde Ömer Seyfettin’in kuvvetli yardımı olmuştur; 

kati olarak Kemal Bey de başlayan bu teceddüt hareketi, onunla en yüksek dereceye 

çıktı; en sade hikayeci olarak onu tanıyorum. Ara yerde Ahmet Mithat Efendi gibi 

yazıcılar gelmişse de bu yazılarda haşiv doludur; ahali anlar ama bir satır yok… Halit 

Ziya Beye gelince çok daha muğlak… 

- Beyefendi ecnebi edebiyatı içinde eserlerinden en fazla müessir 

olduğunuz hangi müellifleri buluyorsunuz? 

- Fransızlardan Zola’yı severim; fakat ondan daha çok sevdiğim 

Mopasan’dır. Benim üzerimde ne dereceye kadar tesiri oldu, bilmiyorum; belki 

olmuştur. Ruslara gelince Rus edebiyatından epey okudum. Tolstoy’u severim; bazı 

şeyleri çok kuvvetli. 

 Açık kapıdan gözlerim dışarıya, bir duvara ilişiyor; yuvarlak bir saatin 

geniş kadranlarına bakıyorum; 17. Metres müellifini daha ziyade rahatsız etmek 

istemedim ve müsaade aldım. 

Bugün kulaklarımda hâlâ, çelik bir ufka aksetmiş kadar yüksek ve dik sesle, 

gözlerimde Metres müellifinin yaşanılmış hatıralara benzeyen tatlı ve çocuk 

tebessümü var. 
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2.13. CENAP ŞAHABEDDİN BEYLE KONUŞTUKLARIM∗ 

 Ön tarafta dar ve bakımsız bir bahçe şeridiyle çevrili köşkün camekânlı 

kapısındaki zili döndürürken “Bernard Shaw” u hatırladım. 

 İngiliz mizahçısı ve Avrupa’nın en genç adamı Shaw ziyaretçilerin 

hücumuna karşı, telefonundaki haber zilini çıkarmak mecburiyetinde kalmış. 

 Parmaklarım arasında, hareketine sürat verdiğim zil, mahfazasının boşluğu 

içinde yuvarlanıyor, bazen de, boğazına kılçık kaçmış kediler gibi acayip hırıltılar 

çıkarıyordu. 

 Muannit zil, sahibini rahatsız edecek ziyaretçiye karşı, o kadar talim 

görmüş bir vaziyette dilsizliği taklit ediyordu ki, parmaklarım arasında tuttuğum bu 

sert ve ucu yuvarlak şeyi, adeta koparacağım geldi. O vakit, son bir yardım ümidi ile, 

köşkün ikinci kattaki açık panjurlarına doğru başımı kaldırdım: bir kedi pencerenin 

dış pervazında, tuvaletini müsterihane tamamlıyordu. 

 Taş methalden içeri girerken, beni kabul odasına doğru götüren hizmetçi 

sordu: 

 -Randevunuz bugün mü? 

 - Evet, dedim tehalükle, bugün öğleden sonra dörde kadar. 

 Kapıdan çekildi. İçerde kaldım. 

 Hiçbir zaman dekor çizmeyi, yahut bulunduğum yerin dekorunu kafamda 

saklamayı bir merak derecesine getirmemişimdir. Bununla beraber, bu oda içinde 

kaldığım aşağı yukarı on dakika zarfında, gözlerim, hiç de elimde olmaksızın, 

etrafımdaki eşyanın ince muhteviyatıyla oyalanıyordu. 

 Filhakika, her şeyi tam bir vuzuh içinde toplayan büyük aynanın hemen 

önünde, yan yana sıralanmış duran renkli ve küçük taş köpekler, bu oda içindeki 

muhayyel bir ava doğru saldırırlar gibiydi. Kulaklarım, odanın sükunu haricinde, av 

borularıyla av trampetlerinin birbirine karıştığı muazzam bir süreği düşündü. 

                                                 
∗ Kenan Hulusi Koray, “Cenap Şahabeddin Beyle Konuştuklarım”, Muhit, S.29, Mart 1931, s.6-8. 
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 Bu satırları yazdığım sıralarda, Avrupa’nın en genç adamı “Bernard Shaw” 

u tekrar hatırlamıştım. Aynı zamanda, Cenap Beyin son yazdıkları Selviler nesri de 

aklıma geliyor ve bu odaya giren Cenap Beyi düşünmekten olsa gerek. Cenap Bey ve 

Selviler: ne büyük tezat. 

On dokuzuncu asırla başlayan yeni devirler edebiyatında, Fransa bir şan ve 

şeref devri geçirmişti. Büyük harbin başına kadar, Avrupa edebiyatının merkezi 

sıkleti Fransa kaldı. Bu edebiyat, her şeye rağmen mütefevvik vaziyetini daima 

muhafaza ediyordu. Onun içindir ki harpten sonraki dünya edebiyatında, Fransa’nın 

mevkîini, son devirler edebiyatını hangi milletin temsil etmek kudretini göstermeye 

başladığını ve umumi edebiyat mevzuu etrafında Cenap Beyi dinlemek istedim: 

- Bütün dünya edebiyatında büyük bir intibah devri açılıyor, dediler. Bu 

intibahı edebi bilhassa şahsilikten gayrışahsiliğe, hayalden müşahedeye doğrudur. 

Yeni devirler edebiyatında, İngiliz ve Amerikalıların tefevvukunu zannediyorum. 

Fransa artık epüizedir. Bundan otuz kırk sene evvelki büyük muharrirler kabında 

geniş soluklu, vasi düşünen bir edip yetişemiyor. Mesela Zola gibi. Yalnız seyahat 

edebiyatında, Fransa parlak mevkîini muhafaza ediyor. Hiçbir millet edebiyatı bu 

hususta Fransızları geçemedi. Onlar şüphesiz ki bunun tadını aldıkları için başka 

hiçbir şeyden zevk duymuyorlar. Çok para kazanan genç muharrirler, paralarının 

birçok kısmını artık seyahate sarf ediyorlar. Ve edebi müsabakalarda kazananların 

hepsi ya doğrudan doğruya, yahut dolayısıyla seyahat edebiyatı mahsülleridir. Bu 

gösteriyor ki umumi temayül his ve hayal edebiyatına değil, müşahede ve tasvir 

edebiyatına gidiyor. Onun için mesela Atlantid müellifinin romanları çok rağbete 

mazhar oldu. Bu adam hakikaten roman yazıyor ve çok güzel bir üslupla. Seyahat 

edebiyatında bilhassa Paul Maurand zevkle okuduğum muharrirlerdendir. 

- Ya, dedim, harpten sonraki Avrupa harp edebiyatı? Mesela Ernest 

Hemingway’ın Silahlara Veda’sı; Tomlinsin Dünkü ve Bugünkü Günlerimiz’i; 

Fransızların Ateş’i, Almanların meşhur kitabı, İngilizlerin Seferin Sonu… 

- Ateş, Fransızların en iyi harp romanı değildir. Danyeles’in Tahta 

Salipler’i ondan çok daha mükemmel bir eser. Henri Barbus’unki klişe bir kitap… O 

daha ziyade meslek siyasisine bir destek olmak üzere romanını neşretti. Bütün 
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komünistler gibi şiddetle harp aleyhtarı tabii… Çalıştığı gazete, halkı yalancı 

vaatlerle ifsat eden bir gazetecidir. Barbus, son zamanlarda mevkîini iyice kaybetti. 

Bilhassa cesim Rus parası aldığını söylüyorlar. 

 Herhalde “Remargue”ın kitabı, harp romanları içinde en iyi mevkîi işgal 

ediyor. Ve Fransa’da iken de söylediğim gibi, Danyelesin kitabı çok daha iyi bir 

mevkîide Barbus komünistten başka hiçbir şey değildir. Almanlardan Kurtiüs’ü de 

çok severim, fevkalade bir kritik. 

- Bu sene bir Amerikalının Nobel mükafatını kazanması, her şeyde 

olduğu gibi, acaba edebiyatta da mı Amerika’nın yani bir iş edebiyatının 

tefevvukunu icap ettirecek? 

- Babitt’i henüz okumadım. Bununla beraber Nobel mükafatında daima 

isabet olduğuna inanmayınız. Siyasetin büyük bir hissesi var. Onun için, mesela 

bizim Hamit’in çok dununda adamlar mükafat aldıkları halde Hamit alamaz; çünkü 

onun hesabına kuvvetli propaganda yapabilecek amiller yok. 

 Cenap Bey daima ellerini ovuşturuyordu. Bu ellerin çok genç ve çok taze 

olduklarını burada ilave etmek isterim. 

 Servet-i Fünun edebiyatının nesir ve nazmı hakkındaki fikirlerini dinlemek 

isteyince: 

- Bilirsiniz ki, dediler, her nesil, kendini fevkalade bulur: klasikler, 

yaptıklarından daha güzel bir edebiyat olacağını zannetmiyorlardı. Onları takip eden 

romantikler kendi kendilerine aynı şeyi söylediler: en güzel edebiyat budur; biz en 

güzel edebiyatı yapıyoruz. 

 Her nesil kendi vücuda getirdiğini enfes tanır ve ondan daha güzel 

olmayacağını zanneder. Halbuki güzel edebiyat, bu’dü-namütenahide intact (el 

sürülmemiş) bir halde durur; ihtimal ki hiçbir zaman hiçbir nesil onun civarına 

yaklaşamayacaktır. 

 Herkesin kendi yaptığını en iyi tanıması, şüphesiz ki beşeri bir gaflet… Her 

şey gibi, edebiyat da tahavvüle tabi, daima değişen bedii zevkin tahakkümü altında 

inkıta’sız bir tekâmül… Onun içindir ki, herkes ancak kendi yaşadığı devrin şair ve 
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muharriridir ve bir eski meslektaşımızı düşündüğümüz zaman ancak içinde yaşadığı 

muhit ile beraber düşünürsek hükmümüzde aldanmayız. 

 Servet-i Fünun çok güzel teşekkül etmişti. Bizim içimizde bir romancımız 

vardı ki, hâlâ , kırıldığına kani olmadığım bir rekorda duruyor. Kendi lisanıyla 

okuduğumuz takdirde çok güzel romanlar var. Biz bir kül teşkil ediyorduk. Öyle bir 

grup henüz meydana gelmedi. Burada çok malum bir sözü tekrar etmek isterim: 

bütün inkılaplardan sonra edebiyat bir tevakkuf ve inhitat devresi geçirir. Mücadele-i 

hayatiye meşrutiyetten beri sertleşti ve sertleşiyor. Tabi birçok ihtirasat gençliğe has 

olan necip hisleri bulandırdı. Bununla beraber kaniim ki, bir müddet sonra bizim 

memleketimize büyük ve ciddi bir inkişaf-ı edebi mev’uttur. Şimdilik öyle 

zannediyorum ki muhtelif tâtonnementlar devrindeyiz. El yordamıyla yarın 

gideceğimiz yolu arıyoruz. Bilhassa şiirde çok müsteit gençler var: Cevdet Kudretler, 

Yaşar Nabiler – ve kuvvetle ilave ettiler- Vasfi…( Vasfi Mahir) daha birçok… 

Bunların hepsi, bakıyorum, âlatı noksan, lehçeleri dar; eminim ki istediklerini ifade 

edemiyorlar daha oynak bir lisan lazım. 

- Nazım Hikmet Beyin harikulade velut faaliyetini şüphesiz takip 

ediyorsunuz? 

- Evet, kanaatimce boş değil. Bununla beraber yazdıklarına manzum 

demek için vicdanımda bir hak hissetmiyorum. Çünkü onlardaki nizam, Nazım 

Hikmet’in keyfinden ibaret… Filan mısra şu kadarda keseceğine, şu kadarda da 

kesebilirdi; hiçbir obligasyonu yok. Muhteviyatı itibariyle birçok güzellikler ötede 

beride görülüyorsa da, evvela, bütün bunları buğulandıran bir mübalağa, bir ifrat var. 

Eğer Nazım Hikmet hakikaten de nazımdan anlaşılması lazım gelen ( nesir+musiki) 

dusturunu kabul etmiş ve ona göre ifrattan mümkün mertebe tevakki ederek manzum 

eserler yetiştirmiş olsaydı, sanıyorum ki neslinin –nasıl diyeyim- mümtaz bir şairi 

denilebilirdi. Pederini tanırım, dostumuzdu; oğlunun ilk yazılarını bana getirdi: “şuna 

bak, dedi, şu oğlanda istiydat varsa çalıştıralım; yoksa gideceği yolu değiştirelim.” 

Ben de “bırak, dedim, devam etsin, muvaffak olacaktır.” Evet şüphesiz boş değil. 



 93 

- Son gençlerden bahsederken, (âlatı noksan) buyurdunuz. Acaba, 

kullandıkları vezni mi kastediyorsunuz? Aruzu terk etmekle şiirimiz bir hata mı 

işledi? 

 Hece vezninin o kadar katiyetle ve yerini bırakmayacak bir nüfuzla hüküm 

sürdüğü senelerde, bu sual şüphesiz nebemevsimdi. Bununla beraber Cenap Beyi, bu 

bahs-ı mevzu olduğu zaman çok dolu buldum: 

- Aruzu terk etmek bizim için büyük bir gaflettir. Eski edebiyat, yani 

Yunan ve Latin edebiyatı kâmilen aruziydi. Biz, bu aruzu kendi lisanımıza göre 

tanzim etmeliydik; parmak hesabına gitmek irticai bir harekettir. Beş yüz , altı yüz 

sene evvel okumak yazmak bilmeyen ecdadımız parmak hesabı yapıyorlardı. Bugün 

İngiliz şiirleri kâmilen aruz vezni gibidir. O kadar aksanların taksimini gözetirler. 

Fransızlar için bu imkân haricinde bir şey; onlar zaruret sevkiyle parmak hesabını 

kabul etmiş bulunuyorlar. 

 Burada milli edebiyata intikal etmiştik: 

- Her milletin edebiyatı, dediler, bizzarure millidir. Ben ne kadar 

Fransız taklidi yazarsam yazayım: Türk olur. Mademki ben Türküm, melekâtım 

Türk’tür; onun mahsulü bizzarure Türk olur. Kalıyor şekil meselesi: burada da milli 

edebiyat yazıyorum diyenlerin kabul ettiği şekillerle diğerleri arasında hiçbir fark 

göremiyorum. Yeter ki orijinal olsun. O, milli demek değil, ibdai demektir. Onu 

vücuda getirmek şüphesiz ki bizim için parlak bir muvaffakiyet olur: fakat 

bilmiyorum, bugün içimizde buna muvaffak olan var mı? Fransa’ya nispeten Pierre 

Loti’nin eserleri gayri milli midir? Demek ki mevzu meselesi milliyet, gayri milliyet 

farklarını icap etmez; Milli edebiyat demek Kör oğlanı göklere mi çıkarmak 

demektir? 

 Bizim edebiyatımızın gitmesi lazım gelen istikamete gelince her şeyden 

evvel orijinalitedir. Buna hiç şüphe yok. Fakat bunun için kültürümüzün kâfi 

olmadığına kaniim. Korkuyorum ki biz daha hayli müddet muhtelif taklitler devrinde 

yaşamaya mecbur olmayalım. 
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 Cenap Beyefendinin beş seneden beri, Türkçeden Fransızcaya, 

Fransızcadan Türkçeye bir lügat telifiyle meşgul olduklarını işitiyordum. Bu çok 

kıymetli sa’yin neticesini öğrenmek istedim: 

- Lügati islah ve tekmil ile meşgulüm. Çerçeveyi biraz geniş tuttum; beş 

seneden beri bu telifle uğraşıyorum. Paris’te bulunduğum iki sene zarfında hiç 

inkita’sız ona çalıştım; her gün öğleye kadar da muntazaman meşgul oluyorum. İlk 

cildini yakında çıkaracağız… 

 Oturduğumuz masanın üstünde Muhit’in iki nüshası duruyordu. 

Mecmuamızdan sitayişle bahsettikten sonra kıymettar yardımlarını da va’t 

buyurdular. Evvelki nushaha çıkan Bir Çaycı Dükkanında adlı nesrim için 

söyledikleri kelimeleri daima zevkle hatırlayacağım. Yazının üstüne doğru dikkatle 

birçok defa eğildikleri zaman, Doktor Cenap Bey’in karşısında bir hasta vaziyetinde 

bulunuyordum. Gözlerini satırlardan ayırmaksızın “İstiydatlı” diye ilave ediyorlardı. 
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SONUÇ 

 Kenan Hulusi Koray, edebiyatımızda "küçük hikâye"leri ile tanınmıştır. 

Osmanoflar adında bir romanı, "R.B.K. Pansiyonu", "Son Öpüş", "Bir Yarasa Bir 

Kıza Aşık Oldu" adlarında üç uzun hikâyesi hariç, tespit edilebildiği kadarıyla, 

sayıları 172'yi bulan küçük hikâyeler yazmıştır. Yazar, hikâye açısından verimsiz bir 

dönem sayılan 1930'lu ve 1940'lı yıllarda gazete ve dergilerde yayımlanan 

hikâyeleriyle bu alandaki boşluğu doldurmayı başarmıştır. 

 İlk hikâyelerinde Servet-i Fünûn edebiyatının etkisi altında kalmıştır. 

Kelime seçimine özen gösteren, şekil ile muhtevayı uyuşturma çabası içinde olan bir 

sanatçı titizliğiyle hikâyeler yazmıştır. Kendine has bir üslûp yaratma peşindedir. 

"Yedi Meş'ale" grubuna dahil olduğu dönemde yazdığı hikâyeler, Meş'alecilerin 

prensiplerine bağlı olarak, "Sanat sanat için" anlayışındadır. Empresyonist bir ressam 

tutumuyla eşya, kişi, mekân, tasvirlerinin ön plâna çıktığı hikâyeler, kadın, aşk, tabiat 

teması etrafında teşekkül eder. Vak'a, hayalî mekânlarda ve belli belirsiz bir zaman 

dilimi içinde yaşanır. 

 1934'te Vakit gazetesine girmesi, yazarın sanatında yeni bir dönemin 

başlangıcı olur. Yazı işleri müdürlüğüne kadar yükseldiği Vakit'te, Sadri Ertem gibi 

dönemin "sosyal gerçekçi" yazarlarının toplanması Kenan Hulusi'nin sanat anlayışını 

da etkiler. Yazarın hikâyeciliğiyle ilgili fikir beyân edenler, bu değişimde Sadri 

Ertem'le birlikte gazetecilik mesleğinin etkili olduğu hususunda birleşirler. 

 Kenan Hulusi, mevcut eserlerinin çoğunu 1934-1943 yılları arasında yazar. 

XX. yüzyılın başından ortalarına kadar yaklaşık kırk yıllık bir zaman diliminin 

panoramasını bulabileceğimiz hikâyeler, Türk toplumunun sosyal, siyasal, ekonomik, 

kültürel hayatına ait, hadise, gelişme ve değişmeleri yansıtır. "Sosyal gerçekçi" bir 

anlayışla kaleme alınan hikâyelerde yazarın, dönemin diğer sosyal gerçekçi 

yazarlarından ve Sadri Ertem'den farklı olarak, sosyal problemlere ideolojik olarak 

yaklaşmadığı görülür. 

 Toplumdaki olumsuzlukları yansıtmakla birlikte, ferdi ihmal etmez. Bireyin 

iç gerçekleri, yalnızlığı, insanların birbirleriyle olan ilişkileri gibi konuları da ele alır. 
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 Hikâyelerinde diğer sosyal gerçekçi yazarların eserlerinde olduğu gibi 

karamsar bir atmosfer yoktur. Hikâyenin anlatıcısı çoğu zaman neşeli, iyimser ve hoş 

görülüdür. Bu durum hikâyelerin atmosferini de etkiler. 

 Kenan Hulusi güçlü bir mizah duygusuna sahiptir ve hikâyelerinde 

toplumun aksayan yönlerini ve bireyin yozlaşmasını mizahî bir anlatımla hicveder. 

Bu, olayları daha unutulmaz ve çarpıcı kılar. Bu mizahî ton, basit magazin hikâyeleri 

diye bir kenara itiliverecek eserlere bile mânâ yükler. 

 Kenan Hulusi, kendine usta olarak seçtiği Ömer Seyfettin gibi Maupassant 

tarzı hikâyeler yazar. Gücünü vak'adan alan hikâyeleri, zengin tema ve konu 

çeşitliliği ile dikkati çeker. Aşk, cehalet, yozlaşma, sahtekârlık, kadın-erkek ilişkileri, 

köylünün sıkıntıları, hayvan sevgisi, yalnızlık, toplumdaki aksaklıklar gibi geniş bir 

konu ve tema yelpazesi ile okuyucu karşısına çıkar. 

 Kenan Hulusi'nin hikâyeleri "sosyal zaman" ve "tarihî zaman" kavramları 

bakımdan son derece zengindir. Kenan Hulusi yaşadığı çağın hikâyecisidir. 

 Hikâyelerinin büyük çoğunluğu Cumhuriyet yıllarında geçer. Cumhuriyet 

öncesi ve sonrası yönetim ve bürokrasi, Anadolu insanının sıkıntıları, sosyal 

hayattaki çözülme, bozulma ve değişmeler, birtakım değerlerin yitirilişi, yeni 

değerlerin teşekkülü hikâyelerde yer alır. 

 Hikâyelerde güçlü bir mekân-insan ilişkisi dikkat çeker. Hikâyelerde 

mekân sadece olayların sahnesi değildir. Bunun dışında, metinde ele alınan konuya 

uygun bir atmosfer yaratmak, şahıs kadrosunun ruh hallerini, karakterini ve sosyal 

durumunu sezdirmek, mesajı daha çarpıcı bir biçimde vurgulamak gibi 

fonksiyonlarda kullanılmıştır. Anadolu'nun pek çok köy, kasaba ve şehri hikâyelerde 

mekân olarak karşımıza çıkmakla beraber Kenan Hulusi bir büyük şehir hikâyecisidir 

ve yaşadığı dönem İstanbul'unun yaşayışlarından çok canlı ayrıntılar hikâyelerde yer 

alır. 

 Kenan Hulusi İstanbul Türkçesini esas alır. Hikâyelerinde yerel ağızlara ve 

şive taklitlerine pek az yer verir. Kelime hazinesi zengindir ve kelime seçiminde titiz 

davranır. Yaşayan Türkçeyle yazar, bunun dışında bir arayışa yönelmez. Hemen her 
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hikâyesinde, metin boyunca tekrarlanan kelime veya cümle grubu üslûba âhenk ve 

akıcılık katar. 

 Sanatçıların ölümlerinden sonra, genellikle basmakalıp bir ifade ile, daha 

pek çok değerli eserler vereceği bir yaşta öldüğü söylenir. Fakat Kenan Hulusi için 

bu söz gerçeğin ta kendisidir. O henüz otuz yedi yaşındayken ölmüştür. Kısa süren 

yazarlık hayatını gözden geçirince, onun bu dönem içinde büyük bir birikim 

kazandığını, süratle eserlerini verdiğini ve kendisini daha büyük eserler yazmak için 

hazırladığını görürüz. 

 Disiplinli bir çalışma azmi, kuvvetli bir gözlem kabiliyeti ve Türkçeye 

hakimiyeti ile Cumhuriyet döneminin gelecek vaad eden yazarlarından biri olarak 

gösterilmiş Kenan Hulusi Koray'ın erken ölümü, Türk hikâyeciliğ için bir kayıptır. 

Fakat yazdığı eserler de edebiyatımızdaki yerini almasında yeterli olmuştur.  
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