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Halid Ziya Uşaklıgil’in Bir Yazın Tarihi’nde yer alan öyküsü “Mai 
Yalı”yı ilkin ortaokul öğrencisiyken okumuştum. Ders kitabımız-
da yer alan metinlerden biriydi ve diyebilirim ki bana edebiyat 
sevgisi aşılayan bir öyküdür. Bu bakımdan “Mai Yalı”ya ve yazarı-
na bir gönül borcum olduğunu söyleyebilirim. Sabırsızlıkla “Mai 
Yalı”nın çözümleneceği günü beklerken edebiyat öğretmenimiz 
ne yazık ki öyküyü atlamıştı. Öykünün kahramanı olan gemi kap-
tanının yalnızlığını, mutsuzluğunu, Halid Ziya Uşaklıgil güçlü 
üslubuyla benim gibi deneyimsiz, genç bir okura bulaştırmakta 
güçlük çekmedi. Öyküye geçmeden önce Bir Yazın Tarihi ve yaza-
rın öykücülüğü üzerine bir şeyler söylemek isterim. Kimi kaynak-
lara göre 1898 olarak gösterilse de kitabın yayımlanış tarihi 1900 
yılına tekabül eder. Öncelikle bana göre kuşku götürmeyen bir 
haksızlığı gidermeye çalışacağım. Şemsettin Ünlü, vaktiyle kitap-
ta yer alan öyküler için yazarın ilk öykü kitabı olması hasebiyle 
çelimsiz olduklarını iddia etmiş. İlk kitaplara böyle yaftalar, za-
man zaman düşünceye ket vuran bir önyargıyla yapıştırılmıştır. 
Oysa Bir Yazın Tarihi, yazarın ilk öykü kitabı olmakla birlikte Türk 
öykücülüğünde bir kilometre taşıdır. Halid Ziya, günümüz yazar-
larından farklı bir yol izlemiş ve açıkçası bunu son derece ilginç 
buluyorum. Birkaç roman (ki başyapıtlarından Mai ve Siyah da 
buna dâhil) yazdıktan sonra öykü kitabı çıkarmış. Biz, onu en çok 
Aşk-ı Memnu ile anıyoruz ve roman sanatına getirdiği yeniliklerle 
öne çıkarıldığına tanık oluyoruz. Fethi Naci, 1980’li yıllarda ken-
disine göre en iyi on Türk romanını sıralarken Aşk-ı Memnu’yu da 
listeye dâhil etmişti. Romanın yazarı adına olumlu görülebilecek 
bu görüş, kitabın yazılışından handiyse bir asır sonra Türk roma-
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nının ne kadar yol alabildiğine dair soru işaretlerini de içinde taşıyordu. 
Öte yandan Halid Ziya; romandan çok, öykü yazmıştır. Bir noktada roman 
yazmayı bıraktı ama hayatı boyunca öykü kitapları yayımlatmaya devam 
etti. Şimdi bir başka haksızlığa dikkatinizi çekmek istiyorum. Modern öy-
künün kurucuları denildiğinde Sait Faik Abasıyanık ile Sabahattin Ali anı-
lıyor genellikle. Daha az öne sürülen bir başka görüşe göre modern Türk 
öykücülüğünün miladını Ömer Seyfettin ve bir ölçüde Refik Halid Karay 
ile başlatabiliriz. Oysa modern öykücülüğünün ilk örneklerini Küçük Şey-
ler ile Samipaşazade Sezai’nin verdiği, Halid Ziya Uşaklıgil’in de Bir Yazın 
Tarihi ve Solgun Demet’te yer alan öyküleriyle öykücülüğümüze iki başya-
pıt kazandırdığı kanaatindeyim. Modernden anlaşılanın modernizm ol-
ması bu yanılgıyı körüklüyor. Çağdaş yahut çağcıl demek gerekiyor belki 
de. Elbette Sait Faik ile Sabahattin Ali’nin öyküleri, hem kurmaca hem de 
özellikle dil açısından Halid Ziya’nın öykülerine kıyasla yenilikçidir. Ara-
dan onca yıl geçip araya dilde sadeleşme de girdiğine göre öyle olması da 
doğal değil mi? Ancak olur da Bir Yazın Tarihi’ndeki öykülere göz atarsanız 
apaçık görülecektir; öykülerdeki gerçekçi çizgi, karakter yaratmadaki ra-
hatlık, dış etmenlerin öyküye ‘yedirilişi’, mekân duygusu… Bütün bunlar 
edebiyatın ne olduğunu çok iyi bilen yazarın zihninden çıkmıştır. Döne-
min doğal  temayülüne uygun biçimde Fransız edebiyatıyla haşır neşir bir 
kuşaktan gelen Halid Ziya’nın öykülerine baktığımda dünyanın hemen 
her köşesinden usta yazarlarla kıyaslanacak bir nitelik taşıdığını düşü-
nüyorum. Üstelik romanlarında genellikle hâli vakti yerinde ve/ya bur-
juvaşlaşma yolundaki karakterlerin (esasen içinde bulunduğu çevrelerin) 
dünyasını anlatan yazar, öykülerinde çok yerinde bir ayrımla geniş halk 
kitlelerini anlatmayı daha fazla tercih etmiştir. “Mai Yalı”, edebiyatımızla 
ilgili antolojilere rahatlıkla girebilecek bir öykü. Kitabın başarısını, çıktığı 
tarihi kerteriz alarak böyle de saptayabiliriz. Zira kitapta yer alan öyküle-
rin ‘birçoğu’ sağlam bir antolojiye girecek ustalığa sahip.

“Mai Yalı”da, o güne dek fazla görülmemiş bir karakterle karşılaşıyoruz. 
Adı verilmeyen gemi kaptanı, Şirket-i Hayriye vapurlarından birinde gün 
boyunca yolcuları Boğaziçi’nin iskelelerine taşır. Bununla birlikte kapta-
nın kişiliğinde bir ‘tuhaflık’ mevcuttur. Belki tuhaflık yerine, buna bir tür 
kekemelik de diyebiliriz. İçgüdüsel olarak çocukluğundan itibaren büyük 
hedefleri olmayan birisi olagelmiştir. Elbette her insanın irili ufaklı bir-
takım hedefleri vardır ve bunlar daima iddialı başlıklar taşımak zorunda 
değildir. Gelgelelim kaptanın çocukluğundan itibaren hiçbir hedefi yok-
tur. Okulda kötü bir öğrenci olmamasının yegâne nedeni, derslerin çalı-
şılması gerektiğine dair inancıdır. Ne herhangi bir mesleğe ilgi gösterir, 
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ne de bir aile kurma ihtiyacı hisseder. Neredeyse Camus’nün Yabancı’sı 
Mersault’nun daha küçük çizgilerle çizilmiş bir benzeridir karşımızdaki. 

“Mai Yalı”nın yayımlandığı tarihte, henüz 1. Dünya Savaşı yaşanmamıştır; 
edebiyatla dirsek teması kuran felsefi akımlar, birbiri ardınca sökün ede-
rek bir domino etkisi yaratmamıştır. Dolayısıyla kaptan, Mersault kadar 
keskin bir bilince sahip değildir; bir varoluş sıkıntısı içinde olduğunu du-
yumsamaz ve kişiliği okura bu şekilde yansıtılmaz. Ancak hedefsizliği ve 
dünyaya karşı ilgisizliğiyle dünya edebiyatına damgasını vuran, varoluş-
sal bir krizden muzdarip bunalımlı kahramanların edebiyatımızda öncül 
bir örneği olarak yerini alır. “Mai Yalı”nın kaptanı ile Sait Faik’in “Lüzum-
suz Adam”ı1 arasındaki benzerlik ise daha fazla. Bu benzerlikleri belirtir-
ken, bir o kadar farklı yanları olduğunu da eklemek zorundayım. Kaptan, 
alabildiğine içe dönüktür; âdeta başını kabuğundan dışarı çıkarmayan bir 
kaplumbağadan farkı yoktur. Bir zamanlar annesi ve kız kardeşi için tut-
tuğu Yenimahalle’deki evde demlenen sıcak çay, soğukta üstüne örtülen 
bir yün örtü… Aile saadetinden anladığı bunlarla sınırlıdır. Kız kardeşini 
evlendirip annesini de onunla gönderdikten sonra evden ayrılır; vapurun 
dar, karanlık, soğuk ve hücre benzeri bir odasına yerleşir. Düzenli çalışıp 
maaş alan bir devlet memuru için kuşkusuz bundan fazlasını yapmak 
mümkündür ama kaptan, daha çocukluğunda ‘şalter’i indirmiştir. Duru-
mu kuşkusuz patolojiktir, mamafih bir travmaya dair gönderme yapılmaz. 
Hiçbir şey yapmamayı tercih eden Herman Melville’in benzersiz kâtibi 
Bartleby gibidir bir bakıma. Hayatı kaçak yaşamayı içgüdüsel olarak seç-
miştir. Başına gelen, varoluşsal bir sıkıntıdır. Böyle karakterlere Tanzimat 
Dönemi yazarlarında rastlamak pek kolay değil. Batılılaşmanın getirdik-
lerine bakmak gerekiyor belki de. Bir tür göz açılması, dışarıda uzaklarda 
farklı bir dünya var; bunun bilince aşılanması, ister istemez yabancılaş-
mayı tetikliyor; kimilerinde bu, züppelik olarak tezahür edebiliyor. Halid 
Ziya ve arkadaşları ise edebiyata, genel anlamda ise sanata dair hassasiyet 
ve tutkularını yetenekleriyle bir araya getirmek suretiyle kültürel bir im-
kânın sonuçlarını araştırdılar. 1950 kuşağı yazarları, bu varoluş sıkıntısı-
nı ve topluma yabancılaşmayı bizzat yaşayan bireylerden oluşur. Araya, 2. 
Dünya Savaşı’nın dehşeti ve çok partili demokrasiye geçişteki sarsıntılar 
da girince başlıca meşguliyeti hayatı ve varoluşu sorgulamak olan bu te-
dirgin sanatçıların ayağının altındaki zemin kayıvermişti. Halid Ziya ile 
Sait Faik’in edebiyatımıza ne denli büyük bir katkı yaptığı, ‘zamanından 
önce’ bu öyküleri yazabildikleri hesaba katıldığında kolaylıkla görülebilir. 

“Mai Yalı”daki kaptanın bir adı yok; yazar, onu bize kaptan olarak bile sun-

1 Sait Faik [Abasıyanık], “Lüzımsuz Adam”, Lüzumsuz Adam / Az Şekerli, 3. bs., Varlık Yay., 
İstanbul 1965, s. 7-19.
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maz; bunu, gemideki çımacılara ve diğerlerine verdiği emirlerden anlarız. 
Dışarıdan bakılınca geminin yöneticisi konumunda olabilir; yolculara kar-
şı herkesten fazla sorumluluk sahibidir. Oysa kaptan, yaptığı işten çoktan 
sıkılmıştır; gece gündüz gemideki daracık odasına, kendi kendisini pran-
galamış bir mahkûmdur. Çözülüp dağılmasına ramak kalmış imparatorlu-
ğun metaforu olarak da okuyabiliriz boşlukta kalmış kaptanı. Üç beş arka-
daşıyla nadiren bir araya geldiğinde bile konuşmaz olmuştur. “Lüzumsuz 
Adam”ın Mansur’u ise bambaşka bir dünyanın, 1940’ların adamıdır. Ken-
di kendisinin tam anlamıyla farkındadır, algısı alabildiğine açıktır; kapta-
nın gemideki sorgulamasız mahkûmiyeti gibi, o da yaşantısını evinin ci-
varındaki dört sokakla sınırlamıştır ama buna rağmen hayatla yakından 
ilgilenir. İkisi de yalnız insanlardır. Kaptan, evlenmemeyi seçmiştir; bazen 
köprüde tavla oynar, akşamları meyhanelere gidip alkol alır, böylece ma-
nevi sıkıntılarını bir süreliğine bastırır. Mansur ise kahveye gider, insan-
larla selamlaşır ancak dünya ve insanlarla arasına o da mesafe koymuştur, 
gerçek bir dostu yoktur, ‘ötekilerle’ konuşmaları hiçbir ciddi meseleyi içer-
mez. Bununla birlikte konuşkandır Mansur. Sait Faik, yerinde bir tercihle 
birinci tekil anlatımı tercih etmiş. Mansur, öykü boyunca okura anlatır gö-
rünse de kendi kendisiyle konuşmaktadır. Onda da hayattan bir vazgeçiş 
görürüz. Örneğin başını soktuğu bir evi vardır, maddi durumu kaptandan 
daha iyidir, kira geliriyle geçinir gider ama yıllardır yıkanmamıştır. Ha-
yattan kopukluğunu, bedenini ihmal edişiyle gösterir. 

Modern öykünün can alıcı özelliklerinden biri “epiphany”, yani aydınlan-
ma anı. Şimdilerde kırılma noktası olarak dillendiriliyor daha çok. Öykü 
kahramanının göremediği bir durumun farkına varmasıyla ruhsal bir dö-
nüşüme uğraması. Bu anlamda “Mai Yalı” ve “Lüzumsuz Adam” aynı “ay-
kırı” safta duruyorlar, salt bu özellikleriyle bile dikkat çekmeye layıklar. İki 
karakter için de birer aydınlanma anı yazarları tarafından ortaya konulur 
ama ne kaptan ne de “Lüzumsuz Adam”ın Mansur’u bu fırsatı değerlendir-
mez. Kaptan saçlarına kır düşüp kırk beş yaşına geldiğinde artık mutsuz-
luğunu bastıramayacak bir hâldedir. Boğaziçi seferleri sırasında gözüne 
mavi bir yalı ilişir ve ilk defa bir aile kurmanın özlemini hisseder. Bu fark 
ediş, hayatı boyunca uyuklayan zihni için sarsıcı bir deneyimdir. Yalının 
panjurları, kapısı bacası kapalıdır; belli ki henüz içinde kimse oturmamak-
tadır. Kaptan önce bir eş hayali kurar, sonra da bir çocuk. Yalı; gecikmiş 
mutluluğunun simgesidir artık, neden yuvası da olmasın? Hesap kitap 
yapar ve yalıyı maaşıyla almasının olanaksız olduğunu fark eder. Yine 
de umursamaz, gerçeği her zamanki alışkanlığıyla bertaraf eder. Çocuk-
luğunda pasif bir gerçekçidir kaptan; okulu bitirmek için ders çalışır, bir 
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meslek sahibi olması gerektiğini bilir ve kaptanlığa giden yola da rastgele 
atılır. Başka bir işe de girebilirdi, onun için fark etmeyecekti ve şimdi kar-
şımıza pasif bir hayalci olarak çıkıyor. İlk defa kendisi için hayal kurmayı 
‘başarabilmiştir’ ancak trenin çoktan kaçtığı bir hayaldir bu. Yalının mavi 
olması bile bir yanlışlığa gönderme gibidir. Osmanlı mimari geleneğinde 
fazla yeri olmayan bir tercih, âdeta hayalin gerçekleşebileceğinden ziyade 
olamayacağını imlemektedir. Bir gün, eski bir okul arkadaşı gemiye biner. 
Bir süre konuşurlar ancak diyalog bir türlü gerçek bir sohbete dönüşmez. 
Hayatı bile isteye ıskalayan kaptanın söyleyecekleri kısıtlıdır. Ne bir aile 
ne de geleceğe dair bir ülkü. Kaptan olmuştur işte, başka da söyleyebilece-
ği bir şey yoktur. O yüzden arkadaşına, hayatına dair önemli, dişe dokunur 
sorular sormaz. Değil mi ki kendisiyle alakalı anlatabileceği hiçbir önem-
li gelişme yoktur, karşısındakine sorup kendi eksiğini gediğini meydana 
çıkarmanın da faydası olmayacaktır. Öykünün sonunda yalıdan, yanında 
bir çocukla birlikte genç bir kadının el salladığını görür. Bir an şaşırır, bu 
selam kendisine midir? Hayallerin de ömür gibi, bir başlangıç noktası ol-
duğu gibi bir de sonu var. Arkadaşı yalıyı göstererek orayı aldığını kıvanç-
la söyler. Öyküde ilk aydınlanma anı, kaptanın mutsuzluğunun ayırdına 
varmasıyla verilir. Bu başlangıçtan beri kaptanın yan başında yürüyen, 
nabzında boy veren yalnızlığın ikamesi için bir arzu nesnesine ihtiyacı 
vardı. Kaptan, defalarca baktığı ama görmeyi reddettiği yalıyı (bir bakıma 
hayatı) nihayet görür ve eksikliğini duyduğu tüm duygular için ne yazık ki 
kumdan bir kale inşa eder. Bir uyanışın eylem yerine hayale tevdi edilme-
si, kaptanın hayatını değiştirmek için hiçbir şey yapmayacağını ima eder. 
Sonunda hayal de kendisini terk ettiği zaman, aldığı tutum okuru şaşırt-
mayacaktır. Vapur, sefer yapılan günlerde mai yalının önünden geçmeye 
devam eder ama kaptan bir daha yalıya dönüp bakmaz. Daha önce yaptığı 
gibi tamamen içine kapanacaktır. “Lüzumsuz Adam”da da bir aydınlanma 
anı mevcut. Kendisini yıllarca dört sokağın sınırları içine hapseden Man-
sur, Unkapanı Köprüsü’ne çıkar. Şehrin büyümesi, hızla modernleşmesi 
onu şaşırtır. Okur olarak ürkeceğini düşünebiliriz ama gördükleri hoşuna 
gitmiştir. Bir başka gün de daha uzaklara, Maçka’ya gider. Hele hamamda 
yıkanıp paklandıktan sonra bu aydınlanmanın onu yepyeni bir insan ya-
pacağı beklentisi oluşur ama öyle olmaz; Mansur, mahallesinde çekici bul-
duğu bir kadınla bir süre birlikte yaşayıp, sonra kimsenin bakmadığı bir 
anda vapurdan kendini attığını hayal eder. İki öyküde de kırılma noktaları 
bir işe yaramaz. Hem kaptan hem de Mansur; yaşadıklarının etkisiyle değil, 
doğuştan gelen bir fıtrat ile sıkılırlar, hayata karşı kekemedirler. Sait Faik, 

“Lüzumsuz Adam”ı yazdığında dünya bir travmanın içinde savruluyordu. 
Halid Ziya, “Mai Yalı”nın kaptanını, onyıllar öncesinde istibdat diye de anı-
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lan, aydınlar için bunalımlı bir dönemde yazdı. Belki de yazabildi demek 
gerekiyor. Aşk-ı Memnu ile Türk romanına basamakları üçer beşer atlatan 
Halid Ziya Uşaklıgil, Bir Yazın Tarihi ile üzerinde yeterince konuşulmuyor 
olsa bile öyküde de benzer bir başarıyı yakalamış müstesna bir yazar. 
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