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Halit Fahri Ozansoy (1891-1971), edebiyat tarihimizde adı sık geçse 
de neredeyse unutulmuş bir yazar. İşe şiirle başladı, aruzdan heceye 
geçip Hecenin Beş Şairi’ni bir araya getirdi ama sonrasında peş peşe 
gelen güçlü dalgalara dayanamadı. Bugün edebiyat anılarını topla-
dığı iki kitabı (Edebiyatçılar Geçiyor – Edebiyatçılar Çevremde) ve yine 
yaşadıklarından yola çıkarak kaleme aldığı Eski İstanbul Ramazanla-
rı haricinde pek anılmıyor. Darülbedâyi’de Muhsin Ertuğrul yöneti-
minde oynanan ve heyecan yaratan manzum piyesi Baykuş bile gü-
nümüzde unutulmuş gibi. Roman yazdığını biliyordum, zor bulunan 
iki roman. Birini nihayet bulunca okumak istedim. Halis bir edebi-
yatçının elinden çıkmış bir roman, en kötümser tahminle bile ortala-
mayı tutturmuştur diye düşündüm kitabı elime aldığımda. 

Aşıklar Yolunun Yolcuları’nı (1939) okurken hem şaşırdım hem de 
üzüldüm. O yıl çıkmış olan telif romanları farklı kaynaklardan tara-
dığımda gördüm ki birçoğundan daha iyi bir roman Aşıklar Yolunun 
Yolcuları. Halit Fahri Ozansoy, o dönemde henüz unutulmuş bir ya-
zar değil. Edebiyat dünyamızda adı ve belli bir ağırlığı hâlen mevcut. 
Peki, ne oldu da roman büyük ölçüde sessizlikle karşılandı ve bugüne 
kadar da hatırlanmadı? Romanın edebiyat kanonuna girebilecek öl-
çüde güçlü olduğunu, bir başyapıt olduğunu iddia etmeyeceğim. Bu 
noktada ister istemez el yordamıyla ilerleyeceğim. Halit Fahri Ozan-
soy, roman yayımlandığında 48 yaşındaydı. Adını öncelikle şair ve 
oyun yazarı olarak duyurmuş bir yazar olarak elllisine merdiven da-
yadığında roman yazmış olmasının bir heyecan yaratmadığını tah-
min ediyorum. Gerçi Aşıklar Yolunun Yolcuları’ndan tam on yıl sonra, 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur’u neşredildi ve o dönemdeki netice 
hepimizce malum. Romanın atlanmasında ikinci neden yazarın yaz-
dığı iki romanı aynı yıl içinde peş peşe yayımlatması olabilir. Aşıklar 
Yolunun Yolcuları’nda yazar, not düşerek kitaba son noktayı 24 Ağus-
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tos 1938’de Büyükada’da koyduğunu ifade 
etmiş. Muhtemelen farklı dönemlerde ya-
zılmış iki romanın aynı yıl içinde neşredil-
mesi de bugünden bakılınca bir hata gibi 
görünüyor.

Romanın anlatıcısı, 26 yaşındaki Tuğrul 
adlı bir genç. Resim tahsilini İtalya’da ta-
mamlamış, varlıklı bir ailenin çocuğu. Ne 
ki yaşına kıyasla bu görmüş geçirmişlik 
kişiliğinin oturmasını sağlamamış. Gerçi 
temel değerleri sahiplenmiş bir genç adam. 
Bununla birlikte bir hayat acemisi gibi gö-
rünüyor. Kışın Taksim’de, yazları Büyüka-
da’da ailesiyle birlikte oturuyor. Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan miras, büyük aile 
geleneğini sürdüren bir ailenin üyesi. Aile 
üyelerinden hiçbiriyle görünürde bir soru-
nu, anlaşmazlığı yok. Ne Oedipus Komp-
leksi’ne gönderme yapan psikolojik sıkıntılar ne de doğal kabul edilebilecek bir 
kuşak çatışması söz konusu değil. Tuğrul’un yaradılışından gelen biraz mesa-
feli bir fıtratı var. Köşkte şahsi bir özerlik ilan ettiği söylenebilir. Kimi zaman 
yemeğe bile inmiyor, günlerce dışarı çıkmadığı oluyor. Yalnızlığı seviyor, kala-
balık ortamlarda sıkılıyor. Bununla birlikte sanatı, dolayısıyla sanatçı oluşu-
nu bir kalkan olarak kullanmıyor; ihtiyaç duyulduğunda her zaman yardıma 
ve üstüne düşenleri yapmaya hazır. Komşu köşklerden birinde oturan ve kız 
kardeşinin de arkadaşı olan Süheylâ ile tanışmasıyla -sık sık şikâyet etmekle 
birlikte- içinde tatlı tatlı devindiği fanus, bir daha kapanmamak üzere açılı-
yor. Aşıklar Yolunun Yolcuları’nı önemli kılan etkenlerden biri coğrafya. Büyük 
ölçüde Büyükada’da geçen bir roman. Birkaç sayfada iki âşığın Beyoğlu’nda 
buluşmalarına ve Tuğrul’un can dostu Suphi’yi Ayaspaşa’daki evinde ziyare-
tine tanık oluyoruz. Romanın tamamına yakınında 1930’ların Büyükada’sını 
soluyoruz. Elbette Büyükada’da, Beyoğlu’nda, Fatih’te veya filanca yerde geçen 
birçok roman yazılmıştır. Aşıklar Yolunun Yolcuları’nı benzerlerinden açık bir 
biçimde farklı kılan ise yazarın Tuğrul aracılığıyla adayla kurduğu ilişki. De-
nilebilir ki roman, olay akışının geçtiği bir yer olmanın ötesine geçip romanın 
ana kahramanlarından biri oluyor. Bu yüzden Aşıklar Yolunun Yolcuları’na Bü-
yükada’da geçen bir roman demek, yazara haksızlık olacaktır; zira tastamam 
bir Büyükada romanı yazmış.

Halit Fahri Ozansoy’un görece kalabalık bir şahıs kadrosuna sahip romanında, 
her karakteri başarıyla yansıtabildiğini söylemek bence mümkün değil. Anla-
tıcı olarak Tuğrul’un yansıtılmasında ve olayları aktarışında bir sorun yok. Sü-
heylâ da iyi anlatılmış bir ana karakter. Annesi Naciye Hanım kötücüllüğüyle 
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öne çıkıyor. Hastalığına da sebep olduğu kocasını aldatıyor, kızına karşı da 
şefkatsiz ve yer yer acımasız. Buna mukabil Naciye’nin kalbinde sanki başka 
herhangi bir duyguya yer yokmuş gibi görünüyor. Sık sık karşımıza çıkarılsa 
da handiyse tek boyutlu denilebilir. Süheylâ’nın başı felaketten kurtulmayan 
talihsiz babası ise daha iyi yansıtılmış. Kuşkusuz bunda Tuğrul’a bir akşam 
ziyaretinde içini dökmesi bu fırsatı sağlamış. Tuğrul’un annesi belli ölçülerde 
yansıtılabilmiş ama babası tam bir hayalet. Akşamları radyo dinleme merakı 
dışında okurda iz bırakabilecek ne bir sözü ne bir eylemi var. Kitapta rolü daha 
az olan kimi ikincil karakterlerin daha iyi anlatıldığını düşünüyorum. 20. say-
fada not düşmüşüm, Tuğrul’un ada çamlıklarında bir başına uzun yürüyüş-
lerinde bir ‘Âdem’ yalnızlığı var diye. Zira içinde bir boşluk var ama bu boşluk 
onu pek de rahatsız etmiyor. Çevresindeki insanlardan ziyade, adanın gün 
içinde değişen ışıklarını ve renklerini (içine kendini bile isteye yuvarladığı 
Doğa’yı) tuvale geçirilecek bir evren olarak görüyor. 176. sayfada Tuğrul, Sü-
heylâ ile bir Âdem Havva ilişkisinin hayalini kuruyor. Elbette benim Tuğrul’da, 
Âdem’in hayaletini hissedişimin metni çözümleme girişimimle bir ilgisi yok; 
zira bu benzerliği ancak bir sezgiyle hissedip soru işareti koydum. Yazarın bu 
benzerliği romanın başından itibaren mi kurduğunu yoksa tam da o sayfayı 
yazarken mi ortaya koyduğunu bilme şansımız da yok. Yine de okurla yazar 
arasında açıklaması güç bir ortaklık zaman zaman kurulur. Belki siz de başka 
kitapları okurken böyle tesadüfler yaşarsınız ve bu tesadüfler esere âdeta mis-
tik bir anlam yüklemenize neden olabilir.

Tuğrul ile Süheylâ’nın karşıklıklı tutkuları başından itibaren sorunlu. Güzel 
günlerinde bile başlarında dolaşan bulutları yazar okuruna daima hissettiri-
yor. Annesinin kötücüllüğü, kimi zaman kızını sabahlara kadar süren parti-
lere götürmesi ve sarhoşluğunu Süheylâ’ya da bulaştırması soru işaretlerini 
keskinleştiriyor. Hem Süheylâ hem de babası başlarına gelen ve daha da gele-
ceği açıkça görülen felaketlere karşı pasifler. Zaten romanın bir yerinde Sühey-
lâ, Tuğrul’a gönderdiği mektupta “Kadere inananlar çoktur. Ben de, belki şa-
şacaksınız, ona inananlardanım ve sizin de inanmanızı isterim” diyor. Tuğrul 
ise romanın yaz ortasından sonbahara kadar süren 3-4 aylık zaman diliminde 
bir dönüşüm yaşıyor. Avrupa’da tam oturmamış kişiliğini yaşadığı gelgitlerle 
usul usul inşa ediyor. Tuğrul’un ressamlığının yazar tarafından bütünüyle ak-
tarılamadığını düşünüyorum. Son noktası 1938’de konulmuş romanın han-
gi yıl geçtiğine dair bariz bir iz yok, bununla birlikte 1930’lar olduğu kabaca 
çıkarılabilir. Tuğrul doğayı resmeden izlenimci bir ressam edasıyla bahsedi-
yor İtalya’daki deneyimlerinden. Süheylâ’ya tutulunca (diyelim ki yapayalnız 
dünyasında Havva’yı bulunca) bundan böyle portre ressamı olup olamayaca-
ğını sorguluyor. Gerçeküstücülüğün altın çağı ve o yıllarda son demlerindeki 
Kübizm halen bir ölçüde etkili. Eğitimini İtalya’da tamamlayan Tuğrul’un bu 
çağdaş akımları bilmemesi olası değil, ama ‘kübik’ sözcüğü romanda 3-4 defa 
geçiyor ve hepsi de evdeki bir mobilyayı ifade etmek için kullanılıyor. 
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Uzun süre şiir ve oyun yazıp sonra aynı sene içinde iki romanı neşredilen 
yazarın pek görülmeyen ve belki aynı zamanda beklenilmeyen başarısını iki 
noktada toplamak mümkün. Halit Fahri Ozansoy bir romancı için en büyük 
ihtiyaç olan sözcük dağarcığı konusunda yetkin bir yazar. Beş yüz altı yüz söz-
cükle  “roman” yazılan bir dünyada yaşıyoruz. Halit Fahri Ozansoy bu avantajı 
doğrusu en iyi biçimde kullanmış. Tıpkı Marcel Proust veya bizden örneklerle 
Abdülkhak Şinasi Hisar ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi zaman zaman uzun 
cümleler kuruyor. Uzun cümleli paragraflar bir olgunluk gerektirir. Bu bece-
rinin başlıca hammaddeleri (söz konusu olan bilinçakışı değilse) sözcüklerin 
yekdiğerini söndürmeden, tersine birbirinden güç alarak kimi zaman sine-
matografik de olabilen bir bütüne hizmet etmesi, kullanılan imgelerin de bu 
uzun söz dizimini bulandırma riski taşımakla birlikte, okurun zihninde olup 
biteni apaçık hâle getirmesiyse, yazar bu işte mahir olduğunu roman boyunca 
gösteriyor. Yazarın dili ve sözcük seçimleri, romanı diri tutmanın ötesine ge-
çiriyor. Halit Fahri Ozansoy Millî Edebiyatçılara yakın bir dil anlayışına sahip. 
1939’da yazılmış olan romanı günümüzün genç okuru sözlüğe çok az ihtiyaçla 
okuyabilir. Refik Halid Karay’a benzer bir dil bilinci var yazarın. Ben böyle şey-
lerin daima insiyaki olduğunu düşünmüşümdür. Türk Dili’nin eski sayılarında 
Halit Fahri Ozansoy ile TDK’nin başkanlığını da yürütmüş değerli edebiyatçı 
Agâh Sırrı Levend arasında bir polemik geçmiş. Halit Fahri Ozansoy başından 
beri dilde yenileşmeden yana olduğunu ama 1960’larda kendisinin dilini eski-
miş bulanların haksızlık yaptığını zira dilde yenileşmenin estetik ölçütlerini 
yitirip bir ifrata vardığında bunun Türkçeye yarardan çok zarar getireceğin-
den dem vurmuş. Bugünden baktığımda hem Refik Halid Karay’ın hem de Ha-
lit Fahri Ozansoy’un bir sanatçı önsezisiyle (o günlerden itibaren) günümüzde 
de yaşayan öz Türkçe sözcükleri tereyağından kıl çeker gibi cımbızladıklarını, 
kendilerinden sonra mesela 1950 Kuşağı’nın daha sık kullandığı ama bugün 
unutulmuş kimi önermelerden uzak durduklarını görüyorum. Bu bağlamda 
Osmanlı Türkçesi ile öz Türkçenin güzel bir bileşimini kurmuş bu iki yazar. 

Romanı başarılı ve önemli kılan bir başka unsur da yazarın Tuğrul aracılığıy-
la Büyükada’yla kurabildiği ilişki. Burada mekânın dört tarafı suyla çevrili bir 
ada olması önemli. Çünkü ütopyadan distopyaya birbirine zıt birçok kavrama 
kaynaklık eden bir mekân olarak ada, edebiyatçılar için kullanışlı bir imkân-
dır. Abdülhak Şinasi Hisar, hem Boğaziçi Mehtapları’nda hem de Ali Nizami 
Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği’nde Büyükada’yla özel bir ilişki kurmuştur. Gel-
gelelim, bu ilişkinin temeli geçip giden zamandır. Tıpkı Proust gibi A.Ş. Hisar 
da, kayıp zamanı sözcüklerle kıstırmaya çalışmış, onu ancak edebiyata özgü 
bir duyarlıkla diriltme uğraşı verirken, sık kullandığı geçmiş zaman kipiyle 
anlatılan dünyanın geri dönmemek üzere yitip gittiğini, bir yanılsama olduğu 
duygusunu da okurun zihnine yerleştirmiştir. Öte yandan Büyükada bir yan-
dan da anlatının merkezine yerleştirilmesi riskli bir alandır. Zira Cumhuriyet 
döneminin 1920 ortalarından 1945-46’lara kadar süren, sonra belli ölçülerde 
durularak devam eden ilk popüler roman dalgasında Büyükada sık yazılmış 
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bir mekândır. Ancak popüler roman yazarlarının melodramatik, hatta ön ka-
pakta aşk ve ıstırap romanı diye not düşülmüş romanlarında Büyükada bir ro-
man karakteri gibi anlatılmamıştır. Zira yazarların ne böyle bir niyetleri vardı 
ne de bunu ortaya koyabilecek bir özgünlükleri. Bugünden baktığımızda Tuğ-
rul ile Süheylâ’nın 1930’ların dünyasında geçen aşkı, aralarındaki diyaloglar 
bize yer yer romantik gelebilir. Anlatıcı Tuğrul’un ilişki üzerine kafa yorma 
biçimi de biraz böyle. Ancak Tuğrul’un bir de Süheylâ’dan ve üyesi olduğu aile-
den bağımsız olarak Büyükada’yla kurduğu öznel bir ilişki mevcut. İşte Aşıklar 
Yolunun Yolcuları’nı dönemin popüler romanlarından ve/ya Abdülhak Şinasi 
Hisar’ın harikulade İstanbul kitaplarından ayıran da bu. Hem yazınsal dil kita-
bı baştan sona kaplıyor ve böylelikle güçlü bir gövde inşa etmiş oluyor hem de 
geçmiş zamanları öne çıkarıp bir nostalji duygusu yaratmaktansa insan-doğa 
ilişkisinde zamanı eşitliyor. Bu yüzden Büyükada salt taşkın duyguları bes-
leyen bir romantizmle değil, Tuğrul’un hâletiruhiyesine göre şekil alan bir 
mekânlar bütünü olarak da karşımıza çıkıyor. Üstelik henüz farklı toplumla-
rın bir aradalığı mevcut. Türkler, Rumlar, Museviler bir arada yaşıyorlar. Belli 
noktalarda her toplum kapalı, ama kaçınılmaz olarak bir aradalığın getirdiği 
ortak duygulanımlar ve tecrübeler de mevcut. Halit Fahri Ozansoy bu zengin-
liği ve karmaşayı aktarırken bize dönemin otellerini, meyhanelerini, pastaha-
nelerini de anlatıyor, kimi zaman isimlerini de veriyor. 

İstanbul’da yaşayıp zaman zaman Adalar’a gitmişseniz bilirsiniz, o günübirlik 
ziyaretleri birtakım şartlanmalarla yaparız. Aynı şehrin içinde ister istemez 
bir turist konumuna ‘indirgeriz’ kendimizi. Zira beklentilerimiz bizden önce 
yolculuğa çoktan hazırlanmıştır. Doğası için gideriz, denizi seyretmeye, şeh-
rin keşmekeşinden uzaklaşmak, ruhu dinlendirmek için vs. Oysa Büyükada da 
İstanbul’un ve dünyanın geri kalanından azade bir tür ‘kurtarılmış bölge’, üto-
pik bir ada değildir. Orada da insanlar doğar ve ölür, doğumla ölüm arasındaki 
paranteze birçok duygu sığdırılır, güzellikler kadar felaketler de eşikte bekler. 
Bulutlar kararır, yıldırımlar düşer. Hem toprağa hem de insanların biricik ha-
yatına. Halit Fahri Ozansoy, Tuğrul aracılığıyla bize ‘yaşamış’ değil, ‘yaşayan’ 
(elbette bugün itibariyle çoktan yaşanılıp bitmiş olsa da) bir dünyayı, güzel ve 
yetkin üslubuyla, baştan sona diri kalan edebi bir dil ile anlatmış. Tuğrul bir 
anı defteri tutuyor, yaşadıklarını kâğıda geçiriyor. Mektuplar, günlükler, anı 
defterleri yazarların işini o dönemde kolaylaştıran yöntemlerdi. Oysa hiç ge-
rek yokmuş. Tuğrul’un dili ve tasvirleri bu sınırları aşan bir güce sahip. Dile-
rim 81 yıl önce yazılmış bu nitelikli roman bir kez daha basılır ve hak etmedi-
ği unutuluş batağından kurtarılır. Son cümleleri rahmetli Halit Fahri Ozan-
soy’un yetkin kaleminden okuyalım: 
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“Birden canlanan sesleriyle, kuşlar gene ötüşmeğe başladılar. Fakat bu, gittik-
çe sonu yaklaşan ötüşleridir. Kimbilir Teşrin sonunda bunların çoğu hangi 
uzak diyarlara sefer edecekler ve yalnız kargalarla martılar Adalarına sadık 
kalacaklar. O zaman, ancak Dil’in ucuna giden son Ada âşıklarıdır ki, martı-
ların plaja karşı tâ dipteki kayalıkta, canlı köpükler gibi, eskisinden daha çıl-
gın, daha ürkek toplandıklarını görür ve haykırışlarında daha acı bir ses, bir 
keskinlik bulurlar. Bu, martıların sonbahar hüznüdür. Kargalarsa kışın bile bu 
çamlıklarını bırakmazlar, yalnız her sabah güneş doğmadan uzaklara, İzmit 
tarafına uçup giderler, sonra akşam olup da güneş batınca, Maltepe yukarısın-
dan denizi aşıp gelirler ve bir müddet Nizam’ın üstünde kulak yırtıcı, telaşlı 
çığlıklarla siyah, geniş bir halka olup boşlukta sallandıktan sonra kimi öteye 
beriye dağılır, fakat asıl kara ordu İsa tepesinin çamlıklarına iner. Birçoğunun 
yuvası, orada, şato biçimindeki yüksek ve metruk binanın damı ve üst katıdır.” 


