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ÖN SÖZ 

 Vedat Örfi Bengü (1900–1953), pek çok sanat alanında eser vermiş olmasına rağmen adı 

henüz pek duyulmamış bir yazardır. Onu hem tiyatrocu, hem sinemacı, hem yönetmen, hem 

oyuncu, hem senarist, hem de romancı olarak görürüz. Yaşadığı dönemde her ne kadar önemli bir 

şahsiyet olarak tanınmasa da, aslında hem işlediği konular, hem de eserlerini yazarken 

amaçladıkları ele alındığında edebiyatımızda farklı bir sima olduğu ortaya çıkar. 

 Yüksek Lisans programı sırasında, seminer çalışması olarak Vedat Örfi Bengü’nün tiyatro 

ile ilgili yazılarını, Osmanlı Türkçesinden Latin harflerine aktarmıştık. Yazar hakkında bilgi 

edinirken incelenmemiş romanları olduğunu görmem tez konusunda ilk ışığın yanmasına sebep 

oldu. Bu güne kadar hakkında çalışma yapılmamış olması da bizi bu tezin hazırlanmasına 

itmiştir. Bu sayede edebiyatımızın bir değerinin de ortaya çıkmasına vesile olmak bizi mutlu 

kılacak. 

Çalışmamız giriş, iki bölüm, sonuç, kaynakça, dizin ve eklerden oluşmaktadır.  

“Giriş” kısmında Türk edebiyatında romanın tarihsel gelişimi anlatılmıştır. İncelediğimiz 

romanlar arasında zabıta ve macera türü de olduğu için bu konu hakkında ayrıca bilgi vermeye 

çalıştık. Verilen bilgiler devirlerin genel özellikleri şeklinde olmuştur. 

İlk bölümde yazarın hayatı, edebi şahsiyeti ve eserleri ele alınmıştır. Her ne kadar çok 

ayrıntılı bilgi edinemesek de bu konuda ulaşabildiğimiz bütün kaynaklardan istifade ettik. Hatta 

torunu Kenan Bengü’nün eşi Yeşim Bilge Bengü Hanım’la yaptığımız görüşmeler sonucunda, 

ellerinde Vedat Örfi’ye ait herhangi bir belge veya bilginin olmadığını öğrendik.  

İkinci bölümde yazarın önce romancılığı üzerinde durulmuş, daha sonra da romanları ayrı 

ayrı ele alınarak; “Konusu ve Özeti” , “Tertibi ve Olay Örgüsü” , “Şahıs Kadrosu” , “Anlatıcı, 

Bakış Açısı ve Anlatım Teknikleri”, “Zaman” ve “Mekân” başlıklarında incelenmiştir. Ardından 

romanların mukayesesi yapılmıştır. Mukayeseler “Tertip Bakımından” , “Anlatıcı, Bakış Açısı ve 

Anlatım Teknikleri” , “Zaman” , “Mekân” ile “Dil ve Üslup” çerçevesinde olmuştur. 

“Sonuç”ta yazar ile ilgili oluşan genel düşüncelerimizi ifade vasıtasıyla, yazarın 

edebiyatımızdaki yerini belirlemeye çalıştık. 

“Kaynakça”da tezimizi hazırlarken istifade ettiğimiz, başvurduğumuz kaynakların bir 

listesini alfabetik sıraya uygun olarak verdik. Kaynakçayı yazarın incelenen romanları, 

faydalanılan makaleler ve faydalanılan kaynaklar olarak ayrı arı sıraladık. 

Tezden faydalanmayı kolaylaştırmak amacıyla eser ve yazar adları dikkate alınarak 

hazırlanan “Dizin” ise Kaynakça’dan sonra yer almıştır. 

Çalışmamızın en sonunda ise “Ekler” başlığı altında yazara ve ailesine ait birkaç 

fotoğrafa yer verilmiştir. 
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Tezin esasını yazarın romanları oluşturmaktadır. Ancak yazarın bu hususta herhangi bir 

görüş veya düşüncesini ifade etmemiş olması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Eğer olsaydı bu 

görüşler doğrultusunda eserleri değerlendirmek belki daha doğru olacaktı. Ancak yazar aynı 

sıralarda belki de çok fazla işle meşgul olduğu için sadece eserlerini yazmış ve bırakmıştır. Hatta 

son romanı olan Lord Lister serisinin son kitabı hiç yayınlanmamıştır. Aynı şekilde yazar 

hakkında da yazılı kaynakların yetersiz oluşu tezin hazırlanması esnasında karşılaşılan en büyük 

sıkıntı olmuştur. 

 Bu çalışmayı yaparken, her türlü yardım ve desteğini esirgemeyen değerli danışmanım 

Prof. Dr. MUSTAFA ÖZCAN Bey’e yüksek lisans dersleri sırasında pek çok bilgiyi sunan 

değerli hocalarım Doç Dr. Âlim Gür, Prof. Dr. Mehmet Tekin ve Yard. Doç. Dr. Semra Tunç’a 

sonsuz teşekkürü bir borç bilirim. 

 Son olarak tezimin hazırlığı boyunca gösterdikleri büyük anlayış, maddi ve manevi 

destekten dolayı aileme de teşekkürlerimi sunmalıyım. 
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ÖZET 

 Hazırlamış olduğumuz bu tezin konusunu Cumhuriyet devri sanatçılarından Vedat Örfi 

Bengü’nün romanları üzerine yapılmış bir inceleme oluşturur. Amacımız edebiyat tarihimizin 

seyri içerisinde yazarımızın romanlarıyla aldığı yeri belirlemektir. Romanları incelerken klasik 

roman inceleme metodunu kullandık. Yaptığımız inceleme neticesinde de popülist bir anlayışla 

kaleme alınan bu romanların, devrinin ihtiyaçlarına ve isteklerine uygun olarak yazılmış 

olduğunu gördük..Kimi zaman öğreticilik rolü de üstlenen yazarın romanlarını dramatik 

özelliklere de sahip olan, aşk ve ıstırap romanları, zabıta romanları ve macera romanları 

oluşturur. 
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SUMMARY 

This thesis that we prepared covers the novels of Vedat Örfi Bengü who is an artist of 

Republic era. Our purpose is to determine the standing of our author via his novels through our 

literature history. We used classical novel analysis method while we are analyzing the novels. As 

a result of this work, we observed that the novels prepared with a populist understanding were 

satisfying the needs and wishes of that era. The novels of this author, who sometimes has 

didactic role, consist of love & drama, police and adventure novels having dramatic properties.   
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GİRİŞ 
 Yaşanmış veya yaşanmamış olsun veya yaşanabilir olsun roman insana aittir. Roman 

belki de kimi düşüncelerin en özgürce biçim bulduğu, kimi insanların en rahtça yaşadığı bir 

gerçekliktir. Ne olursa olsun, kim romanı nasıl görürse görsün o varlığıyla büyük bir gerçeklik 

hem de büyük bir güzelliktir. 

 Bizde romanın Tanzimat’la başladığı artık herkes tarafından bilinir. Ancak onun çok 

geniş bir dünyasının olması ve hâlâ incelemeye değer romanlar bulunması aslında çok da eski 

olmayan bu türün önemini işaret eden bir başka göstergedir. 

 Romanlarını incelediğimiz Vedat Örfi Bengü, Cumhuriyet dönemi yazarlarındandır. 

Ancak edebi hayatının ilk yıllarında başka alanlarda çalışmalar yapmış, daha sonraki yıllarında 

bu türe yönelmiştir. 1940’lı yıllardan itibaren roman yazmaya başlayan yazarımız, aşk ve ıstırap, 

macera, zabıta ve macera ile korku romanları yazmıştır. Bu romanlar edebiyatımızda 1940 

kuşağının özelliklerini taşıması bakımında önemli eserlerdir. 

 Türk edebiyatına, roman, tiyatro alanlarında verdiği eserle katkıda bulunan yazar Vedat 

Örfi Bengü’nün romanlarını incelemeye geçmeden önce, edebiyatımızda türün tarihi seyrine bir 

göz atmanın uygun olacağını düşünüyoruz. Gerçi bu, çok geniş ve ayrıntılı bir konudur. Pek çok 

kitap, makale ve yazının kaleme alındığı bir konuyla ilgili kısa bir şeyler yazmak elbette ki 

zordur. Bu zorluğun bilincinde olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz.    

 Roman… Divan edebiyatındaki mesnevinin devamı olarak da görülen, ancak bununla 

beraber asıl formları Batı’ya ait olan edebi bir tür. Gerçek dünyanın içinde, kâğıtlara sığdırılmış 

kurmaca bir başka dünya.  

 “Divan edebiyatımızın Leyli vü Mecnun, Hüsrev ü Şirin, Yusuf u Züleyha vb. 

mesnevilerini, halk edebiyatımızın Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kanber, vb. 

hikâyeleri ile bunların dışındaki meddah hikâyelerini, ayrıca Batta Gazi, Hayber Kalesi, 

KanKAlesi, vb. gibi dinsel-tarihsel hikâyeler bir yana bırakırsak,  Avrupa’daki anlamıyla ‘hikâye 

ve roman’ türü Türkiye’ye ‘Tanzimat edebiyatı’ ile girmiştir. İlkin çeviri yoluyla giren, daha 

sonra taklit ve tanzir (nazire yazma) yoluyla ilk yerli ürünlerini vermeye başlayan bu tür, gittikçe 

gelişerek ve kişiliğini bularak bu güne gelmiştir.” (Kudret, 1977: 11) 

 Batı’ya yönelmiş Türk edebiyatına ilk giren türlerden biri. İlk örneklerini çeviri yoluyla 

öğrendiğimiz roman, daha sonra yerli örneklerini vermeye başlar. Edebiyatımızdaki ilk çeviri 

roman, Yusuf Kamil Paşa’nın Fenolan’dan yapmış olduğu Telemak (1862) çevirisidir. İlk yerli 

roman ise, herkesçe malum, Şemseddin Sami’nin yazmış olduğu Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’tır. 

Telif eserlere geçmeden önce, Batı edebiyatından Telemak dışında pek çok çeviri yapılmış, 
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bunlar vasıtasıyla ülke dâhilinde hem roman tanınmış hem de romana ait problemler ortaya 

çıkmıştır. Bu problemlerin en başında ise dil mevzusu vardır. Yapılan çevirilerdeki başarısızlık, 

azınlıkların çok kötü ve uzun şekillerde çeviri yapmaları, konuşma dilinin, yazı dili halinde 

tespitini sağlamıştır. 

 Çevirileri yapılan ilk romanlar Telemak, Les Miserables, Mağdurin Hikâyesi, Hikâye-i 

Robenson, Paul ve Virginie’dir. (Özön, tarihsiz: 111) 

 Romanın edebiyatımıza girmesinden sonra, halk hikâyeleri dinlemeye alışkın olan 

okuyucuyu bu yeni türe alıştırmak için Ahmet Mithat Efendi’nin görevi üstlendiğini görürüz. 

Sade bir dille, halkı eğitmek amacıyla yazılan bu romanların yanında, bunlara nazaran daha edebi 

bir dilin kullanıldığı Namık Kemal’in romanları da türün diğer örneklerini oluşturur. Bu durumu 

Berna Moran şöyle anlatır: “Demek oluyor ki, bizde romanı başlatanlar iki yoldan terakkiye 

hizmet etmiş oluyorlardı. Birincisi edebiyatta ilerlemiş Avrupalıların geliştirdiği ve uygar 

insanlara yakışır bir anlatı türünü Türkiye’ye getirmek ve tanıtmak suretiyle. İkincisi gazete gibi 

romanı da eğitim amacıyla kullanarak yine terakkiye yardımcı olmakla.” (Moran, 2004:20). 

 “Yeni nesirle ve yeni nevilerle açılmağa çalıştığımız bu harici âlemde Namık Kemal bize 

tabiatı, Ahmet Mithat Efendi ehlî hayatı tabi çok acemice ve muayyen bir nispette vermeğe 

çalışırlar.” (Tanpınar, 1997: 297) 

 Dönemin diğer romancıları: Recaizade Mahmut Ekrem (Araba Sevdası), Mizancı Murat 

(Turfanda mı Yoksa Turfa mı?), Samipaşazade Sezai (Sergüzeşt), Nabizade Nazım (Zehra) 

vermiş oldukları her eserle Türk romanını biraz daha Batılı tekniğe yaklaştırmışlardır. Bu 

dönemde verilen her eser bir özellik taşır. Zehra ilk psikolojik roman, İntibah ilk edebi roman, 

Felatun Bey’le Rakım Efendi ilk Doğu- Batı sentezini yapan roman derken, bu özellikler her yeni 

romanla devam eder. 

 Tanzimat döneminde yayınlanan romanlarda ilk örnekler olmaları nedeniyle, batılı 

anlamdaki roman tekniği bakımından bazı eksiklikler ve acemilikler görülür. Gerek yazarın araya 

girip bilgi vermesi, gerek kişilerin psikolojik dünyalarının sergilenmemesi, olayların neden-sonuç 

ilişkisi içinde gösterilmemesi gibi kusurlar bunların başında sayılabilir. 

 Tanzimat dönemi romanlarının konusu oldukça geniş bir yelpazeyi oluşturur. “Esirlik, 

aşırı Batı hayranlığı (züppelik), görmeden evlenmenin fenalıkları, kötü kadınlarla düşüp 

kalkmanın ailede ve karakterlerde meydana getirdiği yıkımlar gibi o devre ait sosyal hadiseler bu 

roman ve hikâyelerin çoğunda esas tema alınmıştır.” (Kabaklı, 1997: 7) 

 Tanzimat dönemi sanatçıları romantizm tesiriyle eserler vermişlerdir. Hatta eserlerdeki 

kusurlar da bazı noktalardan romantizme bağlanabilir. Şöyle ki, romantizmde yazar kendini 

gizleme ihtiyacı duymaz, bundan dolayı Tanzimat dönemi sanatçıları da eserlerde kişiliklerini 
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gizlememiş, istedikleri yerde araya girip, bilgi vermişlerdir. Tesadüflere çok sık rastlanır. 

Kahramanlar çoğu zaman tek yönlüdür. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. 

 Tanzimat dönemi ile ilgili genel olarak şu görüşleri verebiliriz 

“Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi’nin farklı yetişme şartları ve sosyal statüleriyle 

liderliğini de yaptıkları ilkler kuşağının ürünleri için şu özellikler zikredilebilir: 

1. Olaylar her an tanık olunabilir, gündelik, sıradan olaylardır. Olaylar arasında sağlam 

örgüler kurulmamış, yer yer rastlantıya tabi en düz anlatımlar tercih edilmiştir. 

2. Saray ya da halk eğlencelerindeki sözlü anlatımlar hemen aynen (masal, meddah 

hikâyeleri vb.) izlenmiş, dolayısıyla, yazılı anlatıma mahsus farklı bir teknik ve üslup 

gerçekleştirilmemiştir. Muhatap kitlenin kültürel seviyesine göre, ağdalı ya da sade bir dil 

kullanılmıştır. 

3. Olayların nakledilmesi öncelikli amaç olarak seçildiğinden, tip oluşturulmasına 

çalışılmamış, insani ilişkiler derinleştirilmemiş, sadece olayı heyecanlı çarpıcı kılmak 

üzere bir şahıs kadrosu ve ilişki düzeyi oluşturulmuştur; kişiler için belirlenen sosyal rol 

ve statüler anlatım sonuna kadar değiştirilmeden sürdürülmüştür.  

4. Anlatılarda hemen tümüyle pedagojik bir tutum izlenmiş, yerli insani kültürel değerler 

(vatanperverlik, şehitlik, fedakârlık, vefakârlık, kötüleri cezalandırma, merhamet vb) 

açıklanmaya, aşılanmaya, genç dimağların iyiyi kötüden, helali haramdan, karı zarardan 

ayırmalarını sağlayacak yol ve yöntemler öğretilmeye çalışılmıştır.” (Lekesiz, 2002:452) 

Servet-i Fünûn döneminde ise romanlarımız Tanzimat dönemi romanlarına göre daha 

başarılı sayılabilir. Namık Kemal’in yolundan devam eden bu dönem yazarları dil olarak oldukça 

ağır bir dil kullanmışlarıdır. Servet-i Fünûn’un herkes tarafından bilinen ve kabul edilen en 

büyük hatası ise, elbette ki bu ağır dildir. 

Yine Tanzimat döneminde romantizm akımı etkili olduğu halde, bu dönemde realizm ve 

natüralizmde etkili olmuştur. Ancak dönemin ilk eserlerinde romantizmin etkisi daha belirgindir. 

Servet-i Fünun Türk romanının hem içerik hem yapı bakımından önemli ilerlemeler 

kaydettiği bir dönemdir. Gerçek anlamda batılı Türk romanı bu dönemde verilmeye başlanmıştır. 

Teknik yönden daha başarılı romanların verildiği bu devirde vaka kuruluşları, konuşmalar 

oldukça doğaldır. 

“O günlerin modasına uyan “Mensur Şiirler” ve “Mezardan Sesler”  (1889), romantik ve 

başarısız ilk roman denemeleri (Nemide, Bir Ölünün Defteri [1889], Ferdi ve Şürekâsı [1894]) ile 

edebiyata başlayan Halit Ziya Uşaklıgil, (1866–1945); uzun yazarlık ömrünün verdiği olanakları 

iyi kullanmıştır. Kusurlu başlangıçlarını ve orta dönem dil hatalarını düzelterek olgunluk 

döneminde yarattığı eserleriyle Türk romanının büyük ustası olur.” (Mutluay, Tarihsiz: 133) 
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 Serveti Fünûnun genel özelliklerini yine Ömer Lekesiz’den öğrenelim:  

“1. Batıdaki Realizm ve Natüralizm akımları hakkında bilgi edinilmesine rağmen bu akımların 

niteliklerine uygun tarzlar geliştirilmemiş, ilkler dönemindeki gibi olayların anlatımı 

öncelenerek, mevcut teknik ve üslupta devam edilmiş, giderek bilahare “boyalı üslup” olarak 

adlandırılacak süslü cümleler kurma alışkanlığı oluşmaya başlamıştır. 

2. Okuru metne ısındırmak amacıyla, mekân çizimleri, tasvir, iç konuşma gibi unsurlar 

kullanılmaya başlanmıştır.  

3.   Kadın- erkek ilişkilerinde yasak aşkların, aşk acılarının işlenmesine başlanmış, erkek 

yazarlarca romantik aşk tabloları hüzünler, aşk kırgınlıkları öne çıkarılırken, kadın yazarlarca da 

masum, aldatılmış, fedakâr, cefakâr ve özgür kadın imgesi belirgin hatlarla çizilmiştir. 

4. Biyografik nitelikli ve siyasal içerikli kimi önemli denemelerin yanı sıra, kahramanlar daha 

çok aydın kesimden seçilerek, ilkler döneminin züppe tipi yerine acılı, hülyalı, romantik tiplere 

yer verilmiştir.” (Lekesiz, 2002: 453) 

Tanzimat devri edebiyatının hazırladığı zemin üzerinde yükselen Servet Fünun 

edebiyatçıları, diğer türleri olduğu gibi roman ve hikâyeyi de tam olarak Batılı bir tekniğe 

kavuşturmuşlardır. (Akyüz, Tarihsiz: 93) 

Servet-i Fünûn döneminde Halit Ziya dışında, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit eser 

vermiştir. Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ahmet Rasim ise bu dönemde Servet-i Fünun’a dâhil 

olmayan ama eser veren sanatçılardır. 

Fecr-i Ati’de başlıca iki romancı ile karşılaşıyoruz: Cemil Süleyman, İzzet Melih.(Akyüz, 

Tarihsiz: 161) Cemil Süleyman eserlerinde teknik bakımdan çok başarılı olmamakla birlikte, 

psikolojik tahlillerinde oldukça başarılıdır. İzzet Melih ise genellikle romantik aşk konusunu 

işlemiştir.(Akyüz, Tarihsiz: 161) 

Yazı hayatına Fecr-i Ati döneminde başlayıp Milli edebiyatta devam eden Yakup Kadri 

ve Refik Halit Türk romanının gelişmesine çok büyük katkıda bulunmuş şahsiyetlerdir. Bundan 

sonrada romanımız dil, üslup, konu bakımından kendini bulmuştur. 

Milli Edebiyat, aslında daha 1900 yılında Mehmet Emin Yurdakul’un çıkardığı Türkçe 

Şiirler kitabıyla başlar. İlk şiirlerinden başlayarak sosyal hizmete yönelik bir sanat anlayışına 

bağlanmış ve bu anlayıştan sonuna kadar hiç ayrılmamış olan Mehmet Emin’in Türkçe 

Şiirleri’nde çok açık bir halkçılık ve milliyetçilik vardır. (Akyüz, tarihsiz: 135) 

Milli Edebiyat döneminde, karakter oluşturmadaki üstün başarısıyla Halide Edip’i, Türk 

sosyal yaşantısının meselelerini romanlarına başlıca tema olarak alan Yakup Kadri’yi, 

eserlerindeki gözlemleriyle dikkat çeken Refik Halid’i, son devrin en doğurgan ve popüler 

romancılarından olan Aka Gündüz’ü, hâlâ sevilerek okunan Çalıkuşu’nun yazarı Reşat Nuri’yi, 
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köy romanının ilk başarılı denemelerini yapan Ebubekir Hazım Tepeyran’ı anmak gerekir. 

(Akyüz, tarihsiz: 181–189) 

Cumhuriyet Devrinden itibaren romanımızda çok çeşitlilik de görülmeye başlar. Tanzimat 

tan bu yana süregelen sanatın sanat için mi, yoksa toplum için mi olduğu görüşlerini devam 

ettirenler yanında, tamamen farklı yol ve üslup tercih edenler de vardır. 

“Sanat anlayışı bakımından bütün Cumhuriyet devri boyunca sürüp gelen bu iki kalın 

çizginin gereklerine uygun olarak, Türk roman ve hikâyesinde, metot, konu, çevre, kişiler, dil ve 

üslup yönlerinden bazı zaruri ayrılıklar ortaya çıkar. Sanatı yalnız kendi hizmetinde kabul eden 

yazarların daha çok şahsi hayatlarına bağlı bulunan konuları sübjektif bir tutumla ele aldıkları, 

olayları dar bir sosyal çevre içinde geçirttikleri, duygulara, hayallere ve idealizme yöneldikleri, 

kişilerini de bu vasıflara uygun olarak seçtikleri, üsluplarında ve tasvirlerinde yine sübjektivizme 

kaçtıkları görülür. Bu görüşteki yazarların bu tutumlarını, şahsi konuların dışındaki konularda, 

mesela tarihi konularda da görmek mümkündür. 

Kendilerinden çok çevrelerine, onların meselelerine yönelen yazarların eserlerinde ise, 

yukarıdaki vasıflar hemen hemen tersinedir. Ancak bu devirde, yazarların kendilerinden 

çevrelerine doğru açılışları, yavaş yavaş değişik şekillerde ve ölçülerde olduğu için bu vasıflarda 

tam bir benzerlik elbette ki söz konusu değildir. Cumhuriyet devrinin I. döneminde bu tarz 

eserlerde kullanılan metot(konulara ve çevrelere göre) realist ve natüralist metottur. Türk roman 

ve hikâyesinin bir bölümünü sosyalist ideolojinin yönetmeye giriştiği II. Dönemden başlayarak 

ortaya atılan ve “sosyal realizm” (toplumcu gerçekçilik) diye adlandırılan metodun temelde, 

bilinen realist metottan hiçbir farkı yoktur. 

Ancak ferdi ve sosyal konuları birlikte işleyen yazarlar da vardır. Bu sebeple metotta 

realist(gözlemci), üslupta ise sübjektif olan romancılar görülür. Fakat ilk romanlarında ferdi ve 

hissi konulara yer veren yazarlar (Halide Edip, Reşat Nuri…) da 1930’dan sonraki eserlerinde 

daha çok sosyal konulara ağırlık verdikleri gibi Cumhuriyet devri edebiyatının bütün 

dönemlerinde romanda ve hikâyede hâkim metodunda realist metot olduğu söylenebilir.” 

(Akyüz, 1983: 193) 

Milli Edebiyat dönemi yazarlarının yanı sıra Peyami Safa, Memduh Şevket Esendal, 

Ahmet Hamdi Tanpınar, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Sabahattin Ali, 

Nihal Atsız, M. Necati Sepetçioğlu, Atilla İlhan, Tarık Buğra vd. Cumhuriyet döneminin önde 

gelen diğer romancılarıdır. 

 Buraya kadar Türk romanının tarihsel gelişimini ana hatlarıyla vermeye çalıştık. Şimdi ise 

Edebiyatımızda polisiye roman türüne değinmek istiyoruz: 
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Polisiye roman tanımı ufak tefek farklılıklarla kaynaklarda birbirine yakın olarak verilir. 

“Bir suçun genellikle de bir cinayetin adım adım soruşturulup, suçlunun ortaya çıkarılmasını 

konu alan popüler edebiyat türüdür. (Ana Britannica, 1990: 63) 

“Polisiye roman cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık, casusluk gibi polisi ilgilendiren 

olayların konu olarak alındığı bir roman türüdür ve köken olarak çok eskilere gider. Tevrat’taki 

Yusuf Kıssası bir anlamda polisiye anlatı olarak görülebilir. Sofokles’in Kral Oedipus tragedyası 

da bir bakıma polisiye bir konu işlemektedir. Ama çağdaş anlamıyla polisiye romanın, ilkin 

karmaşık toplum yapısının, adaletsizliklerin, jüri sistemine dayanan mahkemelerin, zeki 

suçluların, zenginlerin, yeni suç araştırma yöntemlerinin ve teknolojisinin ortaya çıkmasına ve bu 

öğelerin birbiriyle karmaşık ilişkiler içine girmesine yol açan kapitalist Batı toplumlarında 

başladığı söylenebilir.” (Bek-Şenol, 2008: 15) 

“Tzvetan Todorov ilginç bir yazısında1 üç tür dedektif romanı ayırır. Birincisi whodunit 

(kim yaptı) adını alan ve bir cinayetin çözümünü anlatan türdür. (…) İkinci tür dedektif romanı 

thriller (heyecan romanı) ise bir tek öyküden oluşur. Bu romanlarda çözülecek esrarlı bir 

cinayetten yola çıkılmaz; onun yerine kaçakların, gangısterlerin, kiralık katillerin çevresinde 

geçen şiddet eylemleri ile dolu, heyecanlı serüvenler sıralanır. (…) Todorov, bu iki türün 

özelliklerini kendinde toplayan üçüncü bir tür saptar: Suspence (gerilim) romanı. Bu üçüncü 

türün tipik örneklerinde roman kahramanı (çoğu kez dedektifin kendidir bu) bir cinayet olayına 

karışmıştır ve cinayeti işlemediği halde şüpheler onun üzerinde toplanmakta ve bütün deliller 

onun suçlu olduğunu göstermektedir. (Aktaran: Moran, 2006: 192) 

Polisiye roman deyince akla ilk gelen yazar, E. Allan Poe olur. Türün ilk temsilcisi olarak 

vermiş olduğu eserlerle bütün dünyada kabul görmüştür. “Polisiye ve cinayet romanlarının ilk 

şaheser örnekleri, Amerikalı Edgar A. Poe (1809–1849)’da görülür. Esrarlı, korkunç ve iğrenç 

şeyleri Olağanüstü Hikâyeler adlı eserinde yazan bu büyük şairden sonra, İngiliz yazarı A. 

Conan Doyle (1859- 1930) milyonlarca kişinin tanıdığı Sherlok Holmes tipini meydana 

getirmiştir. Agatha Christie, Gaston Leroux, Georges Simenon gibi güçlü cinayet romancıları ise 

bambaşka çeşitlerde polis romanının çağdaş örneklerini vermişlerdir.” (Kabaklı, 1997: 465) 

 “Dünyada bir yandan türe ait örnekler hızla çoğalırken öbür yandan polisiye romanın 

edebiliği konusundaki tartışmalar da sürüp gitmektedir. İki yüzyıla yaklaşan tarihi geçmişine 

rağmen, polisiyenin edebiliği problemi farklı eleştiri ve değerlendir-melere konu olmaktan 

kurtulamamıştır. Belki de Poe’nun şairliğinden ve cins hikâyeciliğinden gelen olumlu izlenimle, 

edebiyat içi ürünler olarak kabul edilen ilk örnekler zaman içinde bu saygın mevkii kaybetmiş, 

                                                 
1 “The Typology of Detective Fiction” , The Poetics of Prose, 1977,Fransızca aslı 1971. 
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yeni bir kategorinin örnekleri olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Polisiyenin bu anlamda 

edebilik noktasında gözden düştüğü rahatlıkla söylenebilir. Ancak son dönemde moderniteyle 

hesaplaşma iddiasını seslendiren post modern tavır, polisiyeyi de edebi eserler arasında 

değerlendirme eğilimindedir.” (Şimşek, 2002: 510) 

 Her ne kadar bir dönem eleştiri konusu sayılsa, edebi olup olmadığına varana kadar 

tartışılsa da, bir dönemde de polisiye roman büyük bir ilgi görmüştür. “Gerçi dedektif romanı iki 

dünya savaşı arasında Agatha Christie, Dorothy Sayers, Ellery Queen, J. Dickson Carr gibi 

yazarların elinde en parlak dönemini yaşadı, ama yine de sınırlı kalıpları, işlevleri, değişmeyen 

kişileri, bir cinayet ile onun çözümüne dayalı olay örgüsü ve tekrarlanan konvansiyonları 

yüzünden, yazınsal değerden yoksun, yalnızca vakit geçirmek için okunan bir anlatı türü olarak 

sürdü. Bundan ötürü eleştirmenler, yazınbilimciler, edebiyat tarihçileri de polisiye roman 

üzerinde fazla durmaya gerek görmediler; taa ki yapısalcılık, edebiyatın yapısını ortaya çıkarmak 

amacıyla yapıtlara yeni bir yaklaşımla eğilene kadar. Yapısalcıların bu amacı için kalıpların 

açıkça gözlemlendiği, yapısı karmaşık olmayan, masal, epos, romans ve dedektif romanı 

türünden anlatılar elverişli inceleme nesneleri oluşturuyorlardı.” (Moran, 2005: 107) 

 Diğer türlerde olduğu gibi polisiye roman türünde de ilk örnekler çeviriler olmuştur. İlk 

polisiye çeviri, Ahmet Münif tarafından çevrilen, Ponson de Terrail’in Paris 

Faciaları’dır.(Üyepazarcı, 1997: 173). Daha sonra Nick Carter, Sherlock Holmes ve Nat 

Pinkerton tercümeleri edebiyatımızda yerini alır. Türe ilgi artınca da, yazarlarımız telif eserlerini 

vermeye başlar. 

 1908 yılına kadar polisiye türü çoğunlukla çeviriler vasıtasıyla tanınır. II. Abdülhamid’in 

polisiye romanları çok sevdiği için tercüme bürosuna polisiye roman tercüme edilmesini 

emredip, geceleri de bunları okur. II. Abdülhamid’in bu polisiye romanlara düşkünlüğü türe olan 

ilgi ve rağbeti de artırır. Bundan sonra da hem tercümeler hem de telif eserler sayesinde polisiye 

romanlar zenginleşir. 

 Polisiye roman türünün ilk yerli örneği olarak karşımıza Ahmet Mithat Efendi’nin Esrar-ı 

Cinayat adlı romanı çıkar. (1884) Yervant Oydan Efendi’nin eseri olan Abdülhamid ve Sherlock 

Holmes  adlı eseri 1908’den sonraki ilk telif eserdir. Daha sonra Amanvermez Avni ve Türklerin 

Sherlock Holmes’u eserleriyle Ebussüreyya Sami bu alanda eser verir. Hüseyin Nadir’in 

Fakabasmaz Zihni, E. Ali ve Süleyman Sadi’nin Türk Arsen Lüpin’i Nahit Sami’nin Sergüzeştleri 

türün diğer örneklerini oluşturur. Peyami Safa’nın Server Bedi takma ismiyle yayımladığı Cingöz 

Recai adlı eseridir. (Şimşek, 2002: 513) 

 Cingöz Recai’den Türk romanında polisiye daha fazla rağbet görür. Bu hafiye tipler 

arasında Kartal İhsan, Civa Necati, Elegeçmez Kadri, Kandökmez Remzi, Kara Hüseyin gibi 
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erkek tiplerin yanı sıra Tilki Leman, Çekirge Zehra, Şeytan Hadiye gibi kadın hafiye tiplerine bile 

rastlarız. (Şimşek, 2002: 514) 

 1928’den sonra Ercüment Ekrem Talu, Ziyad Ebüzziya, İskender Sertelli, Hikmet Münir, 

Murat Akdoğan, Cahit Gündoğdu, Vural Sözen türün temsilcileri arasında sayılır. 

 Daha sonraki yıllarda Kemal Tahir ve Afif Yesari önemli eserler verirler.1980’den sonra 

yavaş yavaş genç kuşağın başta Ahmet Ümit olmak üzere birçok yazarın polisiye roman 

yayımlaması ile bu tür, ilk kez yazınsal değeri olan örneklere kavuşmaktadır. Kendisine özgü bir 

biçemi ve söylemi olan Türk polisiyesinin, hangi nitelikteki polisiye olayı işlerse işlesin, arka 

planda güncel politikadan esinler taşıması da en önemli özelliklerinden biridir. (Bek ve Şenol, 

2008:16) 

Romanlarını incelediğimiz Vedat Örfi Bengü’nün Lord Lister serisi ile Kahire 

Batakhanelerinde adlı eserleri zabıta romanı olarak geçer. Niteliklerine baktığımızda türün önde 

gelen örneklerinden olduğunu söyleyebiliriz. “Türk edebiyatında polisiye roman türüne giren 

yapıt çok azdır. Yalnızca Vedat Örfi Bengü’nün Lord Lister, Server Bedi’nin Cingöz Recai ve 

Ümit Deniz’in Murat Davman tiplerinin kahramanı olduğu birkaç kitap yayımlanmıştır. (Ana 

Britannica, 1990: 63) 

 Burada belirtmemiz gereken bir diğer roman türü de macera romanıdır. “Esrarengiz, 

acaib, meraklı, şaşırtıcı, sürükleyici olaylara dayanan, vaka ağırlıklı romanlara da macera romanı 

denir.”(Yeni Türk Ansiklopedisi, 1985:3266) Daniel Defoe (1661–1731), Alexandre Dumas Pere 

(1802–1870), L’Abbe Prevot(1697–1763), Hoffman (1776–1822), Stevenson macera romanları 

yazmışlardır.  

 Ahmet Mithat Efendi’nin Alexandre Dumas örneğindeki denemeleri dışında Türk 

edebiyatında bu tür pek gelişmemiştir. Refik Halit Karay’ın Nilgün I, II, III romanı bu türün 

Türkçedeki en meşhur örneğidir. 

 Vedat Örfi Bengü’nün Akdeniz İncisi adlı romanı ise aşk ve macera romanı olarak geçer. 
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                           I. BÖLÜM 

 
1. HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ 

   1.1. HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ 
14 Ekim 1900 yılında İstanbul’da doğan Vedat Örfî, sinema yönetmeni ve oyuncusu; 

oyun, öykü, senaryo ve roman yazarı, çevirmen. Sadrazam Halil Rıfat Paşa'nın torunu, Mehmet 

Ali Paşa'nın oğludur. Yazar-eleştirmen Mehmet Fuat'ın babası ve Nazım Hikmet'in eşlerinden 

Pirâye Hanım'ın ilk kocasıdır. Türk sineması, tiyatrosu ve müziğinin tanınmış 

şahsiyetlerindendir. (Işık, 2006, s.93) 

 İyi yetiştirilmiş, Fransızca bilen, piyano çalan, o günlerin deyimiyle “kalemi kuvvetli”, 

yetenekli bir gençtir; ama yolunu seçebilmiş değildi. Gazetecilik ediyor, romanlar, oyunlar 

yazıyor, Dârülbedayi’de (Şehir Tiyatrosu’nda) yakışıklı genç erkek (Jön) rollerine çıkıyordu. 

(http://www.memetfuat.com) 

 Vedat Örfî Bengü, sanat hayatına 1917 yılında piyes yazarak başlamıştır. 17 yaşındayken 

yazdığı Bir Af Bir Yemin adlı oyun göçmenler yararına oynanmıştır. Genç yaşta yazdığı bir diğer 

sahne eseri Vefaen Ferağ, Dârülbedayi’de sahneye konulmuştur.(1924). Oyunlarından Kanun 

Adamı ve Casus ise halk evlerinde sahnelenmiştir. Kendi bestelediği Balo Kaçakları Opereti de 

Şehbal Tiyatrosu'nda 1925'te seyircisiyle buluşmuştur. Bazı piyeslerinde oyuncu olarak da 

sahneye çıkmıştır. Avrupa ve Mısır'da uzun yıllar kalmış, yabancı ülkelerde filmler çekmiş ilk 

Türk film rejisörüdür. Henüz yirmi yaşında iken Fransa'ya giderek Paris'te çeşitli filmlerde 

çalıştıktan sonra bir ara Mısır'a da gitmiş, orada yerli filmciliği kurmuştur. Fransa'da dokuz, 

Mısır'da on iki (Giovanni Scognamillo'ya göre 14), Türkiye'de de dokuz filmin rejisörlüğünü 

yapmış, çok sayıda senaryo yazmıştır 

 İstanbul'da tanıştığı güzel Fransız oyuncu Blanche Montel'le gittiği Paris'te sekiz filmde 

oynamıştır. Bu filmlerden Malum Aşk adlı Fransız filminde başrol oyuncusudur. Yurda dönünce 

bu kez Amerikalı Betty Blythe'ın çekim alanına girmiştir. Onunla, Edouard Jose'nin yönettiği La 

Pııis de Jacop (Yakup'un Kuyusu) filminde rol almıştır. 

 Sonra Mısır yollarına düşmüştür. 1926'da Mısır'da Yusuf Vehbi - Ümmü Gülsüm ile "İsis 

Film Corporation" adlı film yapım şirketini kurmuştur. Mısır sinemacılığının temelini atmıştır. 

İki yıl boyunca oyunculuk ve yöneticilik yaptığı Mısır'da Leyla, Çölde Bir Öpücük, Elhamra'da 

Bir Facia gibi, oyunculuk da yaptığı 12 film çekmiştir. 1929'da Paris'e geçip L'enfer des Sables 

(Kum Cehennemi) adlı sesli filmi yönetmiştir. 
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 31 yaşında İstanbul'da, Atıf Kaptanla “Film Yıldızları” adlı gezici tiyatro topluluğunu 

kurmuş,  Bir Millet Uyanıyor'u sahnelemiştir. Anadolu turnesine çıkmış; ama kamerasız 

yapamamıştır. 1948–1953 arasında en ağdalı melodramlara imza atmıştır. Yönettiği filmlerin 

senaryosunu yazmış, birçoğunu yönetmiş, bir bölümünde oynamış, çeviriler yapmış, gazete ve 

dergilerde tiyatro eleştirileri, söyleşiler yayımlamıştır. Kısacık ömrünü sanata adayan ve sınırları 

kaldırarak sanatın evrensel olduğunu gösteren Vedat Örfi, 25 Mayıs 1953’te İstanbul’da vefat 

etmiştir. (Işık, 2006:93)∗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
∗ Yarın hayatı ile ilgili bilgiye, çok az yerde ulaşabildik. Genellikle de aynı bilgiler tekrarlanmıştı. Bu noktada 
yazarın oğlu Memet Fuat’ın oğlu Kenan Bengü’nün eşi olan Yeşim Bilge Bengü Hanım’a ulaştık. Ancak ellerinde 
tezimizde kullanmak üzere bizimle paylaşabilecekleri bilgi ve belgenin olmadığını öğrendik. 
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1.2. ESERLERİ 

 
OYUN: Bir Af Bir Yemin (1917), Balo Kaçakları Opereti (1925), Kanun Adamı (1938), 

Bir Doktorun Ödevi (1939), Beyaz Baykuş (1940), Zavallı Necdet (1951), Hasta, Vicdan Hakkı. 

 

ROMAN: Bir Yuva Böyle Yıkıldı (1943), Akdeniz İncisi (1944), , Varşova Yanarken 

(1945), Kahire Batakhanelerinde (1946), Genç Bir Kızın Çilesi(1944), Seni Beklerken (1944), 

Ökse(1943),Çıldıran Adam (1944), Solan Gönüller (1944), Londra'daki Kan İzleri (1944), 

Kuduran Canavarlar (1944), İskelet Yüzdeki Damga (1945), Ceymis Preen'in Zaferi (1945) 

 

ÇEVİRİ: Rus İhtilâlleri Arasında (1944), Sarı Odanın Esrarı (1944), Siyahlı Kadın 

(1944), Pireli Koltuk (1945), Krap Fabrikalarında Bir Fransız Casus (1945), Kızıl Gemi 

 

SENARYOSUNU YAZDIĞI, YÖNETTİĞİ ve OYNADIĞI FİLMLER: Yara (1947), 

Bağda Gül (senarist ve yönetmen, 1947), Kılıbıklar (senarist ve yönetmen, 1947), Canavar 

(yönetmen, 1948), Günahım (senarist ve yönetmen, 1948), Keloğlan (senarist ve yönetmen, 

1948), Sızlayan Kalp (senarist ve yönetmen, 1948), Ayşe'nin Duası (senarist, yönetmen ve 

oyuncu, 1948), Vurun Kahpeye (oyuncu, 1948), Allah Kerim (oyuncu, 1948), Ateşten Gömlek 

(senarist, yönetmen ve oyuncu,1950), Bir Fırtına Gecesi (senarist, yönetmen ve oyuncu, 1950), 

Çıldıran Baba (senarist, yönetmen ve oyuncu, 1950), Estergon Kalesi (yönetmen, 1950), 

Harman Sonu Dönüşü (senarist ve yönetmen, 1950), Kapanan Gözler (yönetmen, 1950), Soysal 

(Senarist ve yönetmen, 1950), Cem Sultan (oyuncu, 1951), İstanbul'un Fethi (oyuncu, 1951). 

Kore’de Türk Süngüsü (senarist ve yönetmen, 1951), Vatan İçin (oyuncu, 1951), Allah'tan Bul 

(yönetmen, 1952), Dokunulmaz Bu Aslana (senarist, yönetmen ve oyuncu. 1952). Ebedi istirahat 

(senarist ve yönetmen, 1952), Beyoğlu Güzeli (yönetmen, 1953), Bu Kadın Benimdir (senarist ve 

yönetmen, 1953). 

 

 

 

 Vedat Örfî’nin başyazarlık yaptığı sinema dergileri: (www.kcsinemalari.com) 

OPERA-SINE(OPERA-CINE) 

Opera-Sinemasının haftalık mecmuasıdır. Çıkış tarihi 4 Kasım 1924. Osmanlıca-Fransızca. 

Renkli kapak. Sahibi ve Müdürü: Osman Mazhar. Başyazar: Vedat Örfî (Bengü). 
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SINEMA MECMUASI (LE CORURIER DU CINEMA) 

Haftalık, resimli sinema ve temasa mecmuası. Çıkış yılı: 1924. Sahibi ve müdürü: Hikmet 

Nazım. Başyazar: Vedat Örfî (Bengü). Hikmet Nazım’ın daha önce çıkardığı "Sinema 

Postası”nın devamı niteliğinde bir dergidir. 
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II. BÖLÜM 
2. VEDAT ÖRFİ BENGÜ’NÜN ROMANCILIĞI VE ROMANLARI 

2.1. ROMANCILIĞI VE ROMAN ANLAYIŞI 

Vedat Örfi Bengü’nün Milli Kütüphane’de kayıtlı on üç romanı vardır. Bunlardan dört 

tanesi –tamamlanmamış- nehir roman özelliği taşır. Serinin Londra’daki Kan İzleri, Kuduran 

Canavarlar, Ceymis Peen’in Zaferi, İskelet Yüzdeki Damga adlarını taşıyan bu romanlardan 

sonra yayımlanacağı söylenen Ölüler Mahzeni adlı devamı yayımlanmamıştır. Bundan başka 

kaynaklarda da aynı romanların ismi geçmektedir. Diğer romanların isimleri Bir Yuva Böyle 

Yıkıldı, Ökse, Seni Beklerken, Çıldıran Adam, Genç Bir Kızın Çilesi, Solan Gönüller, Akdeniz 

İncisi, Varşova Yanarken ve Kahire Batakhanelerinde adlarını taşır. 

Her romanının kapağında türünü de belirten Vedat Örfi Bengü, romanlarında farklı 

konulara, alanlara yönelmiştir. Yazarın hem aşk ve ıstırap romanları (Seni Beklerken, Çıldıran 

Adam, Genç Bir Kızın Çilesi, Solan Gönüller) , hem harp romanı(Varşova Yanarken), hem de 

macera-zabıta romanları(Kahire Batakhanelerinde, Lord Lister, Akdeniz İncisi) vardır. Ökse’ye 

sadece roman diyen yazar,  Bir Yuva Böyle Yıkıldı da eserin başına hiçbir şey yazmaz. Bunlardan 

bir amaç güttüğü de vardır, sadece sanat kaygısı ile oluşturulmuş olanları da vardır. Romanlar 

devrinin anlayışını ve bakış açısını yansıtmaktadır. Istırabın, gözyaşının en üst seviyede tutulup, 

rağbet gördüğü bir dönemde aynı zamanda bir sinema yönetmeni de olan Vedat Örfi, sinemaya 

da uyarlanabilecek romanlar yazmıştır. 

Yazarın özellikle aşk ve ıstırap romanlarını topluma ve kadına bakan önemli bir yönü 

vardır. Mesaj vermek kaygısı yanında, tutulmak kaygısını da taşıdığı için, bunu biraz da en fazla 

rağbet gören kötü yola düşmüş kadın üzerinde gerçekleştirmiştir. 

 Konularını genellikle toplumsal bozukluklar, ahlâkî çöküntü, savaş, suç ve ceza oluşturur. 

Bunlar arasından ahlaksız, yuvalarının mutluluğunu bozan, erkekleri istedikleri gibi kullanan 

kadınları ön plana çıkararak yazar tezini ispatlamaya çalışmıştır.  

 Yazar romanları vasıtası ile bir yandan toplumu eğitmeye çalışırken, bir yandan da 

toplumda var olan bu bozukluklara insanların dışardan bakmasını sağlayarak sosyal hayatı 

düzenlemeye çalışır. Ancak öyle ki, yazarın o güne nispetle geçerli olsa da bu gün geçersiz 

görüşleri de mevcuttur. 

 Vedat Örfi Bengü’nün romanları adeta bir film senaryosunu da andırmaktadır. Halkımızın 

trajik filmlere düşkün olması, yazarın romanlarında bu konulara eğilmesine yol açmış aynı 

zamanda da eserlere olan ilgiyi arttırmıştır. Türk sinemasında da en ağdalı melodramların 

yönetmeni olan Vedat Örfi, bu özelliğini romanlarında da gösterir. 



 22

Romanların çalakalem yazıldığı oldukça bellidir. Bir gecede oturulup yazılmış izlenimi 

pek çok romanı için geçerlidir. Özellikle hem sinema, hem tiyatro, hem müzik, hem de romanla 

ilgilenen bir sanatçının altı yılda on üç roman yazması zaten bunu ispatlamaktadır. Bu da insan 

da eserlerin daha çok para kazanmak için yazıldığı düşüncesini uyandırır. 

Vedat Örfi Bengü, Mısır’da Türk sinemasının ilk kurucularındandır. Mısır’da yaşadıkları 

ve etkilendikleri yazarın romanlarında karşımıza çıkar. Piramitler, Firavunlar, mumyalar, sihirli 

gerdanlıklar, tanrıçalar pek çok romanında bir vesile ile yer bulur. 

Romanlar unsurları bakımından oldukça eksiklik gösterirler. Zaman ve mekân işlenişi, 

olayların sıralanışı, şahısların işlenişi buna örnek teşkil eder. Özellikle vaka ağırlıklı romanlar 

olarak da bilinen macera ve zabıta romanları, hacimli olmalarına rağmen, zaman bakımından çok 

kusurludur. Yazar sanki gerek olmasa, hiç bugün yarın bile demeden olayları sıralayıp romanları 

bitirmek ister. 

Vedat Örfi Bengü, eserlerinde genellikle yazar-anlatıcı olarak karşımıza çıkar. Kimi 

romanında olaya karışmazken kimi romanlarında da zaman zaman okuyucu ile zaman zaman da 

karakterlerle konuşur. 

Yazarın karakter oluşturma da çok başarılı olduğu söylenemez. Romanlarda genellikle 

birbirine benzer karakterler kullanan yazar, kadın karakterleri farklı ele alır. Kadınları ya tertemiz 

olarak görür, ya kötü yola düşmüş olarak gösterir veya kötü yoldan kurtulmak isterken 

hayatından olur. 

Yazarın romanlarını Ömer Lekesiz popüler romanlar arasına dâhil eder. (Lekesiz, 2002: 

456) Oğuz Eren ise “Romanlarını da kült mertebesinde saymak lazım gelir.” der ve ilave eder: “ 

‘Kasırgalar Uluyor!’, ‘Yıldızlar cehennemin dibinde kıvranıyor!’, ‘Korkunç!’, ‘Her şey korkunç! 

Hangi yana bakılsa tüyler ürperiyor.’” Gibi ifadeleri bugün yazılan bir romanda bulmazsınız. 

Lord Lister serisinde ise bini bir paradır. Baygınlık vermek şöyle dursun, seriye naif bir özellik 

katan bu üslup takdire şayandır.” (Eren, 2009: 36) 
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2.2. ROMANLARI 

2.2.1. BİR YUVA BÖYLE YIKILDI 

2.2.1.1. Romanın Kimliği:  

Anadolu Türk Kitap Deposu, İstanbul, 1943, 102 s. 

 

2.2.1.2. Romanın Konusu ve Özet: 

  Vedat Örfi Bengü’nün Bir Yuva Böyle Yıkıldı adlı romanında, çok mutlu bir çocukluk 

geçiren kahramanın, ailesini kaybettikten sonra aynı şekilde mutlu bir yuva kurmak istemesi ve 

bunun üzerine tanıştığı bir dansöze âşık olup onunla evlenmesi; ancak kadının cibilliyetinin 

bozuk olması yüzünden hüsranla sona eren hayatı anlatılmaktadır. 

Bu roman da Vedat Örfi’nin diğer bazı romanlarında da karşılaştığımız “Ahlaksız kadın 

felaket getirir.” anlayışını yansıttığı romanlardan biridir. 

 Roman bir cinayetle başlar. Evden hızla çıkıp kaçmaya çalışan bir kadın ve peşinde bir 

adam vardır. Adam sonunda kadını öldürür. Polisler gelir, adama kadını niçin öldürdüğünü 

sorarlar, adam cevap veremez. Onu karakola götürürüler.  

 Roman ağır ceza mahkemesinde devam eder. Hâkimin ısrarlı soruları karşısında suçlu her 

şeyi anlatacağını; ancak bunu sadece kanun adamlarına anlatmak istediğini, bir kadınla bir 

erkeğin işlediği suçlar yüzünden geride kalan çocukların da acı çekmesini istemediğini söyler. 

Mahkeme heyeti suçlunun isteğini kabul eder ve salondakileri dışarı çıkarır. Suçlu anlatmaya 

başlar: 

 Çocukluğunun çok mutlu bir ailede geçtiğini, fakir olmalarına rağmen anne babasının 

onun için pek çok fedakârlık ederek onu okutmak için uğraştıklarını anlatır. O da onlara layık 

olmak, insanlığa fayda sağlamak için elinden geldiğince çalışır, hayatını kazanır; ancak bu sırada 

anne babasını kaybeder. Bir müddet sonra da hayatında bir kadının eksikliğini hissetmeye başlar. 

Aynı zamanda da eğlencelere, balolara katılmaktadır. Bir akşam okul arkadaşlarından Burhan 

Gündüz, onu bir kadınla tanıştırır.  Burhan Gündüz ve arkadaşları kotra gezintisine romanın 

kahramanı olan Sedat Fazıl’ı da davet ederler. Sedat Fazıl zaten ilk görüşte kadından çok 

etkilenmiştir. Sevinçle kabul eder. Gezinti sırasında muhabbetleri gelişir. Kadın Selma Can 

adında Beyoğlu mahfillerinde adından ısrarla söz edilen dansözlerinden biridir. Ayrılırken Selma 

Can, Sedat Fazıl’ı ertesi gece sahne alacağı “Belvü” balosuna kimseye sezdirmeden davet eder. 

 Sedat Fazıl o geceyi uykusuz, gündüzü ise huzursuz geçirir. Akşamı zor eder. Akşam 

olunca doğru Fenerbahçe’deki Belvü’nün önüne gider. Selma’nın gelmesini bekler. Selma Can 

gelip içeri girdikten sonra, o da içeri girer. Selma onu görünce hemen masasına çağırır. Selma 

çok güzel bir kadındır. Sedat içtiği içkiler ve kadının güzelliğinden dolayı sarhoş olur. Dans 
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ederler; ama Sedat Fazıl ne yaptığının farkında değildir. Selma’nın dans sırası gelince Sedat’ı da 

odasına götürür, hazırlanmasına yardım etmesini ister. Selma dans için sahneye çıkınca, Sedat da 

onu kulisten seyreder. Dansına ve güzelliğine bir kez daha hayran olur. Geceyi birlikte geçirirler.  

 Ertesi sabah Selma’nın villasındadırlar. Selma da Sedat Fazıl’dan etkilenmiştir. 

Sahneden, sanattan yorulduğunu, evinin kadını olmak istediğini söyler. Sedat önce duyduklarına 

inanamaz. Sahneleri nasıl bırakacağını sorar. Selma o onları bıraktıktan sonra yeniden 

aranmayacağını ifade eder ve evlenmeye karar veririler.  

 On beş gün sonra sade bir törenle evlenirler. Nikâhta sadece şahitler vardır. Evlerine 

giderler. Uzun müddet mutlu yaşarlar. Selma tam bir ev hanımı gibi davranmaya başlar. Evde 

yardımcıları olmasına rağmen yemekleri kendi yapar, evin her şeyi ile kendi ilgilenir.  Bir süre 

sonra da Jale adında bir kızları olur.  

Bir gün, Sedat eve geldiğinde Selma’yı sinirli bulur. Ev işlerine bir hizmetçinin 

yetmediğinden şikayetlenmektedir. Sedat hemen bir aşçı kadın tutar.  

Selma daha sonra önceki gibi gezintiler istemeye başlar. Sedat önce endişelenir, ama 

Selma konuşarak Sedat’ı da ikna eder. Artık evli olduğunu, anne olduğunu, kimsenin kötü gözle 

bakamayacağını söyler.  Bundan sonra da hayatlarında gezintiler başlar. Selma isteklerini 

artırmaya devam eder. Bu kez de denizlerden faydalanmak ister. Sedat artık evli bir kadın 

olduğunu hatırlatarak, onu plajlarda çıplak görmek istemediğini söyler. Aynı gece karısını kızını 

öperken görünce, düşündüklerinden utanır, tavizler yine artar. Selma’nın dansözlük zamanlarına 

ait bir tabloyu salona asarlar. Eski dostları evlerine sık sık gelmeye başlar. Bu arada Burhan 

Gündüz ne zaman sosyeteye gidilecek olsa, programı değiştirmeyi teklif eder. 

Bir gün Sedat müfettiş tayin edilir, çok üzülür. Haftanın yarısını evinden uzakta geçirmesi 

gerekmektedir. Yolda arkadaşı Burhan’la karşılaşır. Sohbet ederler. Burhan neden yeniden gece 

hayatına döndüklerini sorarlar. Sedat durumu izah eder; ancak yine de Burhan onu sıkmamak 

için gezintiye götürse de hususi suarelere, danslara götürmeyeceğini hatta dansözlük zamanlarına 

ait bir tabloyu asla salonuna asmayacağını ifade eder. Sedat’ın kafası karışır.  

Eve gelir, tablonun karşısında uzun zaman vakit geçirir, Selma’nın güzelliğini 

düşünürken Selma gelir. Bir yılı aşkın evliliğinden bu yana ilk defa karısı makyaj yapmıştır. 

Karşısında yine o kadını gördüğünü sanır, şaşırır. 

Müfettişlik Sedat’a çok zor gelir. Hatta istifa etmek ister. Karısı vazgeçirir. Eve döndüğü 

zaman karısını genellikle kızının yanında kitap okur bulur.  

Bir gün eve gelince Selma’yı evde bulamaz. Hizmetçi kız bayanın dişçiye gittiğini korku 

ile söyler. Sedat durumdan şüphelenir ve hizmetçi kızı doğruyu söylemesi için sıkıştırır. Kız 

aslında hanımın dişçiye gitmediğini, Sedat Bey’in yola gittiği günlerden beri bu şekilde geceleri 
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dışarı çıktığını, sabaha karşı eve geldiğini söyler. Bu gezmelere arkadaşlarından Murat Taşkın’ın 

eşlik ettiğini de öğrenir. Sedat duydukları karşısında nüzul inmiş gibi olur.  

Hakikatleri öğrenmek için karısı geldiğinde bir şey yokmuş gibi davranır. Ertesi gün 

teftişe gideceğini, bu kez daha uzun süreceğini söyler. Selma ise onsuz çok sıkıldığını, yalnız 

kaldığını dile getirir. Sedat ertesi gün evden ayrılıp, işe gider; ama bir türlü çalışamaz. Akşama 

kadar dolaşır, ne yapacağını bilemez. Akşam olunca evinin yakınına gelir ve evi gözetlemeye 

başlar. Biraz sonra Murat Taşkın’ın arabası gelir ve Selma’yı da alıp, gider. Sedat onları aramak 

için Beyoğlu’na iner; ancak bulamaz. Sonra bir afişte Beyoğlu otellerinden birinin balosunun 

olduğunu görür. Hemen oraya gider. Kapıdaki görevlilerden Murat Taşkın’ı sorar. “Ailesi”yle 

birlikte 24 no’lu odada olduğunu söylerler. Demek artık aile olarak tanıtıyorlar kendilerini diye 

hırsla üst katlara çıkıp odayı bulur. Selma’nın kahkahalarını işitir. Kapıyı çalar, içerdekiler oda 

servisi sanırlar. Murat Taşkın’a beş kurşun sıkar, o ölür. Son kurşunu da Selma‘ya sıkar, ama o 

kurtulur. 

Kendine geldiğinde mezarlıktadır. Pek çok karmaşık düşünceden sonra gidip teslim olur. 

Sedat on yıla mahkûm edilir. 

On yıl boyunca Sedat’ı arayan soran olmaz.  Hapisten çıktıktan sonra bir müddet 

İstanbul’da dolaşır. Evinin olduğu yere gider. Selma’dan haber alamaz. Zaman geçtikçe parası da 

azalır. Haliç’te bir fabrikada çalışmaya başlar. Bir de kendine oda kiralar. Ara sıra Beyoğlu’na 

inerek afişlerde Selma’yı arar.  

 Bir gece eski arkadaşlarında Doktor Hulki ile karşılaşır. Bu sayede Selma’dan haber alır. 

Selma içki, kumar, sefahat hayatı yaşar. Sahnelere geri dönmek istemiş; ancak zabıta izin 

vermemiştir. En son Galata’nın balozlarında ona rastlanır. Jale ise Fransız Sör’ler okuluna devam 

etmektedir; ancak iki yıldır mektepten ayrılmış olduğunu ertesi gün yine Hulki’den öğrenir.  

Ertesi gün kendisine engel olamaz ve Galata’ya gider. Orada bir hapishane arkadaşıyla 

karşılaşır. Selma’nın kokainden iyice mahvolduğunu öğrenir. Arkadaşından bir de el altından 

satılan tabanca alır. 

Sonraki gün fabrikadaki işçilerden birinin anlattığı olay Sedat’ı daha kötü bir hale getirir. 

Kadın komşularından birinin kızını fuhşa zorladığını anlatır. Derhal fabrikadan ayrılır ve 

Galata’da öğrendiği bilgi üzerine Rumelihisarı Mezarlığı tarafında bulunan kokainci Rıza’ya 

gider. Oralarda dolaşırken yokuştan inen üç kız görür. Kızlardan biri ayrılırken Jale adını söyler. 

Kız geri dönerken, Sedat Fazıl fenalaşmış gibi yere yığılır. Çocuk koşar, yardım eder. 

Konuşurken babasının küçükken öldüğünü, annesinin de hasta olduğunu söyler, ayrılır. Biraz 

sonra kızın girdiği evden bağrışmalar gelir. Kadın kızını satmak ister, kız karşı çıkar. Bütün 
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olanları duyan Sedat kapıyı kırar, Selma karşısında Sedat’ı görünce şaşırır. Selma kaçar, Sedat 

peşinden kovalayıp onu öldürür. 

Mahkeme reisi kararı açıklamak üzere iken, jandarma Sedat’a dokunur. Sedat düşer. 

Ölmüştür. Jale adamın kim olduğunu sorunca aklını kaybetmiş biri derler.  

 

 

2.2.1.3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü: 

Roman numaralandırılmış dört bölümden oluşur. Üçüncü bölümde ise kendi arasında 

yıldızlarla ayrılmış dokuz bölüm vardır. Bölümlerin sayfa numaraları şu şekildedir: 

1. bölüm:4 

2. bölüm:4-7 

3. bölüm:7-100 

4. bölüm:100-102 

            Roman sondan başlatma tekniği ile kurgulanmıştır. Bir adamın bir kadını öldürmesi ile 

başlayan ilk bölüm, romanda aktarılan olayın son halkasıdır. Bu bölümden sonra tekrar başa 

dönülerek, cinayeti işleyen adamın mutlu çocukluk günlerinden başlanarak cinayeti işlediği güne 

kadar olan hayatı anlatılır.  

 Romanın bölümleri birbirinden bağımsız değildir. Birinci bölümünde cinayetin işlenmesi, 

ikinci bölümde ağır ceza mahkemesindeki duruşmanın başlamasına yer verilir. Üçüncü bölümde 

cinayeti işleyen adamın başından geçenler anlatılır. Son bölümde de suçlunun mahkeme 

salonunda ölmesi hikâye edilmiştir.  

 Romanın olay örgüsünü Sedat Fazıl’ın başından geçen olaylar şekillendirir. Sedat Fazıl 

aynı zamanda anlatıcı konumundadır. Başından geçen olayları kendisi aktarır. Vak’a halkalarının 

oluşmasında, roman kahramanının anlatıcı olarak kullanılması etkili olmuştur.  

 Olay örgüsünün merkezinde Sedat Fazıl’ın Selma Can ile yaptığı evlilik vardır. Romanın 

sondan başlaması okuyucunun ilgisini eser üzerine çeker. Sedat Fazıl iyi yetişmiş, hayatını 

kazanan ailesini kaybetmiş bir gençtir. Tek isteği mutlu bir yuva kurmaktır. Bir gün tanıştığı 

Selma Can adlı bir dansözle bu isteğini gerçekleştirir. Mutlu günleri az sürer. Selma yeniden o 

ihtişamlı gece hayatına dönmek ister. Yavaş yavaş karısını memnun etmek için gece hayatına 

dönen Selma ve Sedat’ın, evliliklerine Sedat’ın müfettiş tayin edilmesi bir başka gölge düşürür. 

Sonunda Selma kocasını aldatır. Bunu öğrenen Sedat karısının aşığını öldürür; ancak Selma 

kurtulur. On yıl sonra hapisten çıkan Sedat bu kez kızını fuhşa zorlayan kadını, yani Selma’yı 

öldürür, kendisi de her şeyi anlattıktan sonra mahkeme salonunda ölür.                                                              
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Romanın birinci ve ikinci bölümü giriş niteliğindedir. Üçüncü bölüm ise, Sedat Fazıl’ın 

başından geçen hadiseleri anlattığı kısım, gelişme bölümünü oluşturur. Dördüncü bölümde 

roman kahramanının ölümü ile sonuç verilir.  

Bir Yuva Böyle Yıkıldı romanının olay örgüsünü Sedat Fazıl’ın hayatını içeren ve 

birbirinin devamı olan vak’a zincirleri oluşturur. Ara düğümler bölüm içinde atılır ve yine bölüm 

içinde çözülürler. Vak’anın sunumunda belirli bir sıra takip edilmiştir. Romanının kahramanının 

çocukluk yaşlarından gençlik dönemine kadar olan hayatı, sonra evlendikten sonra mutlu geçen 

1,5-2 yıl, hapishanede geçen on yıl, düz bir çizgi halinde verilir. Sedat’ın kendi hayat hikâyesini 

anlatacağı ikinci bölümde açıkça okuyucuya şu şekilde verilir: “- Şimdi, yuva şerefini korumak 

isteyen bir bedbahtın ve şehvet uğrunda o yuvanın şerefile, en son, kendi yavrusunu da 

satmaktan çekinmeyen bir kendini kaybetmişin hazin hikâyesini dinleyeceksiniz.” (s. 6)  

Roman da olay örgüsünün şekillenmesinde Vedat Örfi Bengü’nün kadına bakış tarzının 

etkili olduğunu görürüz. Selma’dan meş’um kadın diye söz edilir. Aileye ihanetin cezasını da çok 

feci şekilde öder. Bunu Sedat’ın şu düşüncelerinden öğreniriz: 

“…Bir zamanlar taptığım ilahî rakkasenin bugün serseriler tarafından bile nefretle 

anılan meş’um bir kadınlığa kadar düşmesini düşünüyor, Tanrı’nın suçlulara nasıl da büyük 

cezalar tertip ettiğini bir kez daha anlıyordum. 

Selma… Bir vakitler sanatın şahikasına yükselmiş sanatkâr kadın… Salonlarda bir 

gülümsemesi bin neşe yaratan güzellik… Geldiği yerlerde bir kraliçe şaşaası ile karşılanan 

varlık… Aile ocağına ihanetin cezası olarak kokain, onun başına gönderilmiş bir bela idi 

şüphesiz!  On- on beş yıl bütün o ihtişamı iğrenç bir deregeye yuvarlayıvermişti.” (s. 85) 

“Selma gibi sanatını söndürmekten, şerefini çiğnemekten, yuvasını yıkmaktan, serseriler 

hayatına katılmaktan çekinmeyen ve günden düne biraz daha çöken bir kadından her şey 

beklenebilirdi! Kocasına şerefsizlik damgası yapıştırmaktan kaçınmayan fahişe, bir kokain temin 

edebilsin diye evladını da bir ticaret vasıtası yapmaktan çekinmezdi.” (s. 91) 

Romanın tertibi sırasında bazı tesadüflere yer verilmiştir. Bu da gerçekliğin 

zedelenmesine sebep olmuştur. Sedat Fazıl’ın Selma’nın yaşadığı yeri hemen bulması, Jale ile 

karşılaşması, tesadüfen bir tabanca ele geçirmesi gibi. Bunların dışında romanın tertibinin sağlam 

olduğunu söyleyebiliriz. 

 

2.2.1. 4. Şahıs Kadrosu: 

 Bir Yuva Böyle Yıkıldı romanının şahıs kadrosu oldukça azdır. Romanda geçen Sedat 

Fazıl ve Selma Can dışında geçen şahısların çoğu yardımcı şahıs olmaktan öteye gidememiştir. 
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Bu bakımdan şahısları “asıl şahıslar” ve “yardımcı şahıslar” olarak ikiye ayıracağız. Şimdi asıl 

şahıslardan Sedat Fazıl’ı anlatmaya başlıyoruz: 

 Sedat Fazıl: Eserde merkezi figür ve aynı zamanda anlatıcı konumunda olan Sedat Fazıl, 

mutlu bir yuva kurmak isterken, hayatı hapislerde geçmiş, sonunda hapisten çıktıktan sonra 

yarım bıraktığı işi tamamlamış ve mahkeme salonunda can vermiştir. Olaylar onun etrafında 

döner. Vakaya tesiri ve anlatıcı konumu Sedat Fazıl’ı baş şahıs konumuna getirmiştir. 

Roman otobiyografik bir eser olduğu için başkahramanı kendi ağzından dinleriz: 

“Hayatını, Rüsumat Dairesi’nin terletici koridorlarında bütün gün çalışmakla kazanan 

orta halli bir memur çocuğuydum. Ne tecrübesizlik çağlarımda beni böbürlendirebilecek bir 

asaletim vardı ne de dadı lala kucaklarında şımarık bir çocuğun gamsız saatlerini tanıdım. 

Bununla beraber tam bir yuva saadetinin en koyu zevklerini çok küçük yaşta tatmaya başladım. 

Daire dönüşü küçücük sofamızın köşe minderinde dinlenen babamın dizleri dibinde en samimi 

bir sevginin ışıklarını bulur, derli toplu mutfağında bize güzel yemekler hazırlamak için çırpınan 

anneciğimin gözlerinde en kuvvetli bir sevginin bütün izlerini okurdum. Muhteşem konağımız 

yoktu, samimi ocağımız vardı. Bankalarda servetlerimizi çoğaltmakla övünmeyi bilmezdik, silik 

hayatımızı mesut geçirebilmekle sevinirdik.” (s. 7) 

 Sedat Fazıl, iyi eğitim almış, üniversite mezunu olarak karşımıza çıkar. Mühendistir: 

“Yine gün geldi, tahsilimi tamamladım. Lisede omzumu okşayan muallimlere, üniversitede alnımı 

öpen profesörler katıldığını gördüm.” (s. 8)  

 Buna bağlı olarak Sedat Fazıl’ın kültürlü biri olduğunu da görürüz. Selma ile 

karşılaştıkları günü anlatırken kurduğu cümleler bize bunu verir: “Bir bahar gecesiydi. Şair 

İstanbul ufuklarda yine bin bir şaheser yaratıyordu. Güzel Marmara’nın ilahi manzarası, şair 

Nedim’in ruhunu canlandırmaya çalışıyordu sanki. (s. S. 10).  

 Romanın aynı zamanda anlatıcısı olan Sedat Fazıl’ın ekonomik durumu da oldukça iyidir. 

Rahatlıkla geçinebilecek bir maaşı vardır: “Yüz elli lira maaşım vardı. Bununla iyi bir aile hayatı 

geçiremez miydim? Otuz kırk lira gibi az bir para ile aile geçindirebilenler yanında, ben bir 

prens telakki edilebilirdim.” (s. 8). 

 Bununla beraber kahramanın dış özellikleriyle ilgili bilgimiz yoktur. Selma ile buluşmaya 

giderken giyimine kuşamına çok özen gösterdiğini söylerse de, ne giyindiği meçhuldür. Boyu 

nasıldır, teni ne renktir, gözü ne renktir, eserde yer almamıştır. Bunlar diğer şahıslar için de 

geçerlidir. Pek çoğunun dış özellikleriyle ilgili bilgi yoktur.   

 Dış özellikleriyle ilgili bilgi sahibi olamadığımız kahramanımız için fedakâr bir aile 

babası olduğunu söyleyebiliriz. Karısının gönlünü hoş etmek için eve yeni bir hizmetçi tutar, 
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sabahlara kadar eğlencelere katıldığı halde sabah yorgun argın işe gider, hatta birkaç geceyi 

evinden uzakta geçirmesine rağmen karısı mutlu olsun diye müfettişlik görevine bile devam eder.  

 Aslında eğitimli, kültürlü bir insan olan Sedat Fazıl, romanda sadece kendisi tarafından 

tanıtılır. Bir tek arkadaşı Burhan Gündüz’ün “ Kardeşim gibi sevdiğim mühendis Sedat Fazıl! 

Hakiki bir centilmene has bütün meziyetleri nefsinde toplamış bir arkadaş!” ifadesi yer alır. 

Eserdeki diğer kişilerin ona bakışları sadece hapisten çıktıktan sonrasına aittir. O da düştüğü 

duruma üzülme şeklindedir.  

 

 Selma Can: Romanda ikinci önemli şahıstır. Sedat Fazıl’ın başına felaketler gelmesine 

sebep olan karısıdır. Sedat Fazıl’la evlenene kadar dansöz olarak çalışan, evlendikten sonra 

sadece eviyle ve ailesiyle ilgilenen; ancak bir müddet sonra ev hayatından sıkılıp yeniden gece 

eğlencelerine dönünce hem kendi hayatını hem de kocasının hayatını mahveden kadındır. 

 Sedat Fazıl’la Kalamış kıyılarında arkadaşları Burhan Gündüz sayesinde tanışırlar. Sedat 

Selma’dan görür görmez etkilenir: “Güzel kadın tam yanıma düşmüştü. Sarı saçları gamsız bir 

peri kızının ipekleri gibi dört yana selamlar gönderiyordu.” (s. 12). 

 Sarı saçları dışında kadının güzelliğinden bahsettiği kısım şöyledir: “Bu dudaklar o kadar 

güzel ve bu gözler o kadar parlaktı ki!”  (s. 11). 

 Bunun dışında Selma Can ile ilgili olarak aynı zamanda anlatıcı olan Sedat Fazıl’ın şu 

bilgileri verdiğini görürüz: “Güzel kadını artık tanımıştım. O, Beyoğlu mahfillerinin son haftalar 

içinde hararetle bahsettiği meşhur bir dansözdü. Selma Can adı hiç de yabancım değildi. 

Hakkında birçok methiyeler okuduğumu da hatırlıyorum. Hatta yine mecmualardan birinde 

okuduğuma göre bu genç Türk kızı hayli zaman Avrupa’da da dolaşmış. Paris’in muhtelif revü 

sahnelerinde şark dansları oynamış. Birkaç haftadan beri Beyoğlu’nun büyük bir müessesesinde 

yine büyük bir revünün başrolünde elde ettiği sükseye İstanbul gazeteleri de kayıtsız 

kalmamıştı.” (s.13). 

 Selma Can’da mutlu evliliğini bozup, kocasına ihanet ettikten sonra ne güzelliğinden ne 

şöhretinden eser kalır. Bunu Sedat Fazıl’ın hapisten çıktıktan sonra karşılaştığı arkadaşı Doktor 

Hulki’nin ağzından dinleriz: “Ben… Gördüm onları… hem bir değil, kaç defa gördüm o meş’um 

kadını!... Tanrı’nın ondan ne türlü intikam alacağını anlamak için, onun bütün hareketlerini 

uzaktan gözetledim. Bir müddet serseri bir sefahat kadını hayatı geçirdi. Sahneye dönmek istedi, 

bazı bilmediğim sebepler yüzünden zabıta müsaade etmedi. Kumara dadandı, içkiye kendini 

verdi. Şişli’nin en mütefessih ruhlu bir kokotu oldu. En son kokain de ona pençesini taktı. O 

birkaç erkeği daha mahvetti; fakat kumar da onu eritti. Gün geldi elinde servet kalmadı. Şişli’nin 

muhteşem apartmanından Beyoğlu’nun en sönük pansiyonlarına göç etti. Kokain onu günden 
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güne daha düşürmeğe, daha mahvetmeğe memur gibiydi. Nitekim az zaman sonra Beyoğlu’nda 

da barınamadı. Galata’nın adi balozlarında ona rastlamağa başladılar.” (s. 78). 

 Selma’nın aslında tahakküm edilmez bir tarafının olduğunu yazar başta onun denizle ilgili 

düşüncelerini verirken hissettirmek ister: “Ben gamsız bir gönlü andırdığı için denizi severim. 

Tahakküm edilemez, tahakküm eder. Ele avuca sığmaz, istediği gibi coşar ve susar. Sonsuzluğu 

erişilmez bir sevgi gibidir.”  (s. 12). 

 Ahlak bakımından düşük bir insan olarak tanıtılan Selma Can, tek yönlü olarak 

tanıtılmamış, vaka zinciri içindeki davranışları, anlatıcı ve diğer roman kahramanları vasıtasıyla 

çok yönlü olarak sunulmuştur.  Bu, roman kahramanının daha gerçekçi ve canlı sunulmasına 

imkân sağlamıştır.  

 

Yardımcı Şahıslar: 

 Esere doğrudan etkisi olmayan, merkezi şahısları daha iyi tanımamızı sağlayan ve vaka 

zincirinin halkalarının oluşmasında tesiri bulunan diğer şahıslar: Burhan Gündüz, Avukat Sami 

Erman, Doktor Hulki Aras, Fabrikatör Murat Taşkın, Jale, kapıcı, mahkeme reisi, jandarma ve 

mübaşirdir. 

 Burhan Gündüz: Sedat Fazıl’ın çok yakın bir arkadaşıdır. Dostlukları okul yıllarına 

kadar uzanır. Sedat Fazıl, fakir olduğu halde arkadaşı Burhan Gündüz sayesinde 

yaşayamadıklarını yaşar. Selma ile tanışmalarına da o sebep olur. Burhan Gündüz, Sedat ve 

Selma yeniden gece hayatına döndükten sonra, endişelerini bir gün Sedat’a dile getirir. Hatta 

eğlencelere gidileceği zaman vazgeçirmeye çalışır. Sanki bir şeylerin farkındadır; ancak daha 

sonra birden eserden kaybolur. Sedat hapse düştükten sonra onu bir daha görmeyiz. 

 Doktor Hulki Aras: Eserde başlarda eğlence meclislerinde adı geçer. Asıl olarak 

karşımıza çıkması Sedat’ın hapisten çıkmasından sonradır. Sedat’a Selma ile ilgili bilgi verir, ona 

yardım edeceğini, kızına kavuşmasını sağlayacağını söyler. Selma ile ilgili bilgileri verdikten 

sonra o da bir daha görünmez. Sedat onu beklemez. Selma’yı bulur ve kızını satmak isterken onu 

öldürür. 

 Fabrikatör Murat Taşkın: Selma’nın kocasını aldattığı kişidir. Hiçbir konuşmasına yer 

verilmemiştir. Bir tek yerde, bir akşam bir eğlence de Burhan Gündüz onu atlatarak yanlarına 

gelmelerini engellemiştir. Bunun sebebi olarak da içtiği zaman olay çıkardığını söyler. Otel 

odasında Sedat’ın kurşunlarıyla ölür. 

 Jale: Selma ve Sedat’ın kızlarıdır. Sedat hapse düştüğünde çok küçüktür. Annesinin 

yanında büyür, ama namusunu korur. Sedat’ın Selma’yı vurduğunda on beş yaşlarındadır. 

Annesini öldürenin babası olduğunu bilmez. Çünkü Sedat olayları mahkeme reisine anlatırken 
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herkesin salondan çıkarılmasını istemiştir. Romanın sonunda baba kızın konuşmasına yer verilir. 

Sedat Rumelihisarı civarında dolaşırken üç kız görür. Kızlardan biri “Jale” deyince hemen kızı 

olduğunu düşünür. Anlamak için kız eve dönerken, yolda fenalaşmış numarası yapar ve kızdan 

babasının adını sorar. Bu sayede kızı olduğunu öğrenir; ama babası olduğunu söyleyemez. Olay 

gecesi Selma’nın kızıyla ilgili kötü düşüncelerini duyup öğrenince de, Selma’yı öldürür. 

 Kapıcı: Sedat hapisten çıktıktan sonra ona yardım eder. Selma’dan Sedat’a ait eşyaları 

almış ve saklamıştır. Sedat gelince ona teslim eder. Sedat hapisten çıkınca ara sıra ona gider ve 

onunla dertleşir. 

 Diğer şahısların ise romanda sadece ismi geçer. 

 

2.2.1.5. Anlatıcı, Bakış Açısı ve Anlatım Teknikleri: 

Bir Yuva Böyle Yıkıldı otobiyografik türe dâhil bir romandır. Romanda Sedat Fazıl adında 

bir gencin hayatı anlatılmaktadır. Kahraman anlatıcı olarak da adlandırdığımız Sedat Fazıl, hem 

anlatıcı hem anlatılan konumundadır. Okuyucu onun bakış açısından olaylara bakar. Onun bilgisi 

ve kültürü nispetinde olaylara vakıf olur. Onun bilmediği görmediği olaylar hakkında bilgi sahibi 

olamaz. 

Romanda olaylar belirli bir yaşa ve kültür seviyesine gelmiş bir adamın bakış açısından 

aktarılmaktadır. Kendi hakkında verdiği bilgiler sayesinde onun yapısını anlarız: “Saadeti nerde 

ve kimde arıyordum, bunu kendim de bilmiyordum. En kuvvetli göz, tecrübedir derler. Bu 

hakikati henüz kavrayamamıştım. En zeki bir insan bile hakikatleri hakkıyla görebilmek için 

tecrübe okulunda hayli zaman talebelik etmeli. Eğer herkes, hayata atıldığı gün bu hakikati 

görebilseydi, yeryüzünün tarihi felaketler serisini muhakkaktır ki çok cılızlaşmış bulurdu. … 

Arkadaşlardan bazılarının tertipledikleri eğlencelerden, şölenlerden, kotra 

gezintilerinden veya plaj sefalarından ara sıra hissemi almasaydım, hayatım belki de tahammülü 

çok güç bir azap haline girerdi. Bunu itiraf etmekle beraber bugün, bu eğlencelerden titreyerek 

bahsediyorum. Hepsine karşı müthiş bir kinim var. Haksız mıyım? Hayır! Yalnızlık içinde 

bulunan hayatımın oyalandığını bu âlemlerde gördüm. Buna mukabil şerefli bir hayatın bin bir 

azaplı bir cehennem halini aldığına da yine bu âlemler yüzünden şahit oldum. Beni çok defa 

oyalayan bu eğlenceler, sonraları ruhumu, varlığımı, şerefimi zehirleyen bir akrep yarattı. Bu 

akrebin damarlarıma soktuğu zehrin verdiği acıları ise, ne haftalar, ne aylar, ne de yıllar 

söndüremedi.” (s.9)  

Romanın genelinde Sedat’ın gözlemci bir şekilde yaşadıklarını anlattıklarını görürüz. 

Romana başka bir kişinin dahi bakış açısı katılmamıştır. Zira roman saatlerce Sedat’ın 

mahkemede verdiği ifadeden ibarettir. Sadece romanın ilk iki bölümünde ve son bölümde yazarı 
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anlatıcı olarak görürüz. Bu bölümlerden ilk ikisinde yazar bize Sedat Fazıl’ın cinayeti işledikten 

sonra karakola götürülmesini ve mahkemeye çıkarılmasını anlatır. Son bölümünde ise Sedat 

Fazıl’ın başından geçenleri anlattıktan sonra ölmesini anlatır: 

“Salon kalabalıktı. Günlerden beri dedikodusu süren “Rumelihisarı Cinayeti”nin faili, 

teessürden örümceklenmiş gözlerini dört yanında gezdirir gibi oldu. Ayakta durabilmek için bile 

büyük bir gayret harcadığı anlaşılıyordu. Tıraşsızlığın kirlettiği yüzünde acılarla dolu bir 

hayatın çizgileri okunuyordu. O hiç de korkunç bir adam değildi. Yıllarını fena işlerin sır dolu 

karanlıklarında geçirmiş bir serseriye de benzemiyordu. Giyiminin kötülüğü onun bir vakitler en 

iyi giyinenlerden olduğunu da saklamıyordu. Belli idi: o, hadiselerin düşürdüğü bir adamdı.” (s. 

4) 

Yukarıdaki metinden de anlaşılacağı gibi yazar çok kısa anlatıcı olarak görev almasına 

rağmen taraflı bir anlatım sergilemiştir. Okuyucunun adeta romanın kahramanına acımasını 

istemiştir. Romanda anlatma yöntemi en fazla kullanılan yöntemdir. Bazı bölümlerde birkaç 

cümlelik tasvirler vardır. Bunun dışında belirgin bir tekniğe rastlamayız. 

 

2.2.1.6. Zaman: 

 İncelediğimiz eserde vak’a zamanı ile ilgili bir çıkarımda bulunamayız. Yazarın 

romanlarında belki de en zayıf noktalardan biri budur.  Olayların geçtiği yıllara dair ne şahısların 

yaşları, doğum tarihleri ile ilgili bilgi ne de sosyal hayata dair ipuçlarına yer vermiştir. Öyle ki, 

romanın başkahramanları Sedat Fazıl’ın ve Selma’nın evlendiklerindeki yaşı bilmeyiz. 

Öldüklerinde kaç yaşında olduklarını tahmin edemeyiz.  

 Sedat Fazıl’ın başından geçen olayların anlatıldığı eserde olaylar, yine onun tarafından 

saatlerce süren bir ifade verme şeklinde nakledilir. “Saatlerden beri konuşan müttehem, bitkin 

iskemlesine düştü.” (s. 101)  Sedat Fazıl ifadesini bitirdikten sonra, oturduğu iskemlede can verir. 

Bunu da bize yazar aktarır.  

 Otobiyografik tarzda yazılmış olan romanda vaka zincirleri zamanda sıçrama tekniği ile 

geniş bir zaman dilimine yayılmıştır. Asıl vaka romanın kahramanının üniversiteyi bitirip, iyi bir 

işe başladıktan sonra bir yuva kurmak istemesi ile başlar. Bu esnada kahramanın kaç yaşında 

olduğunu bilmeyiz. İki yıla yakın süren evliliği vardır. Cinayetten sonra on yılını hapiste geçirir. 

Hapisten çıktıktan sonra ne kadar zaman geçer, onu da tam olarak belirleyemeyiz. Yazar 

genellikle; “Böylelikle günler, haftalar geçiyordu.” ifadesini kullanır.  Romanın başında 

çocukluk yıllarından da bahseder. Bu zamanı da ilave edersek 35–40 yıllık bir hayat hikâyesi 

karşımıza çıkar. Zira üniversiteyi bitirdikten sonra yirmi beş yaşında evlendiğini düşünsek, 

evliliği, hapis yaşantısı, hapisten sonraki hayatı da eklenince 35 ile 40 yıl arasında değişir.  
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 Eserde anlatı zamanı ile vaka zamanı arsındaki fark bellidir. Kahraman anlatıcının 

aktardığı olaylar önce yaşanmış, sonra yine onun bakış açısıyla okuyucuya aktarılmıştır.  

 Eserde zamanın ilerleyişi daima belirsiz ifade kalıplarıyla verilmiştir.  “Günlerden beri”, 

“bir bahar gecesi”, “ertesi gece”, “on beş gün sonra”, “bir yılı aşkın”, “böylelikle günler haftalar 

geçiyordu”, gibi ifadeler eserde kullanılmıştır.  

  

2.2.1.7. Mekân: 

 Bir Yuva Böyle Yıkıldı romanında açık ve geniş mekân İstanbul’dur. Eserde yazıldığı 

dönemin İstanbul’u olarak düşündüğümüz İstanbul vardır. Zira balolar, kotra gezintileri, 

Beyoğlu’ndaki revüler vs. 1920’li yıllardan itibaren sosyal hayatımızda görülmeye başlar. Biz 

burada romanın yazıldığı tarihe de bakarak 1930’lu 1940’lı yıllar olduğunu düşünebiliriz. 

 Eserde karşımıza çıkan ilk mekân Rumelihisarı Mezarlığıdır. Bu mekân eserde cinayetin 

işlendiği yer olarak geçiyor. Bunun akabinde bir mahkeme salonuyla karşılaşıyoruz Diğer 

mekânlar ise ifade sırasında kahramanın kısaca üzerinde durduğu, sadece adını söyleyerek geçtiği 

mekânlardır. Bu mekânlar genellikle kahramanın yaşadığı olayların geçtiği semtlerdir. Kalamış 

kıyıları(s. 10), Moda(s. 12), Fenerbahçe(s. 12), Kınalı, Burgaz, Heybeli (s. 14) Beyoğlu(s. 32), 

Şişli(s. 33), Boğaziçi(s. 62), Haliç(s. 76), Kasımpaşa(s. 76), Galata(s. 82), adı geçen semt 

isimleridir. 

 Sedat Fazıl ile Selma Can’ın ilk karşılaştıkları mekân Kalamış kıyılarıdır. Evleri Şişli’de 

bir apartman dairesidir. Selma ile sevgilisi Murat’ı Boğaziçi’nde bir otelde öldürür. Sedat Fazıl 

hapisten çıktıktan sonra Haliç’teki bir fabrikada iş bulur, Kasımpaşa’da bir oda kiralar. Selma’yı 

Rumelihisarı civarında köhne bir evde bulur, öldürür.  

 Eserde geçen yerler şahısların yaşadıkları şartlar değiştikçe değişir. Başlangıçta çok güzel 

bir hayat süren Selma ile Sedat Beyoğlu’nda tanışırlar, Şişli’de yaşarlar; ancak Selma’nın Sedat’ı 

aldatmasıyla başlayan olaylar, Galata’da, Haliç’te, Kasımpaşa’da, Rumelihisarı Mezarlığı’nda 

yaşanmıştır.  

 Romanda adı geçen yerlerle ilgili nerdeyse hiç tasvir yoktur. Şişli’deki apartman 

dairesinin içini bilmediğimiz gibi, Rumelihisarı’ndaki evin ahşap olması dışında bilgimiz yoktur. 

Sadece Şişli’deki evin salonuna asılı bir tablonun varlığından haberdarız. Bu tablo Selma’nın 

sahne hayatında olduğu zamanlara ait bir tablodur. Bu tablo Sedat’ın içinde bulunduğu ruh halini 

anlatmak için kullanılır. Sedat karısından şüphelenmek istemez; ancak onu içten içe kemiren bir 

duygu vardır. Selma’nın evde olmadığı bir gün tablo karşısındaki şu düşünceleri bize bunu verir:  

    “Bu ne kadar da büyük bir sanat eseri idi. Sanat, bu muvaffakiyetini acaba kendi 

kocasına mı, yoksa tasvir etmek istediği füsunun eşsizliğine mi borçluydu? Dallarında muhabbet 
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kuşlarının bin bir renk yarattığı ağaçlarla öpüşen mermer bir havuzun başında kendini mermer 

sütuna vermiş, çıplaklığını ince bir tülle tütsülemiş Selma, sanki bir rakkase değil, bir kadın 

değil, bir ilahtı. Ben onu işte bu ilahî rakkaseler âleminde bu yarı çıplaklığıyla, bu tülleriyle, bu 

sanat buhurdanında onu bütün sihirleriyle, işveleriyle tanımıştım. Bu ağaçlar, bu havuz, bu 

mermer sütun yabancım değildi. Hepsini tahta bir sahnenin kulisleri arasında, mukavvadan 

yapılmış birer dekor olarak ilk defa olarak tanımıştım. Hatta seyrettiğim güzelin füsunu 

karşısında kadar kendimden geçmişim ki, dekorların bu sahteliğini bile bir an için unutmuş, 

kendimi gerçek bu mermer sarayın billur havuzları başında, bu muhabbet kuşlarının dalları 

altında sanmıştım ve… bu sahte dekorlar arsında sahte olmayan tek şeyle çıkmıştım:Selma’nın 

ilk dakikalar bir türlü inanamadığı bana karşı olan aşkıyla!... 

 Hayatımın bu unutulmaz sahifesini gözlerimde canlandıran bir tabloyu yerinden 

indirmeye elim nasıl varabilirdi! Bugünkü dünyamda bu sanat ilahesinden bir eser de artık 

kalmamıştı. Bugünkü kadınım, yuvamın kadını, çocuk analığının kadını idi. Güzellikleri herkes 

için değil, yalnız yuvasındakiler içindi. Vakıa bu kadın o kadındı; fakat ben onun hayatında 

görünen iki şahsiyete de aynı çılgınlıkla tapmak istiyordum. Ne sanat âlemlerinin ilahi rakkasesi, 

yarı çıplak vücudundan füsunlar taşan kadını hatıramdan uzaklaştırmak fedakârlığına katlanmak 

ne de yuvamın yalnız bana ait eşsiz güzellikteki kadınını o işve âlemlerinin bir vakitki sultanı gibi 

görmek istiyordum. O hatıralara bu günkü saadetim kadar aynı sıcaklıkla aynı ürpermelerle 

tapıyordum. 

 O herkesin taptığı bir mabuttu. 

Bu, yalnız benim secde ettiğim bir saadet tanrısıydı. 

 O, dört yana saçtığı işvelerle perestişkâr toplayan bir sihirbazdı belki. 

 Bu, yuvasının âlemlerinde kocasından ve yavrusundan başka hiç kimseden perestiş 

beklemeyen bir kendi halinde idi.  

 O, sihrini bin bir boya ile belki koyulaştırmayı adet edinendi. 

 Bu, güzelliğini boyasız teninde gören bir sadelikti. 

 O, belki çok kişiyi birden aldatabilecek bir şeytandı.  

 Bu, kalbinin bütün duygularını ortaya sermiş bir masumdu.  

 O… ve Bu… Tablonun başında gördüğüm rüya, baştanbaşa bununla dolu idi. Ne “o” 

“bu”nu unutturmuş; ne “bu” “o”nun füsun dolu hatıralarını gömebilmişti.” (s. 46–47) 

 Sedat bu duygularla karısını beklerken, Selma tablodakini canlandırırcasına, 

evlendiklerinden beri makyaj yapmazken, yüzünde makyajla eve gelir. Zaten bundan sonra da 

Selma, Sedat’ın evde olmamasına rağmen gece dışarı da çıkar. Adeta yeniden “o” kadın 

olmuştur.  
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 İstanbul dışında eserde sadece Sedat Fazıl, hapisten çıktıktan sonra karşılaştığı bir 

arkadaşının uzun yıllar Balıkesir’de olduğunu duyar. O da görevi gereğidir.  

 Romandaki kapalı mekânlar; Fenerbahçe’deki Belvü otelinin salonu, Selma Can’ın 

villası,  Şişli’deki apartman dairesi, Boğaziçi’ndeki otel odasıdır. Son bölümde de 

Rumelihisarı’ndaki ahşap evdir.  

 Romanda üzerinde özellikle durulan tek mekân Rumelihisarı Mezarlığı’dır. Burası 

romanın başında karşımıza çıkan ilk mekândır. Cinayet orada işlenir: “Evinden fırlayan kadın, 

ardından gelen ancak kırk elli metre kadar kaçabilmiş. Evin karşısı mezarlık. Kadın kurşunu yer 

yemez, yanı başındaki bir mezar taşının üstüne yıkılıvermiş.” (s. 4) 

 Yine Sedat Fazıl karısının kendisini aldattığını öğrenince, sevgilisini ve karısını 

vurduktan sonra kendine geldiğinde bir mezarlıktadır: “Gözlerimi açtığım vakit, bir mezar 

başına idim. Dört yanı zifiri karanlıktı. Yüzüm yaştı. Elledim, parmaklarım kana boyandı. Yaralı 

olduğumu anladım. Bununla beraber küçük bir ıstırap bile duymuyordum. Yavaşça doğruldum. 

Rumelihisarı’nın köhne mezarlığında bulunduğumu fark ettim.” (s. 65) 

 Eserin devamında Sedat Fazıl hapisten çıktıktan sonra, kızını bulmak arzusuyla Selma’yı 

ararken onun Rumelihisarı Mezarlığı civarında oturduğunu öğrenir: “Kokain Selma mı? Kokainci 

Rıza’ya sormalı. Bir ara Rumelihisarı Mezarlığı taraflarında biri ile kokain kaçakçılarından biri 

ile bir evde yaşadığı kulağıma çalınmıştı. Ama…(s. 86) 

 Bu mekânla ilgili Sedat Fazıl şunları söyler: “Ne tuhaf tesadüftür ki, Rumelihisarı 

Mezarlığı ıstırap tarihimin en acı bir sahifesini yaşadığım yerin ta kendisi idi. Karınca 

öldüremeyen merhametli adam, iki insan üstüne ateş ettikten, birini öldürdükten sonra yüzünde 

kan, alnında katil damgası, varlığında ebedi utanç, kâbus gecesini bu mezarlığın hazin taşları 

arasında geçirmişti.”  (s. 92)   

 Bir Yuva Böyle Yıkıldı adlı romanda mekân için son olarak diyebiliriz ki, mekânlarla ilgili 

ayrıntılı bilgi verilmemiş olup, birkaç unsur da roman kahramanının ruh hallerini yansıtmak için 

kullanılmıştır. 
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2.2.2. ÖKSE 

2.2.2.1. Romanın Kimliği: 

Uğur Kitabevi,  İstanbul, 1957, 141 s.  

 

2.2.2. 2. Romanın Konusu ve Özet: 

Romanın konusunu erkek düşkünü bir kadın erkekleri, bir köpek haline getirmek istemesi, 

etrafındaki erkekleri birbirine düşürmesi ve sonunda öldürülmesi oluşturur. 

Roman bir kadının erkeklerin istediği gibi kullanabileceği fikrinden ortaya çıkmıştır. 

Romanın özetine bakarsak; 

Roman, Doktor Şevki’nin yolda olduğu bir sıra başlar. Bu esnada hava soğuk olmasına 

rağmen doktor yavaş yavaş ilerleyip başından geçenleri düşünür. Doktor Şevki’nin eşi tarafından 

pek çok erkekle aldatmış, elli yaşlarında biridir 

 O sırada deniz kenarından bir ses gelir. Yaklaşınca Ayşe nine adında bir kadının, oğlunu 

aramakta olduğunu görürüz. Oğlu bir kadına tutulmuş, işten güçten elini çekmiş, kadının peşinde 

dolaşmaktadır. Doktor Şevki onu kulübesine dönmesi için ikna etmek ister, ama kadın oğlunu 

aramaya devam eder.  

 Ertesi gün perşembedir. Doktor Şevki ve diğer arkadaşları, her hafta olduğu gibi Şakir 

Hasan Paşa konağına davetlidir. Şakir Paşa yaşamasını bilen, Ahmet hovarda meşrep, imam da 

evet efendimcidir. O gece uzun müddet Cemil’in bir kadına tutulmasından, onun uğruna para 

yemesinden söz edilir. Sora laf Pendik’e taşınan İstanbullu kadına gelir ki, Hasan Paşa tanışmış, 

konuşmuştur. Methede methede bitiremez. Diğerleri de merak eder. 

 Ayşe ninenin evine geçer. O gece sabaha kadar dolaşır, oğlunu bulamaz. Eve perişan bir 

halde gelir, uyuyakalır. Sabah Mustafa dayının şarkı mırıltılarıyla uyanır. Bir de Hayriye gelir. 

Oğlunu bulamadığını anlatır. Akşama kadar beklerler, gelmez. Ertesi gece yine Avni’yi aramaya 

çıkarlar; ama bulamazlar. 

 O gece aslında Avni kadının köşkündedir. Ayşe nine oraya da gitmiş, çok beklemiş, 

kapıyı çalmış; ama Avni dışarı çıkmamış, Ökse’nin yanına dönmüştür. Ertesi gün akşama kadar 

Avni uyur. Ökse onu uyandırmaz. Gece nine yine gelir, Avni önceleri ıstırap duyarken artık o 

gece hiç önemsemez. Burada Ökse’nin Avni’yi avlayışı anlatılıyor. Avni kadını önce bir 

kayalıkta görüyor. Sonra onu takip ediyor. Kadın takip edildiğini fark ediyor. Bir gün deniz 

kenarında yüzerken boğulma numarası yapıyor, Avni gelip, onu kurtarıyor; ama kendi artık ona 

esir oluyor. 

 Ertesi sabah Mustafa dayı Ökse’yle bir de kendisi konuşmak için gider. Vakit çok erken 

olduğu için kapıda bekler, aslında Ökse uyanmıştır. Zeynep’ten bir kahve ve kıyafetlerini ister. 
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Sonra onu araba getirmeye gönderir. Erenköy’e ve İstanbul’a gidecektir. Hizmetçi çıkınca 

Mustafa dayı köşkün kapısını çalar, Ökse onu dilenci sanır, para fırlatır. Mustafa dayı Avni’yi 

almaya geldiğini söyleyince, kapıyı açar ve onu içeri alır. Çünkü zaten Avni’den artık bıkmıştır, 

onu gönderecektir. Mustafa dayıya anahtarı verir, onu al götür der. Gitmesi için ısrar ettim, vs. 

gibi yalanlarla dayıyı kandırır. Birkaç gece gelmeyeceğini, dönünce anahtarı kendisinden 

alacağını söyler.          

 Mustafa dayı iki saat daha uyumasını bekler. Avni sonra Hiristo’nun sesini duyar. Onu 

eve gönderir ve ninenin çorba hazırlayıp, balık kızartmasını söyler. Köşkteki misafiri alıp 

geleceğini bildirir. Biraz sonra Avni uyanır dayı olanları anlatır, Avni ağlar, sızlar; ama kulübeye 

gider. Kulübe de sevinçle karşılanır, bir çorba içer, yatar. 

 Bu bölüm Paşa’nın imama ısrarıyla başlar. Maltepe deki bir eğlenceye imam gitmek 

istemez. Sebebi dedikodulardan çekinmesidir. Paşa onu razı eder. Paşanın vefat eden bir yakını 

olduğunu, onunla ziyaret ettiğini söyleyeceklerini anlatır. Gidilecek yer Maltepe’de Küçükpınar 

civarında bir gazinodur. Maltepe bakkallarından İstefani’nin oğlunun düğünü vardır. Düğünde de 

rakkaslar, Rum kızlar vs. olacaktır. 

 Yalnız doktor eğlenceye gidemez. Yolda yine İstanbullu hanımdan konuşulur, yolun 

yarısında kuytu bir yerde imam cüppesini ve sarığını çıkarır, altından paşanın kıyafetleri çıkar. O 

sırada bir arabayla karşılaşırlar. Gelenler İstanbullu hanımla hizmetçisidir. O da onları tanır. 

Arabacıya öndeki arabayı geçmesini söyler. Maltepe de o gece oldukça eğlenirler. İçerler 

sızarlar. 

 Ertesi akşam yine paşanın konağında toplanırlar. Mevzu yine İstanbullu hanımdır. 

Arabayla yanlarından geçerken kahkaha salmıştır. Bu iltifatın kime olduğunu karar veremez, 

iddiaya girerler. Ökse dağda kırda yalnız dolaşmaktadır. Böyle bir gün yaklaşacaklar, kime iltifat 

gösterirse o bir rakı sofrası borçlu olacaktır. İmam da bunlara şahittir. 

 Ertesi gün Ökse Pendik’e döner. Üç ihtiyar bunu duyunca deniz kıyılarına doğru 

yayılırlar. Kadın durumu anlar. Paşaya ayrı bir iltifat gösterir. Onda bir fener gezintisi ister. Paşa 

galip olarak gayet memnun kabul eder. 

 Ertesi akşam köşkte buluşacaklardır; ancak imam ve Ahmet bey geldiği halde paşa hala 

gelmemiştir. Kâhya neredeyse gelir der. O gece Cemil de Beyoğlu’ndan temelli gelecektir. Paşa 

gelince, biraz sonra oğlu da gelir. Gece zevksiz geçer ve dağılırlar. 

 Cemil o geceyi uykusuz geçirir. Alıştığı Beyoğlu gecelerinden sonra Pendik ona pek 

sessiz gelir, çünkü bir kadını sevmiştir. Kadın Ökselerden olmasına rağmen onunla evlenmeye 

karar vermiş, ancak kadın onu bırakıp gitmiştir. O da bunu unutmak için kendini içkiye, 
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eğlenceye vermiştir. Kadın Şişli’de oturmaktadır. Onu beklemiş; ama haber de alamamıştır. O 

gece Hasan Paşa da uyuyamaz. Bir gece öncesini düşünür ve devamlı İstanbullu hanıma gidip 

gelmeye karar verir. 

 Ahmet Bey de Paşa’ya kızgındır. İntikamını İstanbullu hanıma yaklaşarak alacaktır. 

 Avni ise kendinden geçmiş bir şekilde uyumaktadır. Uyandığı vakit etrafındakileri mutlu 

görür. Dayısıyla beraber çarşıya inip birkaç kadeh içer, ancak aklı köşktedir. Akşam eve gelince 

de ertesi gün Kadıköy’e gideceğini, balıkları saymak için, belki gece gelemeyeceğini bildirir. 

Evdekiler telaşlanır; ama ellerinden bir şey gelmez, Avni’yi vazgeçiremezler. Gece boyunca dayı 

türkü söyler. Türkünün sözleriyle bir şeyler anlatmak isterler ama nafile Avni’nin horultularını 

duyarlar. 

 Ertesi sabah Avni de Ayşe nine de erkenden kalkar. Nine hiçbir şey yapamazsa onunla 

gitmeye karar verir. Avni’ye birçok laf sayar, dil döker, elini bile kaldırır; ama vazgeçiremez. 

Onunla gitmeye karar verir. 

 O gün Doktor Şevki Bağdat caddesini atla geçmektedir. Paşa haber salıp, Maltepe’deki 

bostana gidileceğini haber vermiştir. Sözünü tutup oraya gitmektedir. Bu sırada Mustafa dayıyla 

karşılaşır. Mustafa dayı, Avni ninesiyle Maltepe pazarına gelince, onu kandırıp kalabalık arasına 

karışacağını düşünür ve ona engel olmak için karşı yoldan gittiğini anlatır. Doktor yersiz bir 

vehme kapıldıklarını söylerken, Mustafa dayı hiç de öyle olmadığını söyleyip İstanbullu 

hanım’dan söz etmeye başlar. Aradaki benzerlikle saçı gözü, burnundaki beni doktora karısı 

Faika’yı hatırlatır. Yaşını sorunca, dayı kırk yaşlarında olduğunu söyleyince doktor o olmadığına 

kanaat getirir.              

  Bu sırada Ökse, Paşa ve oğlunu birbirine düşürmenin yollarını arar. Bundan zevk duyar. 

Nihayet ikisine de birer mektup yazar ve Zeynep’le yollar. Görüşmek için randevu verir. Sonra 

Zeynep’le dolaşmaya çıkarlar. Yürüyerek Bağdat Caddesi’nden Kartal’a kadar gelirler, trenle 

döneceklerdir. O sırada Avni de oradadır. Avni’nin yorgun olduğunu düşünüp trene binmeye 

karar vermişlerdir.  Ökseyle karşılaşınca dayısının ve ninesinin orada olduklarını söyleyerek, ona 

bekleme odasına gitmesini söyler. Avni, ninesinin geleceğinin düşünerek kaçalım der, kadın 

memnuniyetle olur der, arabaya atlarlar ve kaçarlar. Mustafa dayı ve nine arkalarından dövünür; 

ama nafile. Avni arabayı hızlı sürer ve bir müddet sonra Pendik’e gelirler. Doğru köşke giderler, 

Avni geceyi yine onunla geçirir. Ayşe nine karakola gider, olumsuz cevap alır, imama gider dua 

edeceğini söyler. Sonra kadının köşkünün önüne giderler. Bir iki saat beklerler. Köşkün arka 

kapılarından biri aralanınca kalktıklarını düşünerek dayı pencereye taş atar. Avni çıkar. Dayı 

ninenin öleceğini hiç halinin olmadığını söyler. Avni’nin umurunda değildir. Ökse içeriden 
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çağırır. Sonra nine ortaya çıkar ancak, Avni adeta itaatkâr bir köpek gibi kadının dediklerini 

yapar. En sonunda balkondaki saksıyı da ihtiyarların üzerine atınca ihtiyarlar oradan uzaklaşır. 

 Ertesi gün Ökse çok eğleneceğini düşünerek hazırlanır. Nitekim Şakir Paşa kahvaltı 

sofrasındayken Ökse’nin mektubunu almış, biraz sonra da yola koyulmuştur. Durumu fark eden 

Cemil, Ahmet Bey’in de dolduruşlarına gelerek bu kadının kim olduğunu öğrenmek için 

yanlarına imamı da alarak Ökse’nin evine giderler. O sırada Avni yukarıda uyumaktadır. 

Aşağıdan gelen gürültülerle uyanır, hemen koşar, seslerin erkek sesi olduğunu duyunca durur, 

dinler. Cemil bu üç kurnazın Ökse’nin kötü bir kadın olduğunu göstermek için tuzak kurduklarını 

düşünür. Buna rağmen odan vazgeçmeyeceğini, evlenmek istediğini söyler. Paşa kadınla arasında 

bir şey olmadığını söylese de Ökse beraber geçirdikleri saatleri anlatır. O sırada olan bitene 

anlam veremeyen Avni salona iner. Herkese saldırır, yere kapanıp ağlamaya başlar. Doktor Şevki 

ve Mustafa dayı gelince Ökse şaşırır. Doktor karşındakine inanamaz. Eski karı koca 

karşılaşmışlardır. Herkes susar, Avni sinir krizi geçirir. Doktor onu tedavi edip eve gönderir. 

Paşa ve diğerleri de başları önlerinde oradan ayrılırlar. Doktor Ökse’nin odasına gelir. Doktor 

Şevki ondan gitmesini ister. Ancak yeni bir tavır takınarak Faika, bütün bunları kendini 

cezalandırmak için yaptığını, bir gençlik hatasının bir ömre bedel olduğunu ağlayıp inleyerek 

anlatır, doktordan af diler. Doktor ona inanır, beraber olurlar. Sonrasında Ökse kahkahalar atarak 

onun ne kadar aptal olduğunu, evliyken bile onu sevmediğini, erkeklerin aptal olduğunu söyler. 

Doktor hayretler içindedir. Kendini dışarı atar. 

  Doktor Avni’nin yaralarını sarar, birkaç gün daha böyle yatacağını söyler. Nine ile 

konuşurken onu niye öldürmediğini sorar. Doktor, buna hakkının olmadığını söyler. Sonra kapı 

çalınır, Ökse gelir. Doktoru gece evine çağırır, doktor ses çıkarmayınca o zaman Avni’yi 

götürürüm der. O sırada nine ona gitmesini söylerse de nineyi dinlemez Nine kapının ardındaki 

baltayı alır, kadının kafasına vurur, öldürür. Suçu doktor üstlenir. Ölüsünü taşıyacak hamal bile 

zor bulunur. Yıllar sonra doktor beraat eder. Avni ve Hayriye mutlu mesut yaşarlar. 

 

2.2.2.3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü: 

Ökse romanının tertibi hayli karışıktır. Eserde bölümler vardır; ancak bölümlerin 

ayrılmasında hem numara, hem yıldız işareti, hem üç yıldız, hem de kesik çizgi kullanılmıştır. 

Bununla birlikte sayılar birbirini takip etmez, yıldızlar bir alt bölüm olduğunu göstermez. Bu 

bölümlemeyi sayfa numaraları ve işaretleriyle şöyle anlatabilir. 

1. Bölüm: 5-9 s. 

***: 9-12 s. 

***: 15-24 s. 
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***: 24-28 s. 

*: 29-30 s. 

*: 30-39 s. 

*: 39 s. 

*: 40-46 s. 

12. Bölüm: 46-52 s. 

*: 52-61 s.  

*: 61-64 s. 

*: 64-71 s. 

9. Bölüm: 71-73 s. 

*: 73-86 s. 

*: 86-90 s. 

11. Bölüm:  90-98 s. 

12. Bölüm: 98-114 s. 

15. Bölüm:  111-133 s. 

-----: 133-139 s. 

17. Bölüm: 139 s. 

18. Bölüm: 139-140 s. 

19. Bölüm: 140-141 s. 

 

Bu bakımdan eserin bölümlendirilmesinde bir matbaa hatası olduğunu düşünmekteyiz. 

Zira böyle bir durumun açıklanabilir bir tarafı yoktur. 

Her şey ‘ İstanbullu hanım’ adını taktıkları Faika’nın Pendik’e gelmesiyle başlar. 

Pendik’in önde gelen isimlerinden Şakir Hasan Paşa, Topçu Miralayı Ahmet Bey, imam Saffet 

Efendi, balıkçı Avni bu kadının ağlarına takılırlar. Her biriyle yaşadığı ilişkilerin birbirinden 

kopuk olarak anlatıldığı eserde vaka zincirlerinin dağınık olarak ilerlediği görülür. Olay 

örgüsünü bu dağınık, birbirinden bağımsız ilerleyen vaka zincirleri oluşturur. Bu durum olay 

örgüsünde bazı kopmalara neden olur. Okuyucunun olay örgüsü içindeki bağlantıyı kurması 

beklenir. Bu bağlantı kopukluğunun sebebi Ökse denilen kadının Avni ile Şakir Hasan Paşa’yla, 

Cemil’le ayrı ayrı ilişkilerin olmasıdır. 

Birbirinden bağımsız ilerleyen vaka zincirleri bir bütüne hizmet etmektedir. Eser bir 

kadının bakışıyla erkekleri ve aslında erkeklerin ahlaksızlığa bakışını anlatmaktadır. Bunu 

ispatlamak için yazar kadının karşısındaki kahramanlarını her alandan seçmiştir. Biri parası pulu 

olmayan ama gürbüz bir delikanlıdır. Birisi aslında din adamı olmasına rağmen her işte eli olan 
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bir imamdır. Biri çok saygın bir paşadır. Biri askeri bir kadrosu olan topçu miralaydır. Bir diğeri 

ise sefahate düşkün bir gençtir. Bunların hepsi de, makam, mevki ve kimlikleri ne olursa olsun 

erkekler kadın düşkünüdür tezini ortaya koymak için vardılar. 

 Romanda Ökse ise tamamen zevk düşkünü bir kadın olarak karşımıza çıkar. Erkekleri 

köpeği gibi kullanmak ister, onları kendine bağlayıp, tutsak eder. Onların aptallıklarından zevk 

alır. En sonunda ise bir erkek tarafından değil bir kadın tarafından öldürülür. Ökse’ye bakarak 

tam tersi özelliklere sahiptir bu kadın, yani Ayşe nine, onun yaptıklarına artık dayanamaz ve onu 

öldürür. 

 Roman yapı bakımından kusurlu olsa da toplumsal bir konuya değinmek istemiştir. 

Aslında erkekler her ne kadar kadın düşkünlerse de, bu aynı zamanda onlar için bir gurur 

vesilesidir. Karşılarındaki nasıl bir kadın olursa olsun iltifat görmek hoşlarına gider. Bu uğurda 

iddialara girişirler. 

 Yazar sefahat düşkünlüğü bu serinde oldukça abartılı anlatmıştır. Çünkü Ökse’yi yataktan 

hiç çıkmayan, devamlı erklerle münasebeti olan, onlarla ilişki kuran bir kadın olarak gösterir. 

Böyle bir gerçeklik olduğunu kabul etsek, bir de amacının erkekleri köpek gibi itaat ettirmek 

olması olayların tertibi hususunu zedeliyor. Üstelik daha önce yaşamış olduğu bir durum 

anlatılmış ve buna istinaden erkeklerden nefret eden bir insan olmuş olsa, biraz kabul 

edilebilecek; ama yine kendisi kocasını aldatmış ve bu yolu tercih etmiştir. 

 Yazar, bu romanda tarafsız durmayı başarmıştır. Her ne kadar Ayşe ninenin gözünden 

Ökse’ye kızsa da, asıl eleştirdiği kadınlar mıdır, erkekler midir belli olmaz. İsteyen istediği 

anlamı çıkarsın gibi de düşünmüş sanırız. 

 

2.2.2.4. Şahıs Kadrosu: 

 Eserde yer alan şahıs kadrosu oldukça kalabalıktır. Buna rağmen yazar eserin merkezinde 

bulunan Ökse dışında diğer kişileri yeterince tanıtmaz. Oysa Ökse ile ilgili de herkesin görüşüne 

yer verir. Burada biz de sadece Ökse’yi ayrıca ele alıp, diğer şahısları eserde üstlendikleri görev 

bakımından açıklayacağız. Şimdi bu kişileri ele alalım. 

 Ökse (Faika – Bedia – İstanbullu Kadın):  Romanın merkezinde bulunan kişidir. 

Her şey onun etrafında şekillenir. Eserde Ökse, etrafındaki diğer insanların ve anlatıcının 

ağzından anlatılmaktadır. 

 Öncelikle on iki yıl önce onu aldattığı için bırakan kocası tarafından fiziki özellikleri 

verilir: ‘‘Billur bir ten… Masum bir yüz…  Bekâretin güzelliklerini taşıyan bir vücut güzeli 

miydi? Faika güzel sayılamazdı. Fakat sevimli ve tatlı idi. Gözlerinde garip bir sır yaşar gibiydi. 

Vücudu ufak tefekti. Karşındakine heyecan verici bir kıvraklığı vardı.(s.8) 
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 Yazar eserde Ökse’yi kişilere göre farklı anlattırmıştır. Ayşe nine, Avni’yi ayarttığı için 

çok kızdığı Ökse’yi şöyle görür. Bunu Doktor Şevki’nin anlatmasından öğreniriz: … “Bari, 

sevilecek bir şey olsaymış!.. Acayip mi acayipmiş… Çirkin mi Çirkin!.. Kıyafeti Hacivat’tan 

farksızmış. Fistanı dizlerinden yukarıya kadar ‘kıvrık’ imiş. Bir yengeç gibi korkunç, bir çıyan 

kadar soğukmuş. Sapsarı saçlar… Çukur gözler… İnce, kup kuru, küçücük bir vücut. Daha… 

Daha… kusurları sayılacak gibi değilmiş ki, ah sevgili hekim efendi!.. Pendik’e geleli yirmi gün 

olmuş… Daha bir gün çarşıya çıktığı da görülmemiş. Habire tarlalarda, deniz kıyılarında. 

Kayalıklarda dolaşıyormuş. Suratı gibi ahlakı da besbelli acayipmiş. (s.11)  

Burada yazar Ökse’nin aşırılığını, farklılığını Ayşe nine, aracılığıyla gösterir. Özellikle 

son cümle onu bize en iyi anlatan cümledir. 

Ayşe nine, ona kızarken, Şakir Hasan Paşa ise onunla görüşmenin yollarını arar. Diğer 

arkadaşlarına Ökse’den şöyle söz eder: “Civar köşklerden birine İstanbullu bir kadın taşınmış. 

Cazip mi cazip, hovardamı hovarda!.. Şen, sokulgan bir şey! Tanışmak için pek fazla zahmete 

katlanmaya da lüzum yok gibi! (s.18) 

 ‘‘ …Kadın da kadın ha! Ufacık, tefecik amma, şeker mi şeker! İncecik vücudundan 

alimallah his akıyor! Pırlanta gibi!’’(s.19) 

 Yazar kahramanları konuşturduktan sonra şunları anlatır:  

‘‘İstanbullu kadın, paşanın dediği kadar cazibeli, ihtiyar ninenin anlattığı kadar da 

çirkindi. İlk önce göze çarpan şey çirkinliği idi. Çukur gözler… Çukur yanaklar, geniş bir alın 

üstüne, yanlardan düşen iki perçin… Sarıya boyanmış kesik saçlar… Küçük bir ağız… Delikleri 

büyük ucu yukarıya doğru kıvrılmış bir burun… Zayıf bir vücut… 

 Buna rağmen onu ilk defa gören bir insan: Ne çirkin bir mahlûk! Fakat nasıl da cazip! 

Demekten kendini alamazdı. 

Otuzunda olmasına rağmen vücudu inceliğini muhafaza etmişti. Fazla bir gösterişi yoktu. 

Kısa omuzları geriye doğru çekilmiş gibiydi. Güzel tarafı bacaklarıydı. Bunlar tam manası ile 

mütenasip, sevimli çekici idi. 

Bu kadını iyi anlayabilmek için gelişi güzel bakmamalı, uzun boylu seyretmeli idi. ilk 

nazarda; “ -Sanki bir kemik yığını!” diye hükmedenler, onunla konuştuktan sonra adeta 

sihirlenirlerdi. Konuşması, nazlı edası, manalı bakışı, şımarık tavrı, çirkin yüzüne ansızın 

esrarengiz bir cazibe verirdi. Sanki çirkinlik maskesi sıyrılır, cazibe sathı görünürdü. Geniş 

anlında, haris bir vücudun asabi izleri akislenir gibiydi. Saçlarının sahte sarılıkları ortasında bir 

şeyler isteyen isyankâr teller kımıldanırdı. İnce dudaklar, tatlı bir sesle en güzel cümleleri, güneş 

altında kıvranan yılan yavruları gibi kulaklara doğru fırlatırdı. Gözlerde sanki hırçın bir denizin 
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oynayışları görülürdü. Sözün kısası bütün vücutta cezp edici, şaşırtıcı, ruha tesir edici bir 

elastikiyet peyda olurdu. Bu mahlûk bir ‘sır’ dı.  

 Mahkûkların bu gibilerinin, karşılarındakilere ne türkü bir iştiha vereceği malum. 

İştahlılara karşı İstanbullu kadın hiç de hasis değildi. Her uzununda adeta bir;   

“- Geliniz!..  Size de bir yudum zevk sunayım!..” Sözü yaşardı.(s.20) 

 Anlatıcı Ökse ile ilgili daha pek çok tasvirlere yer verir. Bir de ‘Ökse’ imzasını kullanışını 

anlatır. 

 ‘‘Her ne olursa olsun bu kadın bir mıknatıstı ya. Kalpler, cüzdanlar hem de isteye isteye 

gelir, koşar, yapışırdı. Bekli de bununla gurur duyduğu için kendisine Ökse denilmesini isterdi. 

Mektuplarının birçoğuna hiç tereddüt etmeksizin bu imzayı atardı. Bilirdi… Hırs budalası 

insanların zayıf taraflarını da nasıl bilirdi. Bilirdi ki şehveti arttıran bir kelime bile müessir rol 

oynar.” (s.21–22) 

 Anlatıcı en son bu çelişkiyi Mustafa dayıya da söyletir. ‘‘Güzel mi?  İşte bu yalnız bu 

tabiri kullanma, doktor! Güzel dedin mi değişir! Güzellikle alışverişi olmayan birine görmek 

istersen ona bak!.. Çıyandan farkı yok alimallah!..  Kollar sanki porsumuş birer hıyar!.. 

Bacaklar, fasulye sırığı gibi hem uzun hem ince!... Bu kadar çirkin işte!.. Ama… Karşısına 

geçeyim deme!..  Yandın, gitti. Sanki bir cehennem taşı!... Hele… bir çift gözü var!.. Ben 

balıklarınkine varıncaya kadar bunca göz gördüm… ama… Böylesini bilmiyordum…  

Sır!.. Kedigözü gibi ne mavi, ne yeşil, ne ela, ne kestane! Her lahza değişiyor sanki! 

Bakıyorsun… Şimdi kocaman bebekli yeşil bir göz, iki dakika sonra ufacık mavi bir göz 

oluveriyor. Şimdi sana gayet masum bakıyor... Bir saniye geçmiyor, sanki bu göz içinden bir 

mıknatıs uzanıyor, bütün varlığını kendine doğru çekiyor…” (s. 96) 

 Ökse’yi anlatırken anlatıcı özellikle iticilik ve çekiciliği bir arda vermiştir. Bununla sanki 

anlatmak istediği toplumda insanların herkes içinde bu gibi olayları tasvip etmez görünürken, 

başka bir taraftan da aynı davranışı kendilerinin sergilemesidir. Çünkü eserde çok uzun yıllar 

arkadaşlık eden Şakir Hasan Paşa ve Ahmet Bey içten içe çekişirler. 

 Ökse’yi bir tip olarak değerlendirmek sanki daha doğru olur. Gerçi karakter özelliği de 

taşır; ancak tip daha ağır basmaktadır. Toplumda şehvet düşkünü, erkek düşkünü kadın tipini 

temsil etmektedir.  

 

Diğer Şahıslar 

 Eserde yer alan diğer kişileri ayrıntılı olarak tanıtmamaları sebebiyle bu başlıkta 

değerlendirmeyi daha uygun buluyoruz. Çünkü hepsi birer görevi yüklenmiş ve bunu yerine 

getirmiştir. Konu gereği eserin merkezsinde bir kadının yer alması dolayısıyla, karşısında yer 
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alan diğer şahıslar da erkektir. Bunlar; Şakir Hasan Paşa, Miralay Ahmet Bey, İmam Saffet 

Efendi, Avni, Doktor Şevki, Cemil, Ayşe Nine, Hayriye Mustafa dayı, Zeynep, Kâhya Bedri 

efendidir. 

 Hasan Şakir Paşa: Pendik’te bulunan köşkünde yaşamaktadır. “Paşa yaşamamın usulünü 

pekiyi bilenlerdi.”(s.15). Paşa’nın en sevdiği arkadaşları imam Seyfettin Efendi, Topçu Miralayı 

Ahmet Bey ve Doktor Şevki’dir. “Her Perşembe Paşa’nın köşkünde toplanın yemek yerler, ‘eski 

devirlerdeki çapkınlık âlemlerinden’ bahsederdi.” (s.15). Paşa Ökse’yle tanışan ilk kişilerdendir. 

Ökse’yle bir gece geçirir. Onun nasıl bir kadın olduğunu bildiği halde, onunla vakit geçirmek 

ister. Paşa, çok üst düzey insanların bile bu şekilde zaafların olabileceğini göstermek için esere 

dâhil olmuştur. 

  Doktor Şevki: Eserin ilk sayfasında karşımıza çıkar. Belediyenin tabibidir. İlk sayfalarda 

onun karısı tarafından aldatıldığını öğreniriz. Daha sonra onu bırakmış ve Pendik’te yaşamaya 

başlamıştır. İşte Ökse denilen kadın onun karısıdır. O da Ökse’nin tırnaklarına yakalanır. Eserin 

sonunda pişman olduğunu söyleyerek af diler, doktor inanır, beraber olurlar; ama yine onu 

aldattığını söyler, Doktor çeker gider. 

Topçu Miralayı Ahmet Bey: Emeklidir. Hovarda meşrepti. (s.15). Ökse konusunda 

Şakir Paşa ile mücadele ederler. Şakir Paşa’dan yana kullanınca Ökse tercihini, Ahmet Bey 

elinden gelen kötülüğü yapar. 

 İmam Saffet Efendi: Mahallenin imamıdır. Dini duruşunun ardında farklı bir kişilik 

taşır. Öyle ki, Paşa’yla birlikte içkili törenlere bile, biraz çekinerek de olsa, gider. Anlatıcı onun 

takip ettiği yolun ‘‘Evet, efendimcilik!’’ olduğunu söyler. (s.15). 

Anlatıcı imamı özellikle esere dâhil eder. Toplumda dindar tipi temsil eder. Görünen tarafı 

yanında görünmeyen tarafı da vardır. 

 Avni: Bir balıkçı delikanlısıdır. Genç gürbüz biridir. Eserde karşımıza Ökse’ye tutkulu 

bir âşık olarak çıkar. Fakir; ama gençtir. Eserde halk tipini temsil eder.  

Ayşe nine: Ökse’ye büyük öfke duyar. Avni’nin ninesidir. Eserin sonunda Ökse’yi 

öldürür; ama suçu Doktor Şevki üstlenir. 

 Mustafa Dayı: Avni’nin dayısıdır. Ayşe nine ile birlikte Avni’nin peşinde dolaşıp onu 

kurtarmaya çalışalar da üzülmekle kalırlar. 

 Hayriye: Avni’nin sözlüsüdür, sabırsızlıkla onu bekler. 

Zeynep: Ökse’nin hizmetkârıdır. Aynı zamanda ona sırdaşlık eder.  

Kâhya Bedri Efendi: Şakir Hasan Paşa’nın kâhyasıdır. Paşa’nın eli koludur. 

 

2.2.2.5. Anlatıcı, Bakış Açısı ve Anlatım Teknikleri: 
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 Ökse’de anlatıcı üçüncü tekil şahıstır. Her şeyi bilen, her şeyin farkında olan, her şeyi 

gören tanrısal konumlu, gözlemci anlatıcının bakış açısı ile olaylar aktarılır. Anlatıcı olay 

örgüsünü oluşturan bütün vaklara hâkimdir. Ve vakalar hakkında yorumlar da yapar. Bu durum 

mesafe ilkesine uymasa da anlatıcıya geniş imkânlar sunar. Kahramanların iç dünyalarında 

yaşadıklarını, düşüncelerini duygularını da bilir ve bize aktarır: “Aksakallını eliyle okşamakta 

olan Mustafa dayı ses çıkarmadı. Hani Avni de kabahatli idi ha! Bir gece önce gelmemişti...  

Haydi neyse… Gençlik diyip geçelim!  Ya bu ikinci geceye ne diyelim?..  Ninensinin ne derece 

meraklı olduğunu hani bilmese!..  Bari bir haber sal, a çocuk!”  (s.28) 

 Anlatıcının eseri açıkça müdahalesi söz konusudur. Olaylar kişiler hakkında yorum yapar; 

“İmam efendi’ de bunlara karışırdı diyeceksiniz?.. Niçin karışmasın!.. Onun gibilerinin zevk 

etmeye hakları yok mu? Çapkınlıktan da dem vururlar… Âlemlerden de! Taassup başka… Din 

başka… Vazife başka… Bu iş başka.” (s.15) 

 Eserin genelinde hâkim bakış açısı görülürken bazı durumlarda kahramanlara ait bakış 

açılarını da görürüz. Olayları, kişileri, durumları, kahramanların bakış açılarından görme fırsatını 

da buluruz. Bu uygulama sayesinde olaylara dıştan ve içten olmak üzere iki cephede bakma 

fırsatını elde ederiz. Mustafa dayının Ökse hakkındaki görüşlerini buna örnektir: 

“Güzel mi?  İşte bu yalnız bu tabiri kullanma, doktor! Güzel dedin mi değişir! Güzellikle 

alışverişi olmayan birine görmek istersen ona bak!.. Çıyandan farkı yok alimallah!..  Kollar 

sanki porsumuş birer hıyar!.. Bacaklar, fasulye sırığı gibi hem uzun hem ince!... Bu kadar çirkin 

işte!.. Ama… Karşısına geçeyim deme!..  Yandın, gitti. Sanki bir cehennem taşı!... Hele… bir çift 

gözü var!.. Ben balıklarınkine varıncaya kadar bunca göz gördüm… ama… Böylesini 

bilmiyordum…  

Sır!.. Kedigözü gibi ne mavi, ne yeşil, ne ela, ne kestane! Her lahza değişiyor sanki! 

Bakıyorsun… Şimdi kocaman bebekli yeşil bir göz, iki dakika sonra ufacık mavi bir göz 

oluveriyor. Şimdi sana gayet masum bakıyor... Bir saniye geçmiyor, sanki bu göz içinden bir 

mıknatıs uzanıyor, bütün varlığını kendine doğru çekiyor…” (s. 96). 

 Bunun dışında özellikle Ökse hakkında Şakir Hasan Paşa, Avni’nin ninesi, Mustafa dayı 

görüşlerini bildirirler. 

 Birden çok bakış açısı kullanılması kısmen eserin gerçekliği bir nitelik kazanmasını 

sağlamıştır. Diyaloglar iç çözümleme gibi yöntemlerle anlatıcının eser üzerindeki etkisi nispeten 

azalır. Eserin genelinde hâkim bakış açısı görülür. 
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2.2.2.6. Zaman: 

 İncelediğimiz eserde, vak’a zamanı hakkında tam bir tarihe ulaşmayız. Sadece eserin 

başında yazarın bir notu vardır;  

‘‘Vak’a bundan yirmi yıl önce kadar Pendik kıyılarında geçmektedir. Bu sebeple vaka 

kahramanları o vakitte unvanlarıyla anılmıştır.’’(s.4) 

 Eserin basım tarihi 1943 yılı olduğuna göre yirmi yıl öncesi 1923 yılına tekabül eder. 

Yazarın verdiği bu bilgilerden 1923 yılına ulaşırız. Ancak eser dönemin sosyal hayatına ait bir 

unsur göstermez.  

 Eser bir mart akşamı başlar. Doktor Şevki atıyla Maltepe’den dönmektedir. Aynı gece 

Avni’nin Ökse’yle olduğunu eve gelmediğini, Ayşe nine’den öğreniriz. Ertesi gün perşembedir. 

Şakir Hasan Paşa’nın konağında dört arkadaş toplanır ve muhabbet ederler. Ertesi gün Mustafa 

dayı Avni’yi Ökse’nin evinden almaya gider. Paşa, Ahmet Bey ve imamda Maltepe’ye bir 

eğlenceye giderler. Yolda Ökse’nin arabasıyla karşılaşırlar. Ertesi gün sahil kenarında bu üç 

adamla Ökse muhabbet eder, Paşa’yla gezintiye çıkar. Paşa eve ertesi akşam gelir aynı akşam 

oğlu Cemil’de Beyoğlu’ndan gelir. Ertesi gün Ökse Cemil’e ve Paşa’ya ayrı ayrı notlar gönderip 

onları eve çağırır, amacı onları birbirine düşürmektir. 

 Kartal’a kadar gezintiye çıkarlar. Orada Avni’yle karşılaşırlar. Avni ninesinden ve 

dayısından kaçarak Ökse’yle eve gelir ve beraber olurlar. Avni uyurken eve Paşa gelir. Ardından 

Ahmet Bey’le oğlu Cemil gelir. Ardından Mustafa dayı ve Doktor Şevki gelir. Her şey anlaşılır. 

Herkes evine gider. Ökse bu sefer balıkçı kulübesine gelerek doktorun ya da Avni’nin kendisiyle 

gelmesini ister. Ayşe ninede onu öldürür. Son bölümde aradan uzun zaman geçer. “Aradan 

haftalar, aylar geçti.”(s.140) Ökse ölür. Kalan herkes mutlu hayatına devam eder. 

  Görüldüğü gibi olaylar bir hafta gibi kısa bir sürede olup biter. Ancak arasına geriye 

dönüşlerle zamanda geçmişe gidilir. “Aradan on iki yıl geçmişti. ‘Hakikatsiz çılgın’ın 

seçmelerinden kaçalı tam on iki yıl olmuştu!’’(s.6). Bu uzun zaman Doktor Şevki’nin karısı 

Faika’dan ayrıldıktan sonra geçen zamandır. Doktor Şevki’nin bu arada neler yaptığını bilmeyiz. 

Asıl olaylar aradan on iki yıl geçtikten sonra başlar.  

 Zamanın anlatımında bir geriye dönüş bir de ileriye sıçrama tekniği kullanılmıştır. Eserin 

başında Doktor Şevki’nin yaşadıkları geriye dönüşle anlatılır. Sonunda ise Doktor Şevki’nin 

cezasını çektiği yıllar bir den geçer. Yani zaman düz bir çizgi halinde sunulmuştur. 

2.2.2.7. Mekân: 

Eserde geçen geniş zaman İstanbul’dur. Olaylar Pendik’te geçer. Bunu dışında Maltepe, 

Kartal, Beyoğlu eserde anılır.  
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 Eserde mekânlara ait ayrıntılara hiç yer verilmemiştir. Sadece Doktor Şevki’nin köşkü ile 

ilgili bilgi verilir. “…Sarmaşıklarla çevrili şirin bir köktü. Bülbüller küçücük bahçesinin 

ağaçlarını pek severlerdi. Muntazam bahçesiyle, bağı ile bostan ile buz gibi rüzgâr çarkları ile 

ocaklı odaları ile denize nazır taraçaları ile kendine göre kayıkhanesi ile ve daha birçok 

müştemilat ile burası doktorun tam aradığı ideal bir yerdi.’’(s.92) 

 Eserde geçen kapalı mekânlar; Ökse’nin yatak odası, balıkçı kulübesi, Paşa’nın evi gibi 

mekânlardır. Açık mekânlar ise deniz kenarı tarlalar. Kent pazarı gibi yerlerdir. 

 Eserde mekânlar sadece olayların geçtiği yerleri anlatmak amacıyla kullanılmıştır. 

Yazarın diğer eserlerinde olduğu gibi mekân unsurunun en zayıf olduğu romanlardan biri de 

Ökse’dir. Tanzimat dönemi romanlarının teknik yönden kusurlarından biri olarak gösterilen, 

olaylara ağırlık verip romanın diğer unsurlarının üzerinde durulmaması, bu romanda tam 

anlamıyla görülür. Öyle ki yazar, sadece ilçelerin adlarını vermiş, açık mekânlar kullanmış, 

kapalı mekânlardan uzak durmuştur. Ökse dağ, tepe yalnız başına gezer. Bu dağ tepenin de nasıl 

yerler olduğunu bilmeyiz.  Yani mekân romanın en zayıf unsurudur. 
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2.2.3. SENİ BEKLERKEN  

2.2.3.1. Romanın Kimliği: 

Arif Bolat Kitabevi, Işık Matbaası, İstanbul, 1944, 90 s. 

  

 Eserle ilgili olarak yayınevi baş kısımda şöyle bir bilgi verir: “Bu romanın mevzuunu 

müellifi Vedat Örfi piyes şeklinde de yazmış ve bu piyes Mısır’da Kahire’nin en büyük tiyatrosu 

olan ‘Ramses’ Tiyatrosu’nda 1928 senesinde ‘El-Gâhîm’ adıyla oynanarak büyük bir 

muvaffakiyet kazanmış, üç yüz defadan fazla tekrarlanmıştır. Mısır’ın en maruf münekkitleri bu 

eseri ‘Mısır Tiyatro Edebiyatı’nda en güzel bir eser olarak tavsif etmişlerdir. Eser Arapça temsil 

olunmuş ve başrollerini Mısır’ın en maruf sanatkârı Yusuf Vehbi bizzat başta olmak üzere Emine 

Rızık, Zeynep Sıtkı, Hüseyin Riyad gibi büyük sanatkârlar oynamışlardır.  

 El-Gâhîm hala Mısır sahnelerinde sık sık temsil edilen en muvaffak eserlerin başındadır.” 

 Buradan da anlaşıldığı üzere eser roman olarak basımından on altı yıl önce piyes olarak 

yazılmış ve Mısır’da oynanmıştır. 

  

 

2.2.3.2. Romanın Konusu ve Özet: 

 Seni Beklerken adlı romanda umumhaneye düşmüş bir kızın namuslu bir yuva kurmak 

arzusu ve bu uğurda can vermesi anlatılır. 

 Roman, istemeden kötü yola düşmüş insanların buradan kurtulmak istediğinde cemiyetin 

bu insanlara yardım etmesi gerektiği fikri üzerine kurulmuştur. 

 Roman bir kış gecesi Şişli’de bir evin kapısının çalınmasıyla başlar. Gelen Enişte Bey’dir 

ve o gece Saraylı’nın evine İzmirli hovarda Rahmi ve arkadaşlarının geleceğini haber verir. Bir 

saat sonra misafirler evdedir. Önce bir içki ve eğlence meclisi hazırlanır, sonra kızlarla odalara 

çıkarlar.  

 Evde bulunan kızlardan Selma’ya genç bir delikanlı düşer. İçki sofrasında en az diğerleri 

kadar içmiş görünen bu genç Selma’yla odaya girince birden değişir ve ciddileşir. Aslında hiç bu 

âlemlerde işinin olmadığını İzmirli eski arkadaşlarını kırmamak için onlar İstanbul’a gelince 

onlara katıldığını anlatır. Selma karşısındakini şaşkın bir şekilde dinler. Reşat’la Selma 

arasındaki muhabbet gittikçe derinleşir. Reşat iyi niyetli biri olduğu için Selma’dan oraya nasıl 

düştüğünü anlatmasını ister. Selma hikâyesini anlatır: Selma Anadolu’da doğmuş bir köy 

çocuğudur. Annesi ve babası öldükten sonra onu bir Paşa’ya yamadıklarını, Paşa’nın iyi kalpli 

biri olup kızıyla beraber onu da okuttuğunu; ancak o öldükten sonra sokakta kaldığını, günlerce 

aç gezdiğini, en son bir evde hizmetçilik yapmaya başladığını ve burada evin küçük beyi 
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tarafından bütün hayallerinin yıkıldığını ve en son oradan kovulduğunu söyler. Reşat Selma’nın 

anlattıklarından çok etkilenir, onu o hayattan kurtaracağını söyler ve sabaha karşı evden çıkıp 

giderler. O gece Selma’yı Reşat Beşiktaş’taki lalasının evine götürür. Müstakbel karısı olduğunu 

ve babasından muvafakat alacağını söyler. Reşat da o gece orada kalır; ama hiç uyuyamaz. 

Sabaha kadar durumu babasına nasıl izah edeceğini düşünür. Aslında mutludur; ama bir yandan 

da endişelidir.  

 Aradan uzun zaman geçer. Kış biter, bahar gelir. Reşat her gününü Selma’nın yanında 

geçirir. Babasıyla henüz konuşma cesaretini gösterememiştir. Selma beklemek gerektiğini bilir. 

Hatta Reşat bir gün onu gezmeye götürmek ister, Selma çekinir. Reşat’ın isteğiyle çıkarlar. 

Birkaç saat büyük mutluluklar yaşarlar. Reşat bütün bu bekleyişler sırasında Selma’ya hiç 

dokunmaz. O gün Selma’ya hayatta en büyük saadeti ne zaman tanıdığını sorar. Selma Reşat’a “-

Seni Beklerken!” der.  

 Reşat bir müddet sonra lalasına daha fazla yük olmamak için Selma’yı yanından alır. İki 

odalı bir pansiyona yerleştirir. Reşat Selma’nın bütün ihtiyaçlarını karşılar. Her gün onun yanına 

gelir. Mahalledekiler onları evli sanırlar. Reşat’ın da bir gece işinde olduğunu düşünürler.  

Bir akşam Sabir Paşa oğlunu çağırır ve Bursa’daki çiftlikte işlerin yolunda olmadığını ve 

oraya gidip işleri düzenlemesini ister. Ertesi gün Reşat Selma’yı da alarak Bursa’ya gider. 

Mudanya’da çok güzel günler geçirirler. Reşat sabahları çiftliğin hesaplarını kontrol eder, kalan 

vaktini Selma ile geçirir. Reşat’ın işleri bittiği halde hemen İstanbul’a gitmezler, orada yeşilliğin 

sefasını sürerler. Hatta evlendikten sonra çiftlikte yaşamayı düşünürler. Çiftlikteki herkes de 

Selma’yı çok sever. Reşat’ın babasından gelen telgraf üzerine İstanbul’a dönmeleri gerekir. 

Çiftlik müdürü yola çıkmadan önce onlara bir kuzu yedirmek ister. Ertesi gün çiftlik müdürü 

güzel bir kır sofrası kurar ve ziyafet verir. Herkes çok mutludur. O sırada omuzları çökük biri 

gelir, müdürden izin ister. Oradakiler halinden çok acı çektiği belli olan adamın hikâyesini 

müdürden dinlerler. Adamın kızını bir genç kandırmış, kız o gençle kaçmış, sonunda 

umumhaneye düşmüştür. Kızın annesi kahrından ölmüş. Kız da frengiye yakalanmış, hastanede 

tedavi görmekteymiş. Selma da Reşat da duruma çok üzülürler. Bütün gece uyuyamazlar. Selma 

kâbuslar görür. Reşat onu teskin eder. Ertesi gün birlikte İstanbul’a dönerler. Reşat yolda birkaç 

güne kadar babasına durumu haber vereceğini bildirir.  

Reşat İstanbul’a döndüğü gece babasının biraz da çakır keyif olmasından da faydalanarak 

evlilik niyetinden bahseder. Sabir Paşa durumdan gayet memnun bir şekilde, oğluna annesiyle 

konuştuktan sonra haber vereceğini bildirir. Sabir Paşa ve Büyük Hanımefendi konuşurlar ve o 

hafta cuma günü kızı görmeye karar verirler. Reşat kızın orta halli bir ailenin yetim kalmış kızı 

olduğunu söyler. Selma tanışmaya geldiği zaman Sabir Paşa ve Hanımı kızı çok beğenirler. Reşat 
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Selma’nın bir yakınının evinde kaldığını belirtince de o günden tezi yok kendi evlerinde kalması 

gerektiğini belirtirler. Selma’ya büyük Hanım’ın odasının yanında bir oda açarlar, bütün 

ihtiyaçlarını karşılarlar. Önce Reşat’la Selma’yı nişanlarlar. Bir müddet sonra da gençlerin nikâh 

merasimleri olur. Nikâhın ertesindeki ilk cumartesi günü de düğün merasiminin yapılmasına 

karar verilir.  

Düğün için fevkalade hazırlıklar yapılmaya başlanır. Beklenen gün gelir. Terzi Elenika 

geline çok güzel bir gelinlik hazırlar. Gündüz bayan misafirlere aittir. Binlerce kadın gelir ve 

Büyük Hanımefendi’nin koltuğunda oturan güzel gelini seyreder, tebriklerini sunarlar. Yalnız 

terzi Elenika’nın komşusu Despina adlı bir kadın da vardır. Bu kadın böyle merasimlere gelerek 

birbirine göz koymuş erkeklerle kadınların arasını yapar. Selma’yı görünce onun Saraylı’nın 

evindeki kızlardan biri olduğunu hatırlar. Akşama doğru erkek davetliler gelmeye başlar.  

Düğün en güzel şekilde devam ederken, aslında hasta olduğu için düğüne gelemeyeceğini 

bildiren Molla Bey, Sabir Paşa’ya gizliden haber göndererek aşağı gelmesini ister. Sabir Paşa 

hasta olduğu için yukarı gelmeyen Molla Bey’i yukarı getirmek için yanına gider; ancak Molla 

Bey’in ciddi tavrı karşısında şaşırır. Molla  

“-Gelin diye evine aldığı kadını bir orta malıdır!” diyerek Paşa’nın namusunun beş paralık 

olduğunu söyler. Paşa hiddetle davetlilerin yanına gidip oğlunu ve gelinini evden kovacağını 

söyleyince Molla onu durdurur. Misafirlere bir şey belli etmemesi gerektiğini, misafirler gittikten 

sonra aralarında halletmeleri gerektiğini anlatır.  

O esnada kapı aralığında bekleyen emektar hizmetçi konuşulanları işitmiş ve kötü bir 

durum olduğunu anlayarak çok sevdiği Reşat’a durumu haber vermek için gider. Reşat hemen 

babasının yanına iner. Babası oğlunu görünce onu azarlayarak yere fırlatır. Reşat babasına karşı 

çıkar. Ona ait her şeyin dünde kaldığını söyler; ancak babası söz dinleyecek halde değildir. O 

sırada bir fevkaladelik olduğunu anlayan Selma da Reşat’ın arkasından gelmiş ve kapı 

aralığından konuşmaları dinler. Birden içeriye girerek Sabir Paşa’ya karşı çıkar. Sabir Paşa, 

Reşat onu susturmaya çalışır ancak başaramazlar. Paşa’nın ağır sözleri üzerine onu düşürenin 

yanındaki gibi arkadaşları olduğunu, kendi gibi genç kızların isteyerek bu hale düşmediğini 

haykırır. Üzerindeki mücevherleri çıkarıp yüzlerine fırlatır. 

Molla’nın korktuğu başına gelmiştir. Selma ile karşılaşıp, onun ikinci kimliğini ortaya 

çıkarması bütün hesaplarını bozacaktır. Zira evden kaçtığı günden beri Selma’ya büyük bir kin 

besleyen Molla bu yolla hem intikamını, hem de Selma’ya takılan takılardan payını alacaktır; 

ancak düşündüğü gibi olmaz. 

Selma büyük bir hışımla evden çıkar. Reşat peşinden koşar; ancak bir türlü Selma’yı 

bulamaz.  
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Selma evden kaçınca karşısına çıkan ilk viraneye sığınır. Bütün olanlardan sonra Reşat’la 

birleşmesi imkânsız olduğu için onun arkasından geldiğini bildiği halde ona görünmez. Gecenin 

karanlığı arasında nereye gittiğini bilmeden koşar. Kendini bir deniz kıyısında bulur. Kendisini 

denize atacakken biri kolundan tutar. Tutan gece kontrolünden gelen ihtiyar bir balıkçıdır. 

Selma’yı alır, kulübeye götürür. Karısı da Selma’nın önüne bir çorba tepsisi çıkarır. Selma’ya bu 

genç yaşta niçin ölmek istediğini sorarlar. Selma’nın aklına Sabir Paşa’nın sözleri gelir. Sabir 

Paşa bir umumhane malının namuslu bir çatıyı kirletemeyeceğini söylemiştir. İhtiyarlara durumu 

anlatıp “-Ben bir umumhane malıyım!” sonrasında evden çıkar; ihtiyarlar şaşkındır, hiç ses 

çıkarmazlar. 

Selma gözlerini bir hastanede açar. Hastaneye yatırılalı iki gün olmuştur. O gece Selma’yı 

sabaha karşı devriyeler deniz kenarında baygın bulurlar.  Ayılmadığı için kimse kim olduğunu 

bilmez.  Yanına gelen doktor tesadüfen düğün gecesi konaktadır. Doktorun sorularına “-

Bilseydiniz!” deyince doktor her şeyi bildiğini söyler. O gece Paşa’nın bir rahatsızlığı bahane 

edilerek eğlenceler durdurulmuş, davetliler de birer bahane ile atlatılmıştır. Selma hemen “-O bir 

şey bilmiyor, değil mi?” deyince Reşat’ın da kendisinden farksız olduğunu söyler. O da bir 

buhran içinde yatağa düşmüştür. Doktor onu teskin etmeye çalışır. Selma hiçbir şey 

söylemeksizin dalar. Selma’nın durumu hiç de iyi değildir. Ciğerleri o soğuk gecede iltihap 

toplamıştır. Eğer iyileşirse tedavisi de çok uzun sürecektir.  

Doktor iyi niyetle Sabir Paşa ile konuşmaya karar verir.  

Sabir Paşa’nın çiftliğin hesaplarıyla uğraştığı bir gün Doktor konağa, Reşat’ı ziyarete 

gelir. Doktor Sabir Paşa ile konuşur. Sabir Paşa önce şiddetle karşı çıkar. Doktorun konuşmaları 

neticesinde biraz yumuşar. Reşat da konaktan ayrılmak hastaneye yatmak ister. Çok bitkin bir 

haldedir. Doktor izin vermez. Selma’nın yaşadığını da hemen söylemez. 

Selma’nın durumu gittikçe ağırlaşır. Artık Reşat da Selma’nın yaşadığını bilmektedir. 

Selma’nın son isteği bir an bile olsa son defa Reşat’ı görmek ve bir insan telakki edildiğini 

anlamaktır.  

Reşat iyileşince hemen Selma’nın yanına koşar; ancak Selma kan kusmaktadır. Son 

saatlerini yaşamaktadır. Hastaneye Sabir Paşa da gelmiştir. Şahit olduğu manzara karşısında 

başını eğer. Selma’nın üzerine gelinliğini örterler ve Son anda Selma doktorun yanında Sabir 

Paşa’yı görür. Sabir Paşa Selma’nın elini tutar. Selma son nefesini verir. Selma’yı aile 

mezarlığına defnederler. 
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2.2.3.3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü: 

Seni Beklerken adlı roman numaralandırılmış on beş bölümden oluşur. İlk dört bölüm 

giriş, sonraki on bölüm gelişme, son bölüm ise sonuç niteliğindedir. Eserdeki bölümler,  işlenen 

konular ve sayfa numaraları şöyledir: 

1. Bölüm: Enişte Bey’in Saraylı’nın evine gelip geceye misafir geleceğini haber 

vermesi (s. 3–4). 

2. Bölüm: Saraylı Fitnat’ın ve Molla Bey’in tanıtımının yapılması, (s. 4–6). 

3. Bölüm: Selma ve Melek’in içinde bulundukları durumla ilgili konuşmaları,  

(s. 7–9). 

4. Bölüm: Beklenen İzmirli misafirlerin gelmesi, eğlencelerin yapılması ve Selma ve 

Reşat’ın sabaha kadar konuşmaları, Reşat’ın evlenme teklifi yapması ve beraber 

evden kaçmaları, (s. 9–23). 

5. Bölüm: Reşat’ın Selma’yı Beşiktaş’taki lalasının evine götürmesi, (s. 23–25). 

6. Bölüm: Reşat’ın olanları ve durumu babasına nasıl izah edeceğini düşünmesi, (s. 

25–30). 

7. Bölüm: Reşat ve Selma’nın mutlu günleri, (s. 30–32). 

8. Bölüm: Birlikte çıktıkları ilk gezinti, (s. 32–36). 

9. Bölüm: Reşat’ın Selma’ya Sultanahmet’te bir ev kiralaması ve Sabir Paşa’nın 

oğlunu çiftlikteki durumu araştırması için Mudanya’ya göndermek istemesi, 

Selma ve Reşat’ın birlikte Mudanya’ya gitmeleri, (s. 36–51). 

10.  Bölüm: Reşat’ın durumu babasına anlatması ve Selma’yı eve getirmesi, düğün 

hazırlıklarının yapılması, (s.51–57). 

11.  Bölüm:  Düğün gecesi, Molla Bey’in Sabir Paşa’ya gerçekleri anlatması,  

       (s. 58–71). 

12.  Bölüm: Selma’nın sokaklarda kalması, (s. 72–75). 

13.  Bölüm: Selma’nın hastanede uyanması, doktorun durumu Selma’ya anlatması. (s. 

75–78). 

14.  Bölüm: Doktorun Paşa’ya durumu anlatması ve Selma’yı affetmesini istemesi, (s. 

79–84). 

15.  Bölüm: Reşat’ın hastaneye Selma’nın yanına gelmesi ve Selma’nın ölmesi,  

       (s. 84–90). 

 Romanın ilk dört bölümü giriş niteliğindedir. Konunun asıl düğümü de burada atılır. 

Selma ve Reşat kaçtıktan sonra ne olacağı okuyucuda merak uyandırır ve gelişme bölümü başlar. 

Eser bundan sonra Reşat ve Selma’nın birlikte geçirdiği günler, Reşat’ın durumu babasına 
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anlatması ve düğün hazırlıklarının yapılmasıyla devam eder. Molla Bey’in bütün gerçekleri 

anlatması ile mutlu günler sona erer. Sonuç bölümünde ise Selma hastaneye düşmüştür ve 

isteklerine kavuşur; ama sonunda ölür.  

 Eserin olay örgüsü, Reşat’ın Saraylı’nın randevu evine gelmesi ile başlayan vaka 

zincirleri ile şekillenir.  Aynı gece birlikte evden kaçan Selma ve Reşat’ın yaşadıkları eserin 

merkezini oluşturur. Daha sonra bir Mudanya seyahati vardır ki, esere atmosfer yaratmak için 

katılmıştır, burada güzel günler geçirirler. İstanbul’a döndükten sonra Reşat durumu babasına 

açar, babası ve annesi Selma’yı beğenince düğün hazırlıkları yapılır; ancak düğün gecesi Molla 

Bey’in eve gelmesiyle mutluluk sona erer. Selma bundan sonra hastanededir, son defa Reşat’ı 

görür, Sabir Paşa onun elini tutunca insan telakki edildiğini anlayarak can verir.  

 Aslında eserde görüldüğü üzere çok fazla olay yoktur. Vaka tek bir zincir etrafında 

şekillenmiştir. Bunun dışında bir ikinci olay görülmez. 

  

 

2.2.3.4. Şahıs Kadrosu: 

Seni Beklerken adlı romanda kişiler eserin zayıf noktalarından biridir. Aslında Bir Yuva 

Böyle Yıkıldı adlı romana göre kişiler hakkında biraz daha fazla bilgi sahibi olduğumuzu 

söyleyebiliriz; ancak yine de roman kahramanlarının hayat hikâyeleri ile ilgili tam bir bilgimiz 

yoktur. Burada da şahısları asıl şahıslar ve yardımcı şahıslar olarak ayırıp öyle ele alcağız. Şimdi 

asıl şahısları görmeye başlayalım. 

Selma: Selma, vakaya etkisi açısından romanın merkezi şahsı konumundadır. Olaylar 

onun etrafında şekillenir ve vaka zincirlerine doğrudan ya da dolaylı olarak o yön vermektedir. 

Selma eserde karşımıza ilk olarak ağlarken çıkar. Selma yaşadığı hayattan iğrendiğini bu 

hayatı istemediğini söyler. Arkadaşı Melek onu teselli etmeye çalışır. O esnada Selma’nın 

iğrendiği işini öğreniriz, konuyla ilgili Selma şunları söyler: 

“Kolay değil tahammül Melek! Kolay değil hayatta namuslu yaşamak istemek ve buna 

rağmen vücut satmak. Kolay değil samimi bir yuva altında yaşamak isteyenin yalan ve sahtelik 

kokan bu baykuş yuvasında olması! Çıldıracağım burada daha kalırsam. Bu yerde her insan 

bana artık bir yılan, her müşteri etime çarpmağa hazır bir akrep gibi görünüyor. Ne kara alın 

yazım varmış!” (s. 7-8). 

 Eserde Selma’nın hayat hikâyesini özetleme tekniği ile kendi ağzından aynı gece 

kendisine müşteri olarak gelen Reşat’a anlatırken öğreniriz. Gerçi aslında Reşat arkadaşlarını 

kırmamak için oraya gelmiştir ve niyeti Selma ile beraber olmak değildir. Selma aslında 

Anadolu’da doğmuş bir köy çocuğudur. On iki yaşına geldiği sene birkaç zaman arayla anne ve 
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babasını kaybeder. Köylü on- on beş gün bakar ama herkesin dedi kendine yeteceğinden bir gün 

köye gelen bir Paşa’ya Selma’yı verirler. Paşa Selma’ya çok iyi davranır. Onu kızıyla beraber 

okutur. Bir süre sonra Paşa ölür. Kızı da on dört yaşında bir otomobil kazasında ölür.  Evdekileri 

ellerine biraz para vererek gönderler. Uzun zaman otellerde aç yatar. İş bulur ama parasını dahi 

almadan işten ayrılır. Ondan istenen iş değil, namusudur. En son bir eve hizmetçilik yapmak için 

girer. Orada da evin küçük beyi Selma’yı sevdiğini söyleyerek kandırır. Genç kızı yalanlarına 

inandırarak ona teslim olmasını sağlar. Ondan sonra da evden kovdurur. Evin hanımına durumu 

söylediğinde, kadın böyle bir iftira yüzünden kendisini mahkemeye vereceklerini söyler. 

Sonrasında Selma nasıl olmuş da o yola düşmüştür, bilmeyiz.  

 Selma ile ilgili bilmediğimiz bir yönü de fiziki özellikleridir. Çok güzel olması, gözlerinin 

siyah renkli olması dışında eserde başka bir bilgi verilmemiştir. Sabir Paşa ve büyük 

Hanımefendi ile tanışmak için Selma konağa gittiğinde onu beğendiklerini böyle ifade ederler: 

“Paşa genç kadını görür görmez hafif sırıttı. Ağzı kulaklarına vardı.  

‘–Gel bakayım.’ Dedi. ‘Sen ne güzel şeysin böyle!’ Büyük Hanımefendi memnun 

gülümsedi:  

‘–Nur topu maşallah!’ Paşa Selma’yı yanına oturttu.  

 Bugün yine Selma’nın bütün güzelliği üstünde idi. Büyük Hanımefendi yanındaki baş 

kalfaya mırıldandı: ‘–Hem de allıksız pudrasız güzel!’” (s. 55). Gözlerinin siyah olduğunu ise 

düğün için Selma’yı hazırlarlarken, Reşat odaya geldiğinde radyoda “Siyah Gözleré adlı bir 

tango çalmaktadır. Reşat Selma’nın gözlerine bakarak: “–Dünyanın andığı siyah gözler… 

Muhakkak… Seninkiler…”    (s. 60) der.  

 Eserde Selma’nın anne babası öldüğünde on iki yaşındadır. Sonra verildiği Paşa’nın 

yanında kaç yıl kaldığını bilmeyiz. Paşa Selma’yı kızıyla beraber okutmuştur; ama bu ne kadar 

sürmüştür, yazar bunla ilgili de bilgi vermez. Paşa ölümünün ardından sokaklara düşen genç kız 

ne zaman iş bulmuştur ve hizmetçi olarak girdiği o evde ay mı, yıl mı kaldığı belirsizdir. Son 

olarak bildiğimiz randevu evine düşeli bir yıl olmasıdır.  

 Selma’nın tam anlamıyla eğitim almış biri değildir. Sadece köyden gelince yanına 

verildiği Paşa kızıyla beraber Selma’yı da okutmuştur. Bir okuldan mezun olmuş mudur, belli 

değildir. Bunu şöyle ifade eder: “Köyden ayrılan saf kızla hayli zaman bir konakta yaşayan kız 

arasındaki fark, bu ikincisinin iyi okuyup yazmağı bilmesi, bir tahsil görmüş olması idi.” (s. 17).  

Bundan sonrasında zaten yaşadığı hayat ona aldığı tahsili de kullanma imkânı vermez.  

 Bunun dışında Selma kişilik olarak olumludur. Gittiği her yerde samimiyeti, iyi niyeti ve 

terbiyesi sayesinde herkese kendini sevdirir. Mudanya’ya gittikleri zaman çobanların Selma 

hakkındaki görüşleri verilerek bu gösterilmiştir: “Paşa iyi gelin seçmiş!” , “Ne kadar da alçak 
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gönüllü değil mi?” , “İlk sözde kendini insana nasıl sevdiriyor!” (44). Yine Sabir Paşa’nın 

Selma’nın kim olduğunu bilmeden önce onun hakkında söylediği sözler de bu durumun bir 

göstergesidir: “Gelin her gün daha da hoşuma gidiyor. Sadeliği ayrıca bir sevimlilik veriyor ona. 

Masum hali ve terbiyesi gösteriyor ki, iyi bir aile yuvasında büyümüş.” (s. 55).  

             Yazar aslında Selma’nın herkes tarafından sevilmesini sağlar. Onun yaptığı işi öğrenene 

kadar herkes onu bir melek sanırken, fahişe olduğunu öğrendiklerinde ondan iğrenirler. Bunu 

başta Sabir Paşa olmak üzere, intihar etmek üzere iken onu durduran balıkçı ailesi de gösterir. 

Selma onlara bir fahişe olduğunu söyleyip, evden çıkınca, yaşlı kadın ihtiyar balıkçıya: “-Kapıya 

dokunma, kirlenirsin!” (s. 74) der. Bu aynı zamanda toplumun bakış açısını göstermek için de 

kullanılmıştır. Kötü yola düştüğü için kendini öldürmeyi düşünen birine dahi kötü gözle bakarlar. 

Onun kirli olduğunu, namuslu çatılarını kirleteceklerini düşünürler.  

Selma ile ilgili bu şekilde düşünmeyen en önemli kişi Reşat’tır. Onunla ilgili düşünceleri 

ilk karşılaştıkları gece onu dinledikten sonra verilir: “Reşat, çirkefe düşmüş bu tertemiz ruhu, 

kımıldanmaksızın seyrediyordu. Ona karşı kalbinde öyle iyi duygular doğuvermişti ki! Hikâyesini 

anlatırken bile bu yavrucakta tam bir masumiyetin en dessas muhitlerde bile pürüzlenmemiş bir 

izi yaşıyordu. Bu kalp, bu masum ruh, dıştan belli olmayan ıstırapların ortasında, için için daha 

neler saklıyordu, kim bilir? Bunların yanında fazla bir şey vardı onda: Kötülük etmekten uzak 

kalmak isteyen bir vicdanın kötülük yaptıkça duyduğu azap.” Bu düşünceye sahip olan ikinci kişi 

Doktor’dur. Ona göre namuslu yaşamaya ant içmiş her insan aile yuvasına girebilir. Bu 

insanların insanca yaşamasına karşı çıkmak cemiyetin şuuruna yakışmayacak bir canavarlık olur. 

“Düşeni öldürmek değil, kaldırmaktı o cemiyetin vazifesi.” (s. 78)  

Aslında romanda Selma kimliği ile verilmek istenen kötü yola istemeden düşmüş bu genç 

kızların halidir. Bunun ıstıraplarını, haykırışlarını Selma’nın ağzından dinleriz. İlk önce 

Saraylı’nın evinde Reşat’la konuşurken şunları söyler:  

“Bir hayvan… Konuşmaya hakkı olmayan murdar bir mahlûk. İnsan konuşur ve 

konuşturulur. Bizde bu hak yoktur, ağzımızı açmak istesek sen sus diye haykırırlar. Mademki 

konuşamayız, bir hayvanız demek. Yalnız kendi kümesimizde, kendi ahırımızda ağzımızın 

açılmasına müsaade ederler. Vücudumuzu her saran yabancı, haysiyetimizin sanki bir damlasını 

daha almış ve bizi bir inekten de aşağı düşürmüştür. Hiç olmazsa inek sevilir ve faydalıdır diye 

korunur. Biz bu da bu kadar da değiliz.  Koruyanımız yoktur. Memelerimiz vardır, fuhuş kusmak 

için. Boynuzlarımız vardır, her gün yeni bir rezaletle daha yaldızlanmak için. Bir yere girersek 

kovuluruz. Yolda yürürsek istihkarla bakılırız.” (s.13). 
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 Bunun dışında asıl içindekileri kustuğu ve yazarın da vermek istediği mesajı verdiği 

sözler Sabir Paşa karşısında söylediği sözlerdir. Kapı aralığından Paşa’nın istihkar dolu sözlerini 

işittikten sonra şunları söyler:  

“Hakkınız var, Paşa! Bütün dedikleriniz doğru. Bir vesika göstermişler, benimdir. 

Şerefsiz yaşayan da benim. Koynumda her gece bir erkek değil, bazı geceler sırayla on bir erkek 

de taşıdım. Etimi sattım, şehvet sattım. Ne istiyorsunuz benden? Onu da yaparı, bir fahişe 

istediği şeyleri yapmağa alışkındır çünkü. Hepsini yaptım dediklerinizin! Yalnız bir şey 

unutmuşum, düşenin kaldırılmasına sizin gibilerce müsaade verilmediğini!...” (s. 67) 

 Paşa Selma’ya “–Yeter kıs sesini. Umumhane değil burası, kadın. Yerine defol. Çöplük 

pisliği, namusluların temiz çatısı altında durdurulmaz.” (s.68)  deyince Selma daha da kızarak: 

“Hayır Paşa. Bir çöplük pisliği değilim ben. Geri al sözünü. Biz de sizin kadar birer ana baba 

çocuğuyuz, hayvan telakki edilsek de sizin taşıdığınız duyguların hepsi var kalbimizde. 

Koynumuza her gün her cins erkek alırken “Hayvanız… Hayvanız…” diye haykırırız hep, ama 

hayvan olmadığımızı biliriz. Bu tahkirleri suratımıza doğru kamçılarken niçin unutuyorsunuz ki 

bizler kendiliğinden atılan değil, fakat zorla sürüklenenleriz. Bir çöplük pisliği! Peki, öyle olsun; 

ama o çöplüğü kuran değiliz, onu bize tanıtan, o çöplüğü genişleten var geride: sizler, sizin 

gibiler! Kader bizi fırlatır, ona sizler bu felaketleri hazırlattırırsınız. Niçin düşünmüyorsunuz 

bunu? İçinize birer hizmetçi diye gireriz, bizden her şeyimizi çalmak hakkını görürsünüz 

kendinizde, kızlığımızı bile. Çalmayın deriz, adaaam bir hizmetçi parçası der, geçersiniz. Düşeriz 

ezersiniz. Kurtulmak isteriz, olmaz diye haykırırsınız. Tahkir, şehvet, pislik içinde çürür gideriz 

bizler de. Çöplüğüne diye haykıracağınız yerde neden kurtul diye bizlere yol göstermiyorsunuz. 

 –Kurtarın bizi ey insanlar! Her gün bir erkeğe şehvet kaynağı olmaktan tiksiniyoruz. 

İstemiyoruz namus kasaplığını. Umumhanelerimizin dört duvarı arasındaki içki ve hayvanca 

duygu havası boğuyor bizi. Kurtarın. Biz de insan telakki edilmek istiyoruz. Bizde de yuva 

kurmak hevesi var. Biz de sevebiliyoruz. Biz de sevebilelim. İnsan içine çıkmak istiyoruz. 

Fakirsin diye kafası kırılmaz dilencinin. Namussuzsun diye de parçalamayın kafatasımızı, 

elimizden tutun, ölümümüze mani olun! Kolumuzdan tutan olmadı çünkü. Açlık ne, hiç denedin 

mi, Paşa? Sıcak sobanın başında bilemezsin bunu! Kış günü köprü altında yatamıyor bir genç 

kız! Aç kalsaydı, kızının da benim yaptığımı yapmayacağından emin misin? Kurtarın bizi. İnsanız 

bizler de. Yalan söylüyoruz,  yaşamak için. Vücut çürütüyoruz, ekmek için. Gülüyoruz, ama nasıl 

ağladığımızı, nasıl utandığımızı bize sorun. Yeter azap, yeter artık bu cehennem. İnsansınız, 

inanlığınız niçin imdat göstermiyor bu bahtsızlara!”(s.68-69) 

 Burada aslında Selma tipinin sosyal bir sorumluluk yüklendiğini görüyoruz. Bunu “ben” 

değil “biz” demesinden ve “Kurtarın bizi ey insanlar!” (s. 69) diye bütün insanlara 
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seslenmesinden de anlayabiliriz. O sadece kendi adına değil, kötü yola düşmüş bütün genç kızlar 

adına konuşur.  Selma eserin sonunda istediklerine kavuşur; ama artık çok geçtir. Zira son 

anlarını yaşamaktadır ve Sabir paşa da gelip Selma’nın elini tutunca canını verir. Bu da bize 

sanki bu anlayışın çok geç de olsa zamanla cemiyete yerleşeceğini anlatmaktadır. 

 

Reşat: Eserde Selma’dan sonra ikinci önemli şahıs konumundadır. İyi yürekli, insanlara 

karşı kötülük bilmeyen biri olarak tanırız. Reşat anlatma, gösterme ve iç çözümleme 

yöntemleriyle tanıtılır. Reşat Selma ile Saraylı’nın evinde tanışır. Selma’da derin bir ruh 

olduğunu düşünür. Onunla evlenip onu bulaştığı bu çirkeften kurtarmak ister; ancak babası buna 

müsaade etmez. Reşat da Selma gibi mutsuz olur. 

 Reşat’la ilgili bilgimiz çok azdır. Babasının ziraat işleriyle ve çiftlikleriyle uğraşması, 

Cağaloğlu’nda oturması dışında bir şey bilmeyiz. Kaç yaşındadır, eğitim almış mıdır, bilinmez. 

Bildiğimiz evlilik çağlarında olduğudur. Bize sadece kendisiyle ilgili şunları söyler: “Ben kendini 

içkiye vermiş bir ayyaş değilim. Sefahat âlemlerinde çığırından çıkmaya hevesli bir insan hiç 

değil. Belki tuhafınıza gider, inanır mısınız ki, içkiden hoşlanmam bile ve fazla içen 

arkadaşlarıma acırım! Beni bir masa başında görürseniz, biliniz ki birkaç dost hatırı içindir. 

Oyunbozanlık sevmem, arkadaşlarımın neşesine katılmış gibi görünürüm. İçmeyen bir insanı içki 

âlemi nasıl sıkarsa, içenleri de bir içmeyenin varlığı o kadar rahatsız eder, bunu düşünürüm.” (s. 

11). Bu açıklama da Selma’yla tanıştıkları gece arkadaşlarından farklı olduğunu açıklamak için 

yapılır. Hatta ilk defa bir randevu evine geldiğini de söyler.  

 Selma’nın konuşmalarını ve hayat hikâyesini dinledikten sonra onun ruhunun temiz 

kaldığına inanır. Onunla evlenerek bu hayattan kurtarmak isteyerek şöyle söyler: “Düşen 

kurtarılabilir ve bir kalp bir an içinde sevebilir. Ne olursan ol, bu kollarımı sana açıyorum, 

Selma. Yerin fuhuş çanakları değil, aile ocağı. Sana bunu veriyorum işte. Bu billur ten, bu 

ağlayan gözler, bu sızlayan kalp ve solan saç bir meleğinkiler kadar güzel. Yuvamın saadet 

köşelerinde bundan sonra unların neşeler yaratmalarını istiyorum. (s. 22) . 

 Reşat da Selma kadar hassas bir ruh taşır. Selma düğün gecesi evden kaçtıktan sonra o da 

yataklara düşmüş ve hastalanmıştır.  

 Bunun dışında aslında Reşat eserde silik bir karakter olarak karşımıza çıkar. Babasına 

evleneceği kızı tanıştırmak için aylarca bekler. Kendine ait bir işi yoktur. Babasının çiftlik 

işlerine bakar. Selma’yı bir eve yerleştirdikten sonra durumu babası fark etmemesi için çabalar. 

Sadece eserin sonunda Selma’nın artık temiz olduğunu söyler, babasına karşı çıkar; ama yine de 

babası onu dinlemez. Hatta vurup yere uzatır.  
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 Bu da bize sadece Selma’yı o hayattan kurtarmak için yaratılmış bir figür olduğunu 

düşündürür.  

 

Sabir Paşa: Reşat’ın babasıdır. Eserde köhnemiş cemiyet zihniyetinin temsilcisi olarak 

karşımıza çıkar. Zaten yaşayışı da eskiye bağlıdır. Yazar Sabir Paşa’yı özellikle zihniyetinin 

geriliğini ifade etmek için konaklarda halayıklarla, kalfalarla yaşatır. Sabir Paşa eserde bize 

anlatıcı tarafından şöyle tanıtılır:  

“Reşat’ın babası muhitinde çok tanınmış eski zaman ‘Paşa’larındandı. Çok zaman önce 

tekaüt olmuş, birçok arazi satın alarak, çiftçiliğe başlamıştı. İyi kalpli olmakla beraber ne de 

olsa eski zaman Paşalarının “Zadegân” illetiyle maluldü. Çok hürmet edilmesini sever, her işte 

mutlaka görünmek ister, yanı başında birkaç dalkavuk,  karşısında birçok elpençe divan durmuş 

insan bulundurmaktan haz duyardı. Bu ruh haletini önünde ‘asilzade’ olmayan  ‘ insan değil’di. 

Sonra ne olsa bazı taassup ifade eder fikirlerden kurtulamamıştı.  

Sabir Paşa’nın konağı eski zaman tertibi üzere teşkilatlıydı. İçeride halayıklar, kalfalar; 

dışarıda selamlık erkânı, lalalar, ayvazlar hayli kalabalık bir maiyet vardı. Kâhyası aşçıbaşısı, 

kilercisi filan çok yıl önceki konak hayatlarını canlandıran tiplerdi.” (s. 27)  

 Anlatıcı Sabir Paşa ile ilgili bunları belirttikten sonra oğlunun babası gibi olmadığını 

anlatmak için de şunları söyler: “Hiç de babası gibi eski zaman kafalı olmayan Reşat bu hayattan 

tiksinir, harem dairesindeki odasından kaçardı. Hele gelen misafirlerin selamlık dairsine 

alınmasına öyle hiddet ederdi ki…” (s. 27)  

 Sabir Paşa her ne kadar eskiye bağlı yaşarsa da içkiden de uzak duramaz. “Kafasının 

taassup dolu olmasına rağmen Sabir Paşa akşamları dolgun mezeler yanında birkaç kadeh 

atıştırıp kafayı bulandırmaya bayılırdı. Bazı akşamlar bu birkaç kadeh, onu yanına 

sokulunmayacak kadar aksi bir insan haline koyar, bazen da onu en basit uşaklara iltifat edecek, 

şakalaşacak kadar değiştirirdi.” (s. 52) Babasından çok çekinen Reşat onun böyle gecelerden 

birinde çok keyifli bir zamanında yanına yaklaşarak evlenme isteğini açıklar.  

 Sabir Paşa namussuzluğuna kesin kanaat getirdiği Selma karşısında hiç geri adım atmaz. 

Doktor’un bütün çabalarına rağmen o da sonuna kadar durumu kabul etmez; ancak son sahnede 

birden onu da Reşat’la hastanede görürüz. Doktorun zoruyla gelmiştir. Selma ile Reşat’ın 

kavuşmasını gözü yaşlı izler. Yaptıklarından pişman olur. Bunu Doktor’a hiçbir ümidin olup 

olmadığını sormasından ve son anında Selma’nın elini tutmasından ve aile mezarlığına 

gömülmesine izin vermesinden anlarız. Selma öldükten sonra onu gelini olarak kabul etmiştir. 

Sabir Paşa’daki değişikliği anlatıcı şöyle verir: “Sabir Paşa yavaş yavaş ilerledi. Müteessirdi. 

Doktorun zoruyla gelmiş; fakat şahidi olduğu hazin sahne Selma’nın nasıl ince ve iyi bir ruh 
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taşıdığını ona anlatmıştı. Yatağının yanına geldi, yarı oturdu. Selma sadece bakıyor, 

kımıldamıyordu. Paşa Selma’nın elini tuttu. Selma hazin baktı. Dudakları titrer ve kımıldar gibi 

oldu. ‘–Fahişe oldum, namussuz olmadım.’ diyebildi ancak.”  (s. 90) 

 Sabir Paşa eserde özellikle namuslu insanların karşısına çıkan ve buna müsaade etmeyen 

insanlara örnek olarak oluşturulmuştur. Eserdeki duruşu bize bunu gösterir. Yazar vermek 

istediği temaya uygun olarak eserin sonunda Sabir Paşa’yı bize fikirleri değişmiş biri olarak 

gösterir. Bu da toplumdaki insanlarda olmasını istediği değişikliktir. 

 

Diğer Şahıslar: 

 Eserdeki olaylarda dolaylı olarak etkisi olan veya olaylara etkisi olmayıp sadece ismi 

geçen şahıslar da vardır. Burada dikkati çeken durum sadece Müslümanlara ve Türklere yer 

vermeyip, yabancıları da esere dâhil etmesidir.   Bunlar; Saraylı Fitnat Hanım, Enişte Bey(Molla 

Bey), Doktor, Nazlı, Melek, İzmirli Rahmi, Hacı Fettah, Çiftlik müdürü, Sofracı Yorgo, Terzi 

Elenika, Modist Despina, Büyük Hanımefendi’dir.   

Saraylı Fitnat Hanım: Şişli’deki randevu evini işleten kadındır. Tanıtımı anlatıcı 

tarafından şöyle yapılır: “Vaktiyle sarayda hayli gözbebekliği ettiği söylenen bu kadın, adını bile 

yazmaktan aciz bir cahil olduğu halde hele fena maksatlı işlerde bir şeytan zekâsına malikti. 

Tatlı dili elinde büyük bir silahtı. Saraydan azat edildikten sonra, Çukurbostan’da küçük bir eve 

başını sokmuş,  orada birkaç yıl tüfekçi ustalarından alaylı bir mülazımla oturmuştu. Kocası 

öldüğü zaman elinde, saraydan çıkarken aldığı ve on parasını daha harcamadığı ‘ihsan’ vardı. 

Sarayda iken sevda tellallığında hayli rol oynayan ‘Saraylı Hanım’ kocası öldükten sonra da bu 

gibi işlerin bir gelir kaynağı olacağını düşünmüş, yanına gelip giden saf bir çamaşırcı kızını 

kandırıp şuna buna peşkeş çekmekle işe başlamıştı. Bin desise ile şurada burada avladığı masum 

genç kızların hem de kaç tanesinin başını derde salmıştı. Onun tercih ettiği zaten kimsesiz, fakir 

fakat güzel bahtsızlardı. Bu zavallılar etlerini satacaklar, bu masumlar her gün sıhhatlerinden 

bir damlasını daha, zehirli zevk dakikalarına kurban verecekler, ‘Saraylı Hanım’ın da kesesi 

dolacaktı. Yanındaki saf yavruları boğaz tokluğuna ve kuru vaatlerle kullanmasını biliyordu.” (s. 

5). 

 Daha sonra Saraydan tanıdığı Molla Bey’le ortaklaşarak işleri daha da büyütüp 

Çukurbostan’daki evden Şişli’deki eve taşınırlar.  Ondan sonra da işleri beraber yürütürler.   

 Saraylı Hanım sadece eserin başında karşımıza çıkar. Randevu evinin sahibidir. Selma 

evden kaçtıktan sonra ne yapmıştır, bunu bilmeyiz. Hâlbuki eve gelenler oldukça tanıdık 

insanlardır. Reşat’ın kim olduğunu öğrenebilirler. Oysa yazar bu ayrıntıyı atlamış, Modist 

Despina Molla Bey’e haber verene kadar Selma’dan haber alınamadığını belirtmiştir. Bu da 
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eserin zayıf noktalarından biridir. Ayrıca adını bile yazamayacak kadar cahil birinin sarayda nasıl 

bulunduğu da ilginçtir.  

 Molla Bey: zamanında büyücülükte bir profesör olduğunu iddia eden, saraya sık sık gelen 

biridir. Saraylı Fitnat Hanım’la burada tanışmış, ahbap olmuştur. Saraylı Hanım’la yıllar sonra 

tekrar karşılaşıp, onun da mollalığı bırakıp ‘muteber tüccar’dan unvanını aldığını öğrenince işi 

ortaklaşa yapmaya karar verirler.  Molla Bey’in görevi etrafa göz kulak olmak, yağlı müşterileri 

Fitnat’ın evine getirmekti. 

 Anlatıcı Molla Bey ve Fitnat Hanım’la ilgili düşüncelerini açıklamaktan çekinmez: 

“Bütün bu işler Molla’nın ne kadar aşağı bir ruh taşıdığını göstermeye yeterdi. Başka yerden iyi 

kötü kazancı olduğu halde, cebine üç kuruş fazla atmak hırsıyla ‘Saraylı Hanım’ ın evi gibi 

batakhaneyi işletmekten kaçınmamıştı.. 

Molla ve Fitnat! Tam yakışmışlardı! İki menhus ruhun birleşmesinden doğan gizli bir 

müessesenin içinde çok büyük ıstırap çekenlerin ve birçok saadetlerin yıkılması bahasına elde 

edilen bahtsızların bulunması gayet tabii idi.” (s. 6). 

Ayrıca Molla Bey Sabir Paşa’nın eski ahbaplarındandır. Düğün gecesi Sabir Paşa’ya gelip 

durumu anlatan da odur. Niyeti hem evden kaçtığı için Selma’dan intikam almak, hem de artık 

pahalı mücevherlerin sahibi olduğu için Selma’nın mücevherlerine el koymaktır; ancak Selma da 

onun maskesini düşürmüştür. Sonrasında Molla Bey’in akıbetini bilmeyiz. 

Doktor: eserde karşımıza çıkan olumlu bir kişiliktir. Doktoru eserin sonuna doğru, Selma 

hastaneye düştükten sonra görürüz. Tesadüfen düğün gecesi de konaktadır. Namuslu olarak 

yaşamaya devam etmek isteyen insanların karşısında durmamak gerektiğini anlatır. Sabir 

Paşa’nın fikirlerinin değişmesinde etkili olmuştur. Onu Selma’nın son anlarında zorla hastaneye 

götüren de Doktor’dur. 

Nazlı ve Melek: Saraylı Hanım’ın evindeki kızlardan diğerleridir. Hacı Fettah Bursa’daki 

çiftlikte kümeslere bakan kişidir. Sofracı Yorgo, Sabir Paşa’nın akşamları sofrasını hazırlayan 

kişidir. Bayan Elenika, İstanbul’un meşhur terzisidir. Selma’nın gelinliğini o hazırlar. Modist 

Despina terzi Elenika’nın arkadaşıdır. O da tanınmış kişilerin partilerine katılarak çöpçatanlık 

yapar. Selma’yı Saraylı Hanım’ın evinde gördüğünü Molla Bey’e o haber verir. Bir de Reşat’ın 

annesi Büyük Hanımefendi vardır. Birkaç yerde konuşmasına yer verilmiştir. 

 

2.2.3.5. Anlatıcı, Bakış Açısı ve Anlatım Teknikleri: 

 Seni Beklerken romanında anlatıcı üçüncü tekil şahıstır. Romana onun bakış açısı 

hâkimdir. Okuyucu kişiler ve olaylar hakkında onun sağladığı imkânlar doğrultusunda bilgi 
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sahibi olur. Yazar anlatıcı da denilen bu anlatıcı tipi her şeyi bilen, gören, sezen yönleriyle aynı 

zamanda ilahi karakterlidir.  

 Eserde anlatıcının sınırsız imkânlara sahiptir. Çoğu zaman kahramanların duygu ve 

düşünce dünyalarına girerek bize bilgi verdiğini görürüz. İç çözümle yöntemi ile kahramanların 

ne düşündüklerini öğreniriz: 

“Gecenin olayları gözlerinde bir bir canlandı. Kısacık bir müddet içinde neler olmamıştı. 

Arkadaş zoruyla, zevk pazarlığına avare olarak girdiği evden, belki de akla gelmedik bir yuva 

saadetinin temellerini kuran bir mimar olarak çıkmıştı. Yalnız şehvet hırıltılarının sızdığı 

duvarlar arasında o döktüğü gözyaşlarıyla, lekelemediği vücuduyla, alçaltmadığı duygularıyla, 

belki de yeryüzünü en büyük sevabını işlemişti. Bu sevap, hem cemiyet, hem de şahsi hazineydi 

elbet! Öyle ya cemiyet bir yuva kadını kazanacak, kendi ‘kadınım’ diyebileceği bir varlığa 

kavuşacaktı. Kadınım! Bunu diyemez miydi? Niçin biri diyemesin ve öbürü olmasın!(…) Reşat 

uzandığı yatakta neler düşünmüyordu şu dakika!” (s. 25). 

Yine Doktor’un düşüncelerinin aktarılması da iç çözümleme yöntemine bir örnektir: 

“Doktor saadet bahsinde mazinin büyük bir rolü olmasını doğru bulanlardandı. Namuslu 

yaşamaya samimiyetle ant içmiş her insan onun kanaatince bir aile yuvasına girebilirdi, 

girmeliydi. Bir insan gençliğinde bir hata işleyebilirdi veya kaderin darbesini yiyebilirdi. Bunun 

tamirine tam bir samimiyetle çalışana ‘Hayır! Aramızda yaşamak hakkına malik değilsin!’  

demek cemiyetin şuuruna yakışmayacak bir canavarlık olmaz mıydı? Düşeni öldürmek değil, 

kaldırmaktı o cemiyetin vazifesi. Keşki her düşen Selma gibi kalkmak ve doğru yolun namuskâr 

bir kuşu olmak isteseydi.” (s. 78).  

 Romanda anlatıcının yeri bellidir; ancak zaman zaman kişiler hakkında yorum 

yapmaktan çekinmez: 

“Molla ve Fitnat! Tam yakışmışlardı! İki menhus ruhun birleşmesinden doğan gizli bir 

müessesenin içinde çok büyük ıstırap çekenlerin ve birçok saadetlerin yıkılması bahasına elde 

edilen bahtsızların bulunması gayet tabii idi” (s. 6). 

 “Kızı bir defa konağa getirmeği muvafık gördüler. Bakalım beğenecekler miydi, 

beğenmeyecekler miydi? Evlenecek olan kendileriymiş gibi bu noktaya önem veriyorlardı.” 

(s. 55). 

Burada da görüldüğü gibi yazar Molla Bey ve Fitnat’la ilgili nefret duygularını dile 

getirirken, Selma ile ilgili de daima okuyucu da acıma duygusu uyandırmak ister. Bu durumda da 

anlatıcı sanki romandaki kişilerden biri olup, karşımıza çıkar. 
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2.2.3.6. Zaman: 

 Seni Beklerken romanının vaka zamanını tam olarak tespit edemiyoruz. Romanın geçtiği 

zamana dair açık olarak bir tarih verilmemiştir. Bunun dışında zamanı belirlemeye çalışırken 

sosyal hayata dair çok belirgin bir unsurla da karşılaşmıyoruz. Karşımıza çıkan tek şey “Siyah 

Gözler Tangosu”dur. Bu tango ilk olarak Seyyan Hanım tarafından söylenmiştir. Seyyan Hanım 

da ilk plağını 1932 yılında okumuştur. Yalnız burada da şöyle bir durum var ki, eserde geçen 

tangoda “Gözler… Ne tatlıdır o siyah gözler” şeklinde bir dizenin olduğu sezdiriliyor; ancak 

Seyyan Hanım’ın söylediği bu tangoda böyle bir dize de yoktur. Bir de radyo yayınının başlamış 

olduğunu görüyoruz. Bu tango radyodan dinleniyor; ancak radyonun da Türkiye’de 1928 yılında 

başlaması eserin de 1944 yılında basılmış olması dolayısıyla bu noktalardan da bağlantı 

sağlayamıyoruz.  

 Eser bir kış günü, gece yarısı başlıyor. Aynı gece sabaha karşı Selma ve Reşat evden 

kaçıyorlar. Selma ile Reşat evden kaçtıktan sonra Reşat’ın evlenme isteğini babasına açmasına 

kadar uzun zaman geçiyor. Mevsim yaza dönüyor. Bu arada geçen zaman Selma’nın ruh 

halindeki değişikliklerle paralel olarak verilmiştir. Reşat’la tanışana kadar kara kış günleri 

yaşayan Selma onunla tanıştıktan sonra yeni umutların doğduğu bahar mevsimini yaşamaya 

başlar. Eserde bu durum şöyle anlatılmıştır: “Kara kışın kasırgaları ulumaz oldular. Kar lapaları 

yerlerini yeşil yapraklara bıraktılar. Soğuk göçtü ve bahar oldu. Kuru ağaçlar gelimleştiler. 

Karatavuklar yerlerini bülbüllere hediyelediler.” (s. 31). 

 Selma’nın bu mutlu günleri ancak bir mevsim kadar sürer. Sonbahar gelip kasırgalar 

çıktığında Selma’nın mutsuz günleri de başlar. Evden kaçtığı, düğün günü öyle bir gündür.  

“Kasırgalar bedbahtları saklamak için daha kudurmuştu.” (s. 71). 

Selma o gece dışarıda kaldığı için ve ıstıraptan dolayı ciğerleri bitmiştir. Gün geçtikçe 

daha da kötüye gider. Her gün kan kusmaya başlar. Mevsim yine kıştır. Hastane odasından 

gördüğü Marmara karşısında şunları düşünür: “Marmara’nın sakin bir kış gününün güneşinden 

bile istifade ederek sevgilerini denizler ortasında tes’ide koşmuş kim bilir kaç sevdalı vardı.” (s. 

85).  

 Böylece görürüz ki romanda geçen olaylar bir sene zarfında olmuştur. Bunun yanı sıra 

Selma’nın on iki yaşından itibaren hayat hikâyesi romanda geriye dönüş tekniği ile verilmiştir. 

Selma Saraylı’nın evinde Reşat’la tanıştığı gece ona o eve gelene kadar yaşadıklarını anlatır; ama 

romanda geçen asıl olaylar bir yıl içinde olur. Selma Fitnat’ın evine geleli de bir yıl olmuştur. 

Bunu romanın başında arkadaşı Melek’le konuşmasından anlarız. 

 Romanda “birkaç yedi gün sonra, birkaç otuz gün önce, her geçen gün, ertesi gün” gibi 

ifadeler zamanla ilgili olarak kullanılan ifadelerdir.  
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2.2.3.7. Mekân: 

 Vedat Örfi Bengü’nün diğer romanlarında olduğu gibi mekân unsuru Seni Beklerken adlı 

romanında da en zayıf unsurlardan biridir. Eserde geçen açık ve büyük mekân İstanbul’dur. 

Bunun dışında Bursa’da, Mudanya’da geçen bölümler de vardır.  

 Roman Şişli’de kuytu bir sokaktaki panjurlu evin kapısının çalınmasıyla başlar. Burası 

Saraylı Fitnat’ın evi, Selma’nın geleli bir yıl olduğu, henüz alışamadığı için her gün ağladığı 

yerdir. Eserin başında çok az yer aldığı için midir bilinmez, evle ilgili hiçbir bilgi verilmez. 

Selma bu evden kaçtıktan sonra da bu ev eserde bir daha geçmez.  

 Reşat’la Selma kaçtıktan sonra Reşat’ın Beşiktaş’taki lalasının evine giderler. Selma’yı 

evleneceği kız olarak tanıttığı için evdekiler çok memnun bir şekilde bir müddet onları misafir 

ederler. Reşat onları rahatsız etmemek için sonra Sultanahmet’te iki odalı bir pansiyon bulur ve 

Selma’yı oraya yerleştirir. “Bu orta halli bir ailenin yanında döşenmiş iki odalı bir pansiyondu. 

Ara kapı kapandı mı müstakil bir apartmandan farksızdı. Koridorda ayrı bir kapısı vardı.” (s. 

36). 

 Eserde geçen bir diğer mekân Sabir Paşa’nın Beyoğlu’ndaki konağıdır. Konakla ilgili 

olarak eserde içinde ne olduğu, kaç odası olduğu vs. hakkında bilgi yoktur. Bunun yanında 

konakla ilgili olarak bildiğimiz şey tertibatıdır. Bu da Sabir Paşa’nın zihniyetini vermek için 

kullanılmıştır: “Sabir Paşa’nın konağı eski zaman tertibi üzere teşkilatlıydı. İçeride halayıklar, 

kalfalar; dışarıda selamlık erkânı, lalalar, ayvazlar hayli kalabalık bir maiyet vardı. Kâhyası 

aşçıbaşısı, kilercisi filan çok yıl önceki konak hayatlarını canlandıran tiplerdi.” (s. 27)  

 Reşat Selma’yı ailesine tanıttıktan sonra Selma konakta yaşamaya başlar. Evden kaçtığı 

düğün gecesine kadar oradadır. Eserin bundan sonraki bölümlerinde Selma zaten hastanededir. 

 Selma ve Reşat’ın en güzel günleri Mudanya’da geçer. Yazar onların Bursa’ya girişlerini 

şöyle anlatır: Güzel Mudanya onları en lekesiz ufuklarla karşıladı. Yeşil Bursa da mesut 

sevdalıları eşsiz bülbül nağmeleriyle, şaheser tabiat renkleriyle selamladı.(…)Yeşilin en ustaca 

hazırladığı dekorlar arasında iki saatlik bir yolculuktan sonra çiftliğe vardılar.” (s. 39)  

 Çiftlik içindeki köşke dair bazı bilgiler öğreniriz: “Sabir Paşa’nın çiftliği gerçek 

beğenilecek şeylerdendi. Gayet büyük ve zengindi. Zümrüt tepelerinin eteklerinden, bin bir renk 

ormanlarının ortalarından boy boy ırmaklar geçerdi. Küçücük bir gölü bile vardı. Bu gölün dört 

yanında ağaçların en güzelleri, billur sulardan yudumlar alırdı.  

 Çiftliğin bu göle bakan çok güzel bir köşkü de vardı. Planı tam bir şair gözüyle vücuda 

getirilmişti. Her şeyi iyi düşünülmüş, bina da etrafını saran geniş bahçe de büyük bir itina ile 
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kurulmuştu. Her cephesinde geniş taraçalar vardı. Bunların eteklerine yeryüzünün belki en güzel 

manzaraları serilmişti.(…)  Köşk zaten mükemmel döşeliydi. ”(s. 39). 

 Romanda mekânla ilgili olarak yapılan tek tasvir yukarıya alınan bölümdür. Bunun 

dışında mekânlarla ilgili tasvire yer verilmemiştir.  

 Bu mekânlar dışında ise eserde bahsi geçen mekânlar şunlardır: Saraylı Fitnat’ın Şişli’den 

önce Çukurbostan’da bir evi olduğundan bahsedilir. Selma düğün gecesi evden kaçınca önce bir 

sahil kenarına varır. Orada onu yaşlı bir balıkçı kurtarır ve evine götürür. İhtiyar balıkçının küçük 

kulübesi bir diğer mekândır. Selma ile Reşat’ın ilk gezintiye çıktıkları yer Heybeli çamlıklarıdır. 

 Eserde Sultanahmet’teki ev ve Mudanya’nın anlatımı dışında mekânlar sadece yer adı 

olarak kullanılmıştır. Bu mekânlar ise roman kahramanlarının mutluluklarını anlatmak için 

kullanıştır. Yani kahramanların ruhsal ve psikolojik yapıları verilmek istenmiştir.  
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2.2.4. ÇILDIRAN ADAM  

2.2.4.1. Romanın Kimliği: 

Arif Bolat Kitabevi, Yeni Sabah Matbaası, İstanbul, 1944, 96 s. ∗

 

2.2.4.2. Romanın Konusu ve Özet: 

Eserin konusu; kötü yola düşen Raika’yı, iyi niyetle bulunduğu hayattan kurtaran Doktor 

Selim’in ve kardeşinin yaşadıklarıdır. 

Roman “Her işte bir usulüyle hareket edilseydi, her şeye hakkı olan vakit ve dikkat 

ayrılsaydı, sinir buhranları soğukkanlılıkları yenmeseydi, muhakemeli ve programlı yürünseydi 

tehlikeler belki vaktinde önlenebilir, yanlış yola düşünler geri çevrilebilir, isyanlara meydan 

bırakılmaz, kimler bile unutturulabilirdi.” (s. 95) fikrinden hareketle ortaya çıkmıştır. Yazar bunu 

bizzat eserin sonunda söyler. Ayrıca gece hayatına düşkünlüğün kanser gibi bir hastalık olduğu 

ve sonucunun felaketler doğuracağı fikrini de ortaya koymaya çalışmaktadır. 

Roman bir gece yarısı Büyükada’da iki gencin mutlu anlarıyla başlar. Birkaç zaman 

devam eden bu gece görüşmeleri sonunda bir gün gençler beraber olurlar. Genç kız ağlar, üzülür, 

genç adam ondan ayrılmayacağını söyler. On beş gün sonra ise genç adam tahsil için Paris’e 

gider. Genç kız beklemek gerektiğini bilir. İlk zamanlar delikanlı Paris’ten kıza mektuplar yollar 

ve genç kız unutulmadığını düşünür; ancak bir müddet sonra mektuplar gelmez olur.  Genç kız o 

zaman unutulduğunu düşünür ve her şeyden vazgeçer. 

Roman daha sonra Doktor Selim’in bir konferansı ile devam eder. Doktor Selim kanserle 

ilgili araştırmalar yapan, konuyla ilgili önemli neticeler elde eden bir ilim adamıdır. 

Konferanstan sonra etrafındaki arkadaşları tarafından tebrik edilir ve arkadaşları Macit ve 

Faruk’la Karaköy’de bir birahaneye giderler.  Macit ve Faruk evli olmalarına rağmen işten sonra 

gönül eğlendirmekten zevk alan iki arkadaştır. Birahanede yan masada oturan güzelleri birkaç 

göz işareti ile tavlarlar. Oradan güzellerle beraber çıkarlar. Selim ayrılmak ister; ama onu da 

bırakmazlar. Tarabya’da bir eve giderler. Yanlarında iki bayan olduğu için biraz sonra eğlenceye 

bir bayan daha katılır. Selim istemese de yeni gelen kızı kendine seçer. Genç kız Doktor Selim’e 

o ortamdan uzaklaşmayı teklif eder, birlikte evin bahçesine inerler. Selim duruma şaşırır, kız onu 

                                                 
∗ Eserin ilk sayfasında şu bilgilere rastlarız: “Mısır’da Kahire’de ‘Fatma Rouchdı’ Tiyatrosu’nda Vedat Örfi 

Bengü’nün 1928 yılında Arapçaya tercüme edilerek oynanan ‘Kan - El-Fagia’ adlı piyesinden yine bizzat muharriri 

tarafından bilhassa Arif Bolat Kitabevi için roman şekline konulmuştur.” 

Yazarın yine önce Mısır’da Ramses Tiyatrosu’nda piyes olarak oynanan Seni Beklerken adlı romanı gibi bu 

roman da önce Mısır’da piyes olarak oynanmış, on altı yıl sonra roman olarak basılmıştır.  
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tanıdığı için oradan uzaklaşmasını istediğini anlatır. Doktor Selim kim olduğunu sorunca aynı 

mahallede üç ev aşağıdaki reji memurlarından Sabit Bey’in kızı Raika olduğunu açıklar. Selim 

neden bu hale düştüğünü sorar. Bir yıl önce babasını öldüğünü, sevdiğini ama sevilmediğini, 

aldatılıp genç kızlığının çalındığını anlatır. Selim ne kadar zaman önce böyle olduğunu sorunca, 

Raika iki ay olduğunu söyler. Selim bir müddet düşünür ve           “-Henüz ruhun bir orospu ruhu 

değil!” diyerek onu kurtarmak istediğini, Raika kendini kurtaracak olan adama Tanrı gibi 

tapacağını, Doktor Selim kendini bu hale kimin getirdiğini sorunca da Raika bu soruya asla 

cevap vermeyeceğini söyler.  

Ertesi gün Doktor Selim akşama kadar odasından çıkmadan düşünür. Bu arada Selim’i 

tanıtırken yazar onun ne kadar iyi biri olduğunu anlatmak için bütün masraflarını yüklenerek 

evine aldığı aklını kaybetmiş olan hocasından da söz eder. Karısı ile erkek kardeşini yatak 

odasında yakalayan Doktor Necmettin aklını yitirir, her ikisini de öldürür. Hocasına çok şey 

borçlu olduğunun düşünen Selim onu evine getirir. Durumu dadısıyla konuşur. Dadısı ona destek 

olur ve Selim Raika’yı kurtarmak üzere evden çıkar.  

Bir ay sonra Doktor Selim artık evlidir. Arkadaşları arasında yaptığı sade bir merasimle 

evlenirler. Raika’nın erkek kardeşi Muammer de yanlarına yerleşir. Mutlu bir hayat sürmeye 

başlarlar. Raika eve yeni bir nefes getirir. Selim de karısını çıldırasıya sevmeye başlamıştır. Bir 

akşam Selim kardeşi Nihat’ın geleceği haberini verir. Raika o gece yorgun olduğunu söyleyerek 

erken yatar.  

Evlilikleri sırasında Selim çalışmalarına devam eder. Eskisi gibi sabahlara kadar 

çalışmaz. Raika ise ev kadını olmaya çalışır. Raika’nın tek sıkıntısı çok sevdiği balolara, 

eğlencelere kocasının götürememesidir. Selim’i Sinemaya bile zorla götürürler. Sonra da Raika 

kardeşi eğlencelere Muammer ile gitmeye başlar.  

Bir akşam yine Raika bir baloya gitme teklifinde bulununca Selim onu geri gönderir. O 

geceden sonra aralarında soğukluk olur. Raika şikayetlenmelere, münakaşalara başlar. Bir süre 

sonra da kocasını iyice dinlemez olur, yalnız başına eğlencelere katılır. Doktor Selim ne yaparsa 

yapsın kâr etmez. Raika sıkışınca ayrılmayı teklif eder; bunu da Selim asla razı olmaz.  

Bir gece Selim’in kardeşi Nihat sürpriz yaparak haber vermeden gelir. Dadı ve Selim çok 

mutlu olur. İki kardeş dertleşirler. Selim yaşadıklarını anlatır. Nihat duyduklarına çok üzülür. 

Raika o gece yine balodadır. Eve dönünce Nihat’ı görür. Nihat hiçbir şey olmamış gibi 

davranmaya çalışır; ama Raika buna izin vermez.  Geçmiş yılların hınç ve hırsıyla ona hesap 

sorar. Çünkü Nihat onu yüzüstü bırakıp Paris’e giden gençtir. Nihat susmaları gerektiğini işaret 

ederse de, Raika her şeyin elinde olduğunu söyleyerek Nihat’ı tehdit eder. Bu sırada dadı gelir, 

susarlar. Raika odasına çıkarken kocasını görür. Selim izinsiz gittiği için Raika’ya kızar. Raika 
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kendini savunur. En sonunda Raika hala kitaplarıyla fazla meşgul olmaya devam ederse günün 

birinde namusunu da kaybedeceğini haykırınca, Selim çok sinirlenir. Laboratuara iner, bütün 

kitaplarını parçalar, camları kırar. 

O günden sonra hayatları değişir. Doktor Selim’in evi de sosyete eğlencelerinin 

düzenlendiği gürültülü evlerden biri olur. Selim mutsuzdur; ama hem karısını mutlu etmek hem 

de namusunu korumak için her şeye göz yumar. Zaman zaman karısına mutlu olup olmadığını 

sorarak memnuniyetini ölçer.  

Bir gece yine Selim’in evinde bir davet vardır. Gece saat ona kadar çalışır. Zaten 

gelenlerin çoğunu da tanımaz. Bir ara odasına evinde yaşayan Doktor Necmettin gelir: “-Ben 

vurdum!”, “-Ayşem!” (s. 62)   der. Selim bir an kendini düşünür, bunu asla yapamayacağını 

söyler ve hemen aşağı iner. Doktor Selim aşağıda çok sıkıntı içindedir. Arkadaşı Enes bir ara 

yanına gelir ve onunla içinde bulunduğu durum hakkında konuşur. Selim bütün içtenliğiyle ona 

içi dışı farklı bu insanlarla ilgili düşüncelerini anlatır.  

Aynı gece Raika da Nihat’tan intikam almak, onu üzmek derdindedir. Salonda o gece 

Nihat’ın Raika gibi yüzüstü bıraktığı biri daha vardır: Bedia. Bedia Nihat’a hesap sorar; ama 

Nihat bu konuşmanın yeri ve zamanı olmadığını söyleyerek konuyu kapatır. Bir ara Nihat 

Raika’nın yanına gelir, Avrupa’ya gideceğini söyler. Raika onu tehdit eder. Nihat bir zamanlar 

birbirlerine yazdıkları mektupları ister. Raika gece saat ikide odasına gelirse mektupları 

vereceğini söyler.  Bu konuşmayı duyan Bedia doğruca gidip Selim’e bütün bu fedakârlıkları 

yaptığı karısına dikkat etmesini fısıldar. “Bu gece saat ikide yatak odasında…” (s. 75) der. Selim 

adeta kendinden geçer. Davetlilerin arasından geçerek Raika’nın yanına varır, bağırarak müziği 

durdurur ve “Bu kadın!” (s. 77) diyerek onu yere fırlatır. Birden kendine gelen Selim, herkesten 

özür diler, bir kitabın etkisiyle buhrana düştüğünü anlatır. Selim bitkin bir halde yan salona 

geçer.  

Selim davetliler gittikten sonra karısının odasının bulunduğu koridorun köşesine gizlenir. 

Saat iki olunca bir gölge Raika’nın odasına girer. Selim artık bu kadının şerefini parçaladığına 

emindir. Her ikisini de öldürecektir. Odaya girecekken kapı açılır ve gölge çıkar. Selim kenara 

çekilir ve saklanır. Sonra yüzünü görmediği gölgenin boğazını sıkıp, cebinden çıkardığı neşteri 

saplar. Sonra Raika’nın odasına girer. Ona hesap sorar. Raika inkâr eder. Selim odasına girenin 

kim olduğunu sorar, Raika konuşmaz. Sonunda odasına giren aşığını öldürdüğünü, onu da 

öldüreceğini söyleyince, Raika şaşkınlıkla onun Nihat olduğunu ve asla ona ihanet etmeyeceğini, 

sadece mektupları almak için geldiğini anlatır. Selim hemen koridora koşup, elektrik düğmesini 

çevirir, kardeşini görünce feryat eder. Biraz sonra da Raika’nın boğazını sıkarak öldürür. Kendisi 
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de çıldırır. Yanına evinde yaşayan aklını kaybetmiş hocası gelir. Bu kez Selim “-Hayır, ben 

yaptım!” (s. 92) der. Bir ilim adamı artık bir “Çıldıran Adam”dır.  

Ertesi sabah Selim’i hastaneye yatırırlar; ama üç gün sonra da Selim ölür. 

 

2.2.4.3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü: 

Çıldıran Adam romanı birbirinden numaralarla ayrılmış on bölümden oluşmaktadır. 

Bunun dışında eserin başında numaralandırılmamış bir bölüm daha vardır ki, eserin giriş 

bölümünü oluşturmaktadır. Sonraki yedi bölüm gelişme ve son üç bölüm sonuç bölümüdür. 

Aslında numaralandırılmamış olan bölümdeki olaylar romandan ayrı imiş gibi anlatılmış, bir 

numaralı bölümde ise asıl romana başlanmıştır. Numaralandırılmamış olan bölümdeki şahıslar,  

roman kahramanlarından Raika ve Nihat’tır; ancak yazar bu kişilerden genç kız ve delikanlı diye 

bahseder. Bunun dışında romanın bölümleri arasında bir kopukluk yoktur. Olaylar kronolojik 

olarak verilir. Ayrıca Selim’le benzer bir kader yaşayan hocası Doktor Necmettin’in yaşadıkları 

sergilenmek suretiyle eserin sonu da okuyucuya sezdirilmiş olur.  

Romanın numaralandırılmamış bölümünde biri kız diğeri erkek iki genç arasındaki 

beraberlik ve delikanlının tahsil için Paris’e gitmesi anlatılır. Birinci bölümde ise Doktor Selim 

tanıtılır ve bir konferans sonrası gittiği randevu evinde tanıştığı Raika’yı bu hayattan kurtarma 

isteği yer alır. İkinci bölümde Selim Raika’yı kurtarmaya gider. Üçüncü bölümde Selim ve 

Raika’nın evlenmesi, önce mutlu bir hayat sürmeleri ardından da Raika’nın sıkılıp gece 

eğlencelerine katılmak istemesi, dördüncü bölümde Nihat’ın Paris’ten gelmesi, Raika ile 

karşılaşmaları, Selim’in Raika’nın sözleri üzerine laboratuarını parçalaması, beşinci bölümde 

Doktor Selim’in karısının isteği üzerine mesleğini feda etmesi anlatılır. Altıncı bölümde Selim’in 

evinde yapılan bir eğlence ve Selim’in bu eğlencelerle ilgili düşüncelerini arkadaşı Doktor 

Enis’le paylaşması yer alır. Yedinci bölümde Raika’nın mektupları vermek için gece Nihat’ı 

odasına çağırması, bunu duyan Bedia’nın duyduklarını Selim’e söylemesi ve Selim’in kızgınlığı 

vardır. Sekizinci bölümde Selim’in kardeşini ve Raika’yı öldürmesi anlatılır. Dokuzuncu 

bölümde yazarın olaylarla ilgili yorumu verilirken onuncu bölümde mezarlık sahnesi vardır. 

Buradan hareketle eserin olay örgüsünün dört aşamada gerçekleştiği görülmektedir. Birinci 

aşamada Nihat ve Raika’nın ilişkisi, ikinci aşamada Selim’in Raika ile tanışıp evlenmesi, üçüncü 

aşamada Raika’nın gece hayatına düşkünlüğü ve Nihat’ın gelmesi, dördüncü aşamada da 

Selim’in kardeşini ve Raika’yı öldürmesi verilmiştir.  

Olay örgüsünün şekillenmesinde Vedat Örfi’nin eleştiri anlayışının da etkili olduğu 

görülür. Eserin amacı Selim’in, Nihat’ın, Raika’nın yaşadıklarını anlatmaktan öte toplumdaki 

bozulmaları ve aşırılıkları göstermektir. Her karakterin ayrı bir özelliği, hatta birkaç özelliği 
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eleştiri vasıtası olarak kullanılmıştır. Yazar bunu eserin sonunda açıkça şöyle ifade eder:    

“Suçlu! Adanın şiir dolu çamlığında, ilerisini düşünmeyerek genç bir kızın ümidini çalan toy 

delikanlı mı? Yoksa kendini bütün varlığıyla insanlığın hizmetine vermek istediği için geceli 

gündüzlü çalışmaktan yorulmayan ilim adamı mı? 

Bir yuva kurmak hakkını en son kendinde görerek çirkeften kurtardığı kadını koynuna 

alan erkek mi? Yoksa genç bir kadın olduğunu söyleyerek, heveslerine saygı, şahsına ilgi isteyen 

kadın mı? 

Suçlu! 

Sosyetenin manasını kavrayamadığı için alabildiğine yürüyen şuursuz kafa mı? Yoksa 

savrulan bir tehdit karşısında bütün bir mesleği yıkacak, bir irfan hazinesini yakacak kadar 

şerefsizlikten korkan titiz bir ruh mu? 

Her hevesinin mutlaka doyurulmasını isteyen şımarık düşünüş mü? Yoksa benim her 

duyguma katıl diyeni laboratuardan kovan bakış mı? 

Suçlu hangisiydi bütün bunların? Taşan mı, ağlayan mı, korkan mı, maskeyi takınan mı, 

fedakârlığı isteyen mi, yoksa fedakârlığa katlanan mı? İntikamını alan veya kinin susturan mı? 

Hepsi suçluydular? Muhakkak!  

Ama hiçbiri baş suçlu değildi, bir şey kadar! Faciayı kuran ve manivelayı işleten mikrop 

bambaşkaydı! Bu, çizilmiş çerçeveleri aşan “taşkınlık”tı. Düşünüşteki taşkınlık, hareketteki 

taşkınlık! İstekte ve kararda, cesarette ve korkuda taşkınlık. Her işin bir çerçevesi, her kudretin 

bir hududu vardır. İşte buna önem verilmemişti.  

Büyükada çamlığında veya bilmem nerelerde genç kız kalbini vücut eğlencesi edinen 

delikanlı, bir taşkındı. 

Bir vaatle bir kızlık veren düşüncesiz mahlûk, bir taşkındı.  

Arkadaşını, hiç sevmediği ve alışmadığı sefahat âlemine zorla sürüklemeye çalışan 

meslektaş, bir taşkındı. 

Bütün varlığı başka hiçbir şey hatta sağlığını bile düşünmeyerek geceli gündüzlü 

programsız bir çalışmaya bağlayan ve beynini çürüten bir ilim adamı bir taşkındı.  

Kocasından bütün vakitlerini kendisine ayırmasını isteyen kadın bir taşkındı. 

Sosyetenin manasını anlayamadan, evlilik düsturlarını bilmeden, karşılıklı saygı 

kaidelerini kavrayamadan her şeyi bildiğini sanan ruh bir taşkındı.  

Doğru yolu göstermekte ısrar etmektense kitabının, kütüphanesini, mesleğini, ilmini yıkan 

ve yakan korkak ve vehimli bir taşkındı.  
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Geçmiş günlerin kiniyle ne yaptıklarını bilmeyen kadınlar… Taklidi bir meziyet sanarak 

gülünç olan züppeler… İç yüzünü anlamadan, dinlemeden karanlıkta gölgelere neşter saplayan 

eller… Hep birer taşkındılar. 

Kimi zaaflarda, kimi cesarette… Kimi çalışmada, kimi hoppalıkta… Kimi endişede, kimi 

ihtirasta birer taşkınlık örneği olmuşlardı.  

Hâlbuki hiçbirinde çember aşılmamalı, ifrata kapılmamalıydı! 

Her işte bir usulüyle hareket edilseydi, her şeye hakkı olan vakit ve dikkat ayrılsaydı, sinir 

buhranları soğukkanlılıkları yenmeseydi, muhakemeli ve programlı yürünseydi tehlikeler belki 

vaktinde önlenebilir, yanlış yola düşünler geri çevrilebilir, isyanlara meydan bırakılmaz, kimler 

bile unutturulabilirdi. 

Bahtsız Selim’in kitabında her şey aksine olmuştu. 

Taşkınlık bir Azrail fırçası gibi matemin korkunç tablosunu yaratmış, mübalağa bir 

matem şairi gibi yeryüzünün en sızlatıcı mısraını okumuştu.”  (s.93-95) 

Romanın olay örgüsünü Nihat’ın Raika’yı bırakıp gitmesinden sonra başlayan vaka 

zincirlerinden oluşur; ancak olay örgüsünün şekillenmesinde Vedat Örfi’nin eleştirel yaklaşımı 

daha etki olmuştur. Gençlerin durumu, eşlerin davranışı, sosyeteye bakışı eleştirilen unsurlar 

arasındadır. 

Eserin asıl merkezini numaralandırılmamış olan ilk bölüm oluşturur. Çünkü Nihat 

Raika’yı türlü vaatlerle kandırarak gitmiştir. Raika’nın bundan sonra yaşayacaklarını belirleyen 

olay asıl budur. 

Birinci bölümde ise Raika’nın Selim’in Nihat’ın ağabeyi olduğunu bildiği halde onunla 

evlenmesi olay örgüsünün şekillenmesini sağlar. Gerçi okuyucu henüz Selim’in Nihat’ın ağabeyi 

olduğunu bilmez, daha sonra öğrenecektir. Raika bunu biraz da Nihat’tan öç almak için yapmış 

gibidir. Çünkü Nihat Paris’ten geldikten sonra sık sık onu ağabeyine her şeyi anlatmakla tehdit 

eder.  

Olay örgüsü kurgulanırken bir kısım eksiklikler ortaya çıkmıştır. Tesadüflere ve 

anlamsızlıklara yer verilmesi eserin gerçekliğini zedelemiştir. Raika’nın Nihat’ın ağabeyi 

Selim’le karşılaşması, Selim’in çok başarılı bir doktor olmasına rağmen gayri ahlaki bir yere 

gitmesi, Selim’in evinde yaşaya hocasının Selim’le aynı kaderi paylaşması, son davet gecesinde 

Nihat’ın eski sevgililerinden birinin de olması vs. gibi olaylar olay örgüsünün tesadüflere 

dayanan tarafıdır ki, olayların gerçekliğini yitirmesine sebep olmuştur. Yazarın eserde göstermek 

istediği sosyal hayatta yaşanan bozukluklardır. Bu yüzden ana fikri ortaya koyarken olay 

örgüsüne gereken önem verilmemiştir.  

 



 71

2.2.4.4. Şahıs Kadrosu: 

 Çıldıran Adam romanının şahıs kadrosu oldukça azdır. Roman aslında üç kişi etrafında 

geçmektedir: Raika, Doktor Selim ve Nihat. Ancak olayların merkezinde Raika vardır. Genel 

olarak bakıldığında yazar kişileri tek yönlü olarak ele almış ve bir alanla ilgili göstermiştir. 

Bunun dışında kimlik, kişilik özellikleriyle ilgili bilgiler verilmemiştir. Yani şahıslar iyi 

işlenmemiş ve tanıtılmamışlardır. Bu bölümde şahıs kadrosunu olay örgüsündeki önem sıralarına 

göre ele alıp incelemeye çalışacağız. 

 

 Raika: Raika romanın merkezi şahsı konumundadır. Olaylar onun etrafında şekillenir ve 

zincirlerine doğrudan ya da dolaylı o yön vermektedir.  

Romanın numaralandırılmamış olan bölümünde adı verilmeden bir “genç kız” olarak 

bahsedilir. Bu bölümdekilerin kimler olduğunu en son öğreniriz. Daha sonra ise Raika kendisiyle 

ilgili bilgileri Selim’le ilk karşılaştıklarında ona hatırlatırken okuyucuya da sunmuş olur. Burada 

şunları öğreniriz: Raika Büyükada’da, Selim’lerin köşkünün üç ev ötesinde eski reji 

memurlarından Sabit Bey’in terbiyeli, haysiyetli kızıdır. Babası bir yıl önce ölmüştür. Erkek 

kardeşi ise Selim’le evlendikten sonra yanlarına taşınır. (s. 19) Raika Selim’e hayallerini ve 

hayallerinin kayboluşunu şöyle anlatır: “Terbiyeli olmak istediğim bu dünyada bana darbeler 

indirdiler, her şeyden önce o haysiyetimi baltalamaya çalıştılar. Namuslu yaşamak tek isteğimdi, 

karşımda namussuzluk örnekleri yaratarak ben de kin duyguları alevlendirdiler.” (s. 20). 

 Selim ise onu; “Adanın bin bir sarmaşıkla bezenmiş bir villasının önünde dolaşan kesik 

saçlı, masum bir kız” olarak hayalinde canlandırır. (s. 20). 

 Raika “henüz on yedisine basmış, güzel bir kızcağızdır.” (s. 15) Raika’nın gençliğin 

verdiği bütün heyecan ve heveslere sahip olduğunu romanın başında görürüz; ancak Selim’le 

evlendikten sonra ilk zamanlar değişir. Yuvaya huzur ve mutluluk veren bir ev kadını olur. 

Yaşadıkları eve kendisi gibi tazelik getirir. “Bir kadın girmesiyle evin manzarası yeni bir renge 

boyandı. Yaşlı dadının klasik görüşüne kalmış tertipler, genç bir kadının zevk-i selimi karşısında 

tazelendiler, güzelleştiler. Odalar neşe, vazolar çiçek yüzü gördüler. Doktor Selim’e hasret 

salonlar, onu sık sık koltukların aşinası olarak bulabildiler. Yemek sofrası şıpınişi oturup kalkan 

veya ayaküstü ağzına bir iki lokma atanlar yerine neşeli konuşa konuşa, sine sine yemeklerini 

yiyenler görebildi.” (s. 34)  

Burada yazarın anlattığı aslında hem Selim’in hayatı, hem de Raika’nın hayatı 

birbirleriyle karşılaşmadan önce karanlıktır. İkisinin evliliği kendilerini kurtarmış, adeta yeniden 

hayata döndürmüştür. Selim daha insan içine çıkar olmuş, Raika ise düştüğü bataktan 

kurtulmuştur. Ancak zaman geçtikçe birbirlerine ayırdıkları vakit azalır. Selim yine laboratuarına 
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döner, Raika ise düzenlenen eğlencelere, balolara katılmak ister. Şikâyetler, itirazlar, 

münakaşalar ve isyanlar başlar. Raika kendi başına eğlencelere katılır, evde eğlenceler düzenler. 

Yazar bunu cibilliyete bağlar. “Cibilliyetin zaferi! Sokak kadını ev kadınına zevki neden ihmal 

ettiğini sordu.” “Tıyneti bozuk kadın ev kadını olmaya niyetleneni sarstı.” (s. 37). İşte bu 

değişiklikler herkesin sonunu getirir.  

 Raika’nın kötü yola düşmesinin sebebi maddi imkânsızlıklarıdır. Babasından kalan maaş 

yetmemektedir. Aslında asıl sebebi ise başkadır. Bu sayede erkeklerden intikam aldığını düşünür: 

“…Darbeler indirdiler. Seviyorum dediler, sevmediler. Ebedi sevgilerden dem vurdular, 

unuttular. Kızlığımın cevherini çaldılar, bu ne demektir düşünmediler ve omuz salladılar. Denize 

düşen yılana sarılır derler. İşte ben de unutulmuşlar denizine düştüm ve kine sarıldım. Erkeklere 

karşı varlığımda yaşayan yalnız bu kindi. Onlara fenalık etmek benim için adeta bir ihtiyaç 

haline gelmişti. Onlarla savaşacak, onlara her türlü fenalıkta bulunacak, onları zehirlemeye 

çalışacaktım.  Bunu yaptım, yapıyorum da işte. Yeryüzünde vücudumdan en değerli cevherimi 

çalan erkekliğin cüzdanından bir para kümesi döktürmek bana haz veriyor. Karşımdaki erkeği 

birkaç için saat olsun aldatmak kinleri doyurucu bir teselli geliyor.” (s. 20-21)  

 Raika’nın duygularını iç monolog yöntemiyle şöyle verir: “Ahmaklaştın mı sen? Yeryüzü 

bunca zevk ve eğlence ile dolu iken gençliğini bir evin dört duvarı arasında bir kır saçlının 

karşısında mı öldüreceksin? Keyfine bak!” (s. 37) 

Eserde Raika’nın güzel bir kız olması dışında fiziki özellikleri, eğitim durumu, 

düşünceleri vs. gibi onu tanıtacak kişilik özelliklerine yer verilmemiştir. Güzelliği ile 

ilgili:“Kadın vücudunun güzelliğini bütün kudretiyle gösteren bu dekolte balo elbisesi içinde bir 

füsun tanrısı kadar güzeldi.” gibi cümleler vardır.  

(s. 47)  

 Raika sadece bir ev kadını veya gençliğini yaşamak isteyen bir kadın sıfatıyla eserde yer 

almış ve bu noktalardan anlatılmıştır. Bunun dışında Raika ‘yı tanımayız. Ayrıca Raika eserde 

yer alan diğer şahısların gözünden de anlatılmamıştır. 

 Zaten yazar eserde bulunan kişileri sadece fikirlerini anlatmak için kullanmış, onları belli 

bir durum ve düşünceyi temsil eden kişiler olarak sunmuş, sosyal hayata tam olarak dâhil 

etmemiştir.  

 Selim: Romanın merkezinde bulunan diğer şahıstır. Eserde çatışmayı en yoğun olarak 

yaşayan kişi Selim’dir. Selim eserin ilk bölümünde karşımıza çıkar. Selim bir ilim adamıdır. 

Kanser üzerinde araştırma yapmakta olup önemli neticeler elde etmek üzeredir. Yaptığı 

araştırmalar hakkında bir konferans vermiş ve hocaları tarafından tebrik edilmektedir.  Selim çok 

başarılı bir ilim adamıdır ve hiç durmaksızın çalışmaktadır. Çünkü “Yeryüzüne havai meşrep 
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birer salak değil, beşeriyete yardıma memur ve mecbur birer insan sıfatıyla geldiğimizi 

unutmamalıyız!” (s. 26) düşüncesiyle yaşamaktadır.  

Selim ile ilgili bilgiler verilirken anlatma ve gösterme yöntemleri kullanılmıştır: 

“Selim kendini lüzumundan fazla çalışmaya vermiş bir adamdı. Daha okuldayken 

çalışkanlığı ile dikkati çekerdi. Hayata atıldıktan sonra da adeta dünyasını görmez olmuş, 

kendini mesleğinin çetin savaşlarına bağlamıştı. Onun herhangi bir zevkten nasibini almaya 

heves ettiğini gören yoktu. Gençliği laboratuarın ecza tüpleri arasında geçmiş, saçları ilmi 

incelemeler ortasında ağarmıştı. Onun için eğlence, avunma, zevk, hayat hep çalışmaktı. Her 

vücut bu yorgunluğa dayanamazdı. Sağlam bir bünyesi olmasaydı Selim’in de çoktan çökeceği 

tabii idi. Bereket versin, bu coşkun ve taşkın çalışma, onun ancak sinirleri üzerinde bazı 

bozukluklara sebep olmuş, ciğerlerinde yıpratıcı yaralar açamamıştı.” (s. 25) 

Yazar Raika ile ilgili çok az tanıtmasına rağmen, Selim’le ilgili daha fazla bilgi vermiştir: 

“Orta halli bir ailenin çocuğuydu. İki kardeştiler. En büyüğü Selim idi. Aralarında hayli 

yaş farkı da vardı. Selim kırkına varmış, öteki yirmi beşini bile daha doldurmamıştı. Babaları 

öldüğü gün, tahsilini henüz bitiren Selim, kardeşine karşı da büyük bir mesuliyet yüklenmiş 

bulunuyordu. Elindeki küçük servetle kendi mevkiini sağlamlarken, kazanmaya başladığı 

paralarla da kardeşinin saadetine tahsiline büyük bir ihtimam göstermeyi ihmal etmemişti. Az 

vakitte iyi bir servet sahibi olmuş ve bu sayede meslek incelemelerine yardım edecek imkânları 

bulabilmişti. Şişli’deki mükellef villası zengin laboratuarı, villasına bir kanatla bağlı “kanser 

araştırma yurdu” hep alın terini eseriydiler. Servetinin bir kısmını çalışmalarındaki gaye 

uğrunda harcamaktan daima haz duymuştu. Bir büyük saadeti daha kardeşinin çalışkan 

olduğunu görmekti…” (s. 25-26) 

Selim’in fiziki özellikleri ve kişiliğiyle ilgili olarak gösterme yöntemiyle şunları 

söylemiştir:  

“Selim hiç de çirkin bir erkek değildi. Kır saçları onu azim okunan yüzüne ayrı bir 

güzellik verirlerdi. Altın gibi de bir kalbi vardı. Muhtaçlara yardımı severdi. Her fırsatta şuna 

buna iyilikte bulunduğu görülürdü.” (s. 26)  

Selim’in çok yardımsever olduğunu gösterme yöntemiyle anlatır. Burada ayrıca yazar 

adeta eserin sonunu verir. Çünkü Selim evde aklını kaybetmiş hocasına bakmaktadır. Hocası bir 

gün evde karısını kardeşiyle yakalar ve karısını öldürür, sonra da çıldırır. Selim çok şey 

öğrendiği hocasına evinde bakar.  

Selim’in Raika’nın isteklerine cevap vermemesi ile ilgili duygularını iç monolog 

yöntemiyle anlatır:  
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“Bir yuva saadeti tanıdın diye beşeriyete karşı vazifeni hafifletmek hakkına malik 

değilsin. Hani gece gündüz bu uğurda çalışacağına dair kendi kendine verdiğin söz?” (s. 37) 

Selim çok çalışkan, dürüst, ailesine bağlı, fedakâr biri olarak tanıtılır. Amacı kansere çare 

bulmaktır; ancak toplumsal bir kanser olan eğlenceye düşkünlük onu ve ailesini de yok eder.  

 Nihat: Nihat olay örgüsünü oluşturan üçüncü önemli şahıstır. Nihat olay örgüsünün 

şekillenmesindeki en önemli kişidir. Zira Raika’yı yüzüstü bırakıp Paris’e gittikten sonra Raika 

bütün hayalleri söndüğü için erkeklerden intikam almak ister.    

 Nihat eserin numaralandırılmamış olan ilk bölümünde karşımıza çıkar. Yazar burada 

ondan, Raika gibi, delikanlı diye bahseder, adını söylemez. Bu bölümden sonra Nihat eğitim için 

Paris’e gider. 

 Nihat Selim’in küçük kardeşidir. Nihat babasını kaybettiğinde henüz on beş yaşındadır. 

Bundan sonra onun bütün ihtiyaçlarını ağabeyi karşılar. O da bunların karşılığını verir. “Doğrusu 

Nihat ağabeyinin övünebileceği kadar mükemmel bir insan olarak yetişiyordu. Sınıfında 

birinciliği bıraktığı görülmemişti hiç.” (s. 26) 

 Selim ile kardeşinin arası çok iyidir. İki kardeş iyi geçinir, iyi anlaşırlar: 

“İki kardeş çok sevişirlerdi. Örnek denilebilecek kadar birbirlerine bağlıydılar. Baba 

yuvasından ellerinde kalan tek yadigâr, kendilerini büyüten seksenlik dadıydı. Daha çok küçük 

yaşta annelerini kaybetmişlerdi. Dadıları onlara ana yokluğunu belli etmemek için elden geleni 

yapmıştı. Hep beraber otururlardı. Mühendislik tahsil eden Nihat yalnız bir iki yıldır 

Avrupa’daydı. Avrupa üniversitelerinde tahsilin gerekleştirdiği büyük masrafları Selim seve seve 

yapıyordu. Bunların boşa gitmeyeceğinden emindi. Nihat’ın kendini Avrupa’nın baş döndürücü 

âlemlerine kaptırmayacak kadar derslerine bağlı ve ciddi olduğundan şüphelenemezdi.”(s. 26) 

 Nihat eserde ilk bölümden sonra karşımıza çıkmaz. Selim’le Raika evlenir, mutlu bir 

yuvaları olur, aradan uzun zaman geçtikten sonra Nihat yurt dışından geri döner. Nihat’ın 

Raika’yla karşılaşması hiç de iyi olmaz. Gecenin üçünde gelen Nihat’a hemen hesap sorar. 

Nihat’ın ona yenge diye hitap etmesine rağmen Raika çok kızgındır. “Bütün hürriyetin ellerimde. 

Esirimsin. İstersem seninle geçmiş günleri canlandıracağım, istersem o maziyi ben 

tekmeleyeceğim.” (s. 49) diyerek Nihat’ı tehdit eder.  

 Nihat eserde çok zayıf bir karakter olarak verilmiştir. Raika aslında Nihat’ı hayatını 

borçlu olduğu adama her şeyi anlatmakla tehdit eder ve Nihat da ona boyun eğer. Bu suretle 

eserde bir kukla gibidir. Zaten konuşmalarda da, olaylarda fazla yer almaz.  

 Diğer şahıslarda olduğu gibi Nihat da ne fiziki özellikleriyle ne de diğer kişilik 

özellikleriyle tanıtılmaz. O da eserde tek yönlü olarak ele alınmış ve işlenmiştir.  
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Diğer Şahıslar  

Eserde yer alan diğer şahıslar, dadı, Doktor Macit, Doktor Faruk, Muammer, Doktor 

Necmettin, Profesör Seyfettin Fenmen, Doktor Enis, Bedia’dır. Bu şahıslar eserde figür olarak 

kullanılmış, çok kısa bir yerde konuşmaları ve rolleri olmuştur. 

Doktor Macit ve Doktor Faruk: Selim’in yakın arkadaşlarıdır. Onu randevu evine 

götüren ve Raika’nın karşısına çıkmasına sebep olan arkadaşlarıdır. Bunlar evli olmalarına 

rağmen hovardalık etmekten hoşlanan kişilerdir.  

Muammer: Raika’nın kardeşidir. Üniversitede okumaktadır. Raika Selim’le evlendikten 

sonra yanlarına taşınmıştır. Ablası eğlenceler gitmek istediğinde yanında kardeşi vardır. Kumar 

oynar, eğlenceler o da düşkündür.  

Doktor Necmettin: Selim’in evinde kalan aklını yitirmiş hocasıdır. O da karısını kardeşi 

ile yatak odasında yakalamış ve aklını oynatmıştır. Evde istediği gibi gezinir ve arada karısının 

adını sayıklayıp onu öldürdüğünü söyler. 

Profesör Seyfettin Fenmen: konferans sonrasında Selim’i başarılarından dolayı tebrik 

eden büyük bir ilim adamıdır. 

Doktor Enis: düzenlenen son eğlencede Selim’in bazı duygu ve düşüncelerini paylaştığı 

arkadaşıdır. 

Bedia: Nihat’ın hayallerini soldurduğu genç kızlardan biridir. İntikam almak için Selim’e 

Raika’ya dikkat etmesini ve gece ikide yatak odasında bir şeyler olacağını söyleyen Bedia’dır. 

 

2.2.4.5. Anlatıcı, Bakış Açısı ve Anlatım Teknikleri: 

Çıldıran Adam romanında anlatıcı üçüncü tekil şahıstır. Romana onun bakış açısı 

hâkimdir. Okuyucu kişiler ve olaylar hakkında onun sağladığı imkânlar doğrultusunda bilgi 

sahibi olur. Yazar anlatıcı da denilen bu anlatıcı tipi her şeyi bilen, gören, sezen yönleriyle aynı 

zamanda ilahi karakterlidir.  

 Eserde anlatıcının sınırsız imkânlara sahip olduğunu görürüz. Çoğu zaman kahramanların 

duygu ve düşünce dünyalarına girerek bize bilgi verdiğini görürüz. İç çözümle yöntemi ile 

kahramanların ne düşündüklerini öğreniriz: 

“Karısı ruhunun iç yüzünü bütün açıklığıyla ortaya koymuştu. Kocasını itham ediyordu. 

Haklı mıydı? Selim bir ilim adamıydı. İnsanlığa hizmet gibi yüksek bir ülkü peşinde koşuyordu. 

Gençliğinin en neşeli olması gereken yılları, yorucu çalışmalar ortasında eriyip gitmişti. 

Sabahtan akşamlara ve akşamdan sabahlara kadar laboratuarın buğuları arasında didişirken, 

kitapların sayfalarına gömülürken, çok defa ölüm arabasını yaklaşan tekerleklerini duyar gibi 
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oluyordu. Buna rağmen şikâyetçi değildi. Bir doktorun omuzlarında ne türlü bir yük, ne ağır bir 

mesuliyet taşıdığını unutamıyordu. Günün birinde evlendi diyene yapacaktı ya? Vazife bir yana, 

meslek bir yana mı? İşte bunu yapamazdı! Kollarına, koynuna bir kadın aldı diye bütün varlığını 

zevke, eğlenceye bağlayamazdı.” (s. 53) 

Yazar eserde oldukça tarafsız olmaya çalışmış ve kişilere aynı mesafede durmuştur. 

Nihat’la ilgili:  

“Toyluğun muhakemesiz günlerinde ilerisi düşünülmeyerek, genç kızların masum kalbiyle 

oynamanın günün birinde insanın başına ne felaketler getirebileceğini Nihat, hiçbir vakit bu 

geceki kadar dehşetle kavrayamamıştı. Şu dakika çektiği azap belki de Tanrı’nın verdiği bir ceza 

idi.” Derken Raika’ya da hak verir adeta: “Okşanış, alaka! Söyleyiniz, Selim. Bunları bana ne 

vakit tattırdınız? Beni bir çirkeften kurtardınız, evet! Sevdiğim için değil, kurtarıcım olarak 

kollarınıza sarıldım; ama diyordum, belki bir kocanın sevgisi ve şefkati bana kinlerimi unutturur, 

acılarımı dindirir, hatıralarımı siler. Hatta bana yeni bir sevgi tattırır ve tanıttırır. Siz genç bir 

kadın olduğumu unutunuz Selim! Her genç kadın gibi benim de türlü türlü heveslerim vardı. 

Oyalanmak, eğlenmek isteyebilirdim elbet… bunu düşünmediniz! Yanınıza ne vakit koşsam 

laboratuarınızın cam parçaları arasına veya kitaplarınızın derinliklerine gömülü nazarlarınız 

odada adeta beni kovar gibi oldular. Evli iken kimsesiz kaldım. İşte sonu: Sıkıldım, bunaldım ve 

isyan ettim.” dedirterek onu haklı gösterir. 

Eserin genelinde hâkim bakış açısı görülürken bazı durumlarda kahramanlara ait bakış 

açılarını da görürüz. Olayları, kişileri, durumları, kahramanların bakış açılarından da görürüz. 

Özellikle Selim’in düzenlenen eğlenceler ve sosyete ile ilgili görüşleri bu şekilde verilmiştir:  

“Hepsi de birer karikatür! Birer taklit budalası!  Genç kızla kotrayı, elin kadını ile 

sevişmeyi, sinema yıldızlarını taklide yeltenmeyi, terbiyesizliği ve saygısızlığı züppeliği ve 

patavatsızlığı sosyete icabından sanacak kadar kısır görüşlü mantıksızı yanımdan geçerken 

yakalamak ve haykırmak isterdim: ‘Çıkar bakalım elbiseciden belki de borç harç ödünç aldığın 

şu frakları! Bakalım, içindeki çamaşır acaba kaç haftanın kiriyle simsiyah kesilmiş! Belki de 

babasını veya amcasının kasasından çaldığı paralarla ayağına bir rugan iskarpin takar takmaz 

hemen bir sosyete adamı olduğunu sanarak böbürlenen dejenere tipi elekten geçirelim: çorabının 

kaç yerinden yamalı ve kaç salonun kiriyle kokulu olmadığı ne malum! Ama kendisine sor, 

yeryüzünün en kusursuz ve en şık adamıdır! Gösterişsiz… Maske… Yalan… Entrika. İşte bütün 

bunlar beni tiksindiriyor, Enis! Tabiilikten uzaklaşan taklitçiye, yanlış yolda kendini kaybetmiş 

züppeye, terbiyesizliği meziyet sanan maskaraya karşı bir kin besliyorum. Ne yapayım ki karımın 

hoşlandığı da bunlar!” (s. 66). 
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 Yine iç monolog yöntemiyle de Selim’in düşünceleri aktarılır: “Bu manzarayı 

seyrederken Selim kendi kendine düşünüyordu yine: “Ne olurdu, iç yüzler ve gizli duygular da bu 

manzara kadar güzel ve kusursuz olsaydı.(s.69) 

Yazarın eserin bazı yerlerinde çok fazla yorumuyla karşılaşırız. Olaylar hakkında mesafe 

ilkesine uymaksızın yorumlarda bulunur: 

“Saf genç kalbi! Bazen çok sevdiğini sanır da, bir hevesten ibarettir. Sevmediğini söyler 

de, bir sevgi ağına yakalanmıştır bile. Hareketlerini tartabilselerdi, genç ruhların tarihi bu kadar 

çok matemli kahraman veya acı olay tanıyabilir miydi?”  (s. 3)  

Sonuç olarak, yazar eserin genelinde hâkim bakış açısını kullanmış, kimi zaman sadece 

olayları aktarır, kimi zaman da olaylar hakkında yorum yapmıştır. Yazarın araya girip yorum 

yapması eserin kurmaca dünyasını zayıflatmıştır.  

 

2.2.4.6. Zaman: 

    Eserde vaka zamanını kesin olarak belirlemek mümkün değildir. Ne yazık ki yazar sosyal 

hayata ait tablolar çizmediği için eserin geçtiği zamanı anlamamız çok zordur. Sadece 

düzenlenen eğlenceler, sosyete anlayışı vardır ki, o da cumhuriyet sonrasında kültürel 

hayatımızda sık sık görülür.  

Vaka takdiminde kronolojik zamana genel olarak uyulmuş, ancak ara sıra geriye 

dönüşlerle vakanın ilerleyişi kesilip geçmişte yaşananlar anlatılmıştır. Eserin vaka sunumu 

yaklaşık 1-2 yıl arasında değişmektedir. Aslında Raika’nın adadaki yıllarını veya Profesör 

Necmettin’in önceki hayatını da dâhil edersek daha da uzun yıllar olması mümkündür; ancak bu 

zamanı belirlememize imkân yoktur. Raika gerçi on yedisinde iken kötü yola düşmüştür. Prof. 

Necmettin ise ne zaman çıldırmış, bunu bilmeyiz. Zaten eserin asıl konusu Raika on beş 

yaşındayken başladığı için öncesini dâhil etmiyoruz.  

Romanda eserin sunumuna baştan başlanmıştır; ancak ilerleyen olaylar arasındaki 

zamanın ne kadar olduğu kesin şekilde belirtilmemiştir. Bu kısımlarda “haftalar”, “aylar”, “yıllar 

dolduran aylar”, “birkaç yedi gün”, “birkaç yıl” gibi ifadeler kullanılmıştır.  

Eser bir gece vakti başlar. Adada iki gencin sevgilerini birbirlerine söyledikleri zamanlar 

anlatılır. Birkaç gece sonra genç kızla delikanlı beraber olurlar. Bu sırada genç kız on altı 

yaşındadır.  

“On altı yılın kızı, iki dakika önce bir kadın olmuştu.”  (s. 5)  

On beş gün sonra delikanlı tahsilini tamamlamak üzere Paris’e gider. Sonraki zaman 

kesin olmayan bir ifadeyle verilir:  
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“Birkaç yedi gün sonra gelen bir mektup, bunun için değil midir ki ona en büyük saadet 

hazineleri getiren bir elçi gibi göründü.” (s. 6)  

İlk yedi günler mektupları getirdiler ve avuttular. Ne yazıktır ki, sonrakiler, sustular ve 

ağlattılar.” (s. 7) 

“Günler yedi gün, yedi günler ay oldular. Aylar yıl doldurdular.” ( s. 8)  

Daha sonra ilk bölümle hiç alakası yokmuş gibi yeni bir konu başlar ve Dr. Selim 

anlatılır. Yine bu aradaki zaman ne kadardır bilmiyoruz. Dr. Selim’in tanıtıldığı bölüm onun 

kanserle ilgili verdiği bir konferansla başlar. Aynı gün arkadaşlarının ısrarıyla bir randevu evine 

götürülür ve orada Raika ile karşılaşır. Mevsim yazdır. “Tarabya’da yine yaz mevsiminin 

şenlikleri vardı.” (s.14)   Raika bu âleme gireli henüz iki ay olmuştur “-Ne kadar oldu bu 

hayattasın? –İki ay.” (s 21) ve henüz on yedisine yeni basmıştır. “Bu henüz on yedisine yeni 

basmış güzel bir kızcağızdı.” (s. 14)  Yani anlaşılmaktadır ki bu olaylar bir yıl içinde olmuştur.  

Daha sonra Selim düşünür ve Raika’yı o hayattan kurtarmaya karar verir. Bir ay sonra da 

evlidirler. Sonraki zaman dilimi şöyle anlatılmıştır: 

“Yedi günlerin birçoğu böyle geçip gitti.”  (s. 34).  

 Bu arada Nihat’ın başarı haberleri gelirken, Raika da iyice gece eğlencelerine 

düşmektedir. Nihat ne kadar yurt dışında kalmış belli değildir. Nihat’ın başarı haberi ve fotoğrafı 

geldiğinde Muammer Selim’e kaç senesi kaldığını sorar, Selim iki sene olduğunu söyler; ancak 

Nihat orada kaç yıl okuyacaktır onu bilmeyiz. Nihat’ın döndüğü gece ise şu ifade kullanılmıştır. 

“Birkaç yıllık bir ayrılıktan sonra en yakın insanına kavuşmak kadar büyük bir haz olabilir mi?” 

(s. 42). Ayrıca Nihat tatile mi gelmiş, yoksa okul bitmiş mi, o da belli değildir. Eserin bu 

kısmından sonuna kadar geçen bölümlerde zaman yine belirsizdir. Nihat geleli ne kadar olmuş, 

Raika’nın Nihat’ı tehdit etmesi ne kadar sürmüştür bilmiyoruz. Ayrıca Selim de Raika’nın bir 

böyle devam ederse belki bir gün namusuna da halel getireceğini söylemesi üzerine bütün 

kütüphanesini yakar ve onun istediği gibi bir koca olmaya çalışır. Aradan geçen zaman yine belli 

değildir. Bu esnada Selim’in arkadaşları onun yeni haline alışmaya çalışırlar. Selim aslında mutlu 

değildir; ama karısı için mutlu görünmeye çalışır. Her şey son bir gecede olur. Selim kardeşini ve 

Raika’yı öldürür. Ertesi gün hastaneye yatırılır, üç gün sonra da toprağa gömülür.  

Görüldüğü gibi yaş ifadeleri dışında zamanın ilerleyişi belirsiz ifade kalıplarıyla 

verilmiştir. Gece, ertesi gece, on beş gün geçmedi bile, o gece, birkaç yedi gün sonra, ilk yedi 

günler, günler yedi gün yedi günler ay oldu gibi ifade kalıpları eserde kullanılmıştır. Zaman düz 

bir çizgi halinde dinamik olarak ilerlemiştir. 
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2.2.4.7. Mekân: 

 Çıldıran Adam romanında olaylar İstanbul’da geçmektedir. Bunu ilçe adlarından 

öğreniriz. Büyükada (s. 3), Karaköy (s.10), Beyoğlu (s. 13), Tarabya (s. 14), Mecidiyeköy (s. 24), 

Şişli(s. 25). Romanda geçen mekânların olaylara etkisi yoktur; ancak kahramanların ruh 

yapılarını vermek için mekândan istifade edilmiştir. Hem kapalı hem de açık mekânlar 

kullanılmış; ancak bu mekânlarla ilgili tanıtım yapılmamıştır. Yazar olayların geçtiği mekânların 

sadece adını vermiş, diğer ayrıntılara değinmemiştir. Yalnızca yaşanan evle ilgili bazı bilgiler 

vermiştir: 

“Bir kadın girmesiyle evin manzarası yeni bir renge boyandı. Yaşlı dadının klasik 

görüşüne kalmış tertipler, genç bir kadının zevk-i selimi karşısında tazelendiler, güzelleştiler. 

Odalar neşe, vazolar çiçek yüzü gördüler. Doktor Selim’e hasret salonlar, onu sık sık koltukların 

aşinası olarak bulabildiler. Yemek sofrası şıpınişi oturup kalkan veya ayaküstü ağzına bir iki 

lokma atanlar yerine neşeli konuşa konuşa, sine sine yemeklerini yiyenler görebildi.” (s. 34) 

 Burada hayatlarına gelen mutlulukla birlikte yaşadıkları mekâna da güzellik ve mutluluk 

geldiği mekândan hareketle anlatılmıştır. Raika’nın değiştiği ve Selim’in mutsuz olduğu günler 

ise ev bu buhranı yansıtır:  

“Mecidiyeköyü’ne giden cadde üzerindeki zarif villada sanki bir ilim adamı yaşamıyordu 

artık. Sessizliğe alışmış duvarlara cazband gürültüleri sık sık çarpmaya başladı. Yedi günün çok 

geceleri fraklı, smokinli davetliler, sosyete adamı adıyla geçinen bir takım şımarık züppe 

taslakları villanın çakıl taşlı bahçe yollarını aşındırdılar. Doktor Selim’in evi bir neşe yuvası 

oldu. Poker masaları kuruldu, bakaralar oynandı, danslı ziyafetler ve çaylar birbirlerini 

kovaladılar. Bu eğlencelere çağırılanları sayısı da gitgide kabardı. En çok gülen veya güler 

görünenlerin başında Doktor Selim vardı. İlk günle arkadaşları da buna şaştılar. Birçokları 

sevindiler iyi yaptın dediler. Öyle ya! Ne idi o manastı hayatı! Dünyadan uzak yaşa, yalnız 

çalışmalara gömül, ne gül ne de zevk et! Laboratuarın camları gitgide tozlandı, kapıların 

tokmakları yavaş yavaş paslandı.” (s. 56)  

Bunun dışında mekânlarla ilgili bilgimiz yoktur. Eserde geçen açık mekânlar 

Büyükada’nın çamlığı, Sirkeci garı, Mercan yokuşu, Tarabya’daki villanın bahçesi, Mecidiye 

köyü’ne giden cadde üzerindeki evin bahçesidir. Kapalı mekânlar ise üniversite konferans 

salonu, birahane, Selim’in evinin salonu, çalışma odası, yatak odası, laboratuarıdır.  

Görüldüğü üzere eserde mekânlar üzerinde fazla durulmamış, mekânlar olayların cereyan 

ettiği yerden öte gidememiştir. 
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2.2.5. GENÇ BİR KIZIN ÇİLESİ 

2.2.5.1. Romanın Kimliği: 

Raşit Bütün Matbaası, İstanbul, 1944, 109 s. 

 

2.2.5.2. Romanın Konusu ve Özet: 

 ‘‘Genç Bir Kızın Çilesi’’ adlı romanın konusu; Kurtuluş Savaşı yıllarında Ayşe adlı bir 

genç kızın başından geçen olaylar, Ayşe’nin hazin öyküsüdür. 

Romanda üzerinde durulan fikrin Türklerin her şartta bağımsızlığına kavuşacağı olduğunu 

söyleyebiliriz. Bunun dışında eserde üzerinde ısrarla durulan bir fikirden söz edemeyiz. Ancak 

bununla beraber sezdirilerek verilmeye çalışılan düşünceler vardır. Sarayın, yani İstanbul’un 

Anadolu’yu düşünmediği halifelik yerine vatanın kurtuluşunun seçileceği, Türk’ün onurlu bir 

millet olduğu gibi düşünceleri sayabiliriz. 

Romanı özetleyecek olursak; Ayşe Bağrı yanık köyünün saf ve masum genç kızıdır. Bir 

bahar günü sürüleri otlatmak için yaylaya çıkar. O gün ilk defa daha ötelerde bir başka çobanın 

daha olduğunu görür. O çoban kaval çalmaktadır. Ayşe, kaval çalan çobandan etkilenir. 

Tanışıp konuşan gençler akşama kadar dertleşirler. Ertesi gün yine aynı yerde sürülerini 

otlatmak için sözleşirler. Böylece günler geçer, kışa yaklaşır. Ayşe ve çoban birbirlerini 

göremeyeceklerini düşünerek korkuya kapılırlar. Hep beraber olma isteklerini dile getirirler. 

Ayşe bir gece dedesine durumu anlatır. Dedesi delikanlıyla da konuşup harman zamanı 

gençlerin düğününü yapmaya söz verir. Çoban Mehmed o zamana kadar köyün gençlerinin 

arasında yaşayacaktır. 

Her şey yolunda giderken bir gün köye bir haber gelir. Düşman yavaş yavaş köyleri işgale 

başlamıştır.  “Gelenler büyük muharebede Türk’ü ezdik diye böbürlenenlermiş” (s. 14) 

Köye jandarma komutanı gelir. İstanbul’un işgal altında olduğunu,  padişahında onlarla 

beraber olduğunu haber verir. Köy halkı tedirgindir. Gençler üzerlerine düşeni yapacaklarına söz 

verirler. Büyükler mukarenet kararı alırlar. 

Kara haberler gelmeye devam eder. Bir gece Bağrı yanık köyünden de feryatlar kopar. İki 

saat içinde köydeki genç kızlar hariç herkesi öldürürler.  

Genç kızları kahvenin yanındaki odaya tıkarlar, aralarında paylaşırlar. İçki sofrasını 

kurarlar. O sıra bir zabit, bir kızı kaçarken yakalar ve getirir. Başlarında bulunan kişi, kafasından 

süngülenmesini söyler, tam süngülenirken kızın güzel yüzünü görür ve adeta âşık olur. Onu da 

kendine ayırır. Bu genç kızda Ayşe’dir. 

Bir sonraki bölüm İstanbul‘da başlar. Bir eve getirilen genç bir kız vardır. Düşman zabiti 

evden çıkmaktadır. Biraz ilerde köşe başında düdüğünü çalınca, askerler yanına gelir. Zabitin 
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çıktığı eve diğer asker girer ve eve yeni gelen genç kıza, akıllı olmasını söyleyerek onu 

hırpalarlar. Köydeki kızlardan dördü hariç hepsi öldürülür. Kalanlardan biri de Ayşe’dir. Zabitle 

beraber onun çadırında zorla dolaştırılmıştır. Düşman zabitinin görevi İstanbul’a düşünce, o da 

İstanbul’a getirilmiştir. Bir kaç defa ölmek istemişse de, etrafındakiler engellemiştir. Zaman 

geçtikçe de durgunlaşmıştır. İntikam fırsatını bulacağı günü beklemeye başlamıştır. 

Getirildiği ev bir çaçanın evidir. Evin sahipleri olan kadınlarda da kızın güzelliğine hayran 

kalırlar ve onlar da kendi hesaplarına gelecek şekilde Ayşe üzerine planlar yaparlar. 

Onu borçlandırıp kötü yola sevk etmenin peşindedirler. Ev sahibi olan kadın daha önce 

bir Türk’le evlenmiş ve bir kızı olmuştur; Afro. Kocası öldükten sonra kadın kızın adını bile 

değiştirmiş, düşmanlığını belli etmiştir. Düşman işgalinden sonra da düşmanlarla beraber hareket 

etmiştir. Buna rağmen kızı Afro, annesinin yaptıklarını tasvip etmez ve kendini bir Türk kızı gibi 

hissettiğini söyler.  

Kadın, Ayşe’yi kızı Afro’nun yanına yatırır. Onun vasıtasıyla Ayşe’yi kandırmayı 

düşünürler; ancak Afro onların düşündüklerinin aksine davranır. Ayşe’yle gerçekten yakın 

arkadaş olur. Onu evden kaçırmanın yollarını arar. Gizli gizli eve gazete getirerek ona 

Anadolu’dan haberler verir. Ayşe de Anadolu’ya gidip, düşmanla savaşanlara katılmak ister. 

Afro bunun yollarını araştırır. 

Afro bir gün eve iyi haberlerle gelir. Tanıdığı bir memurun yardımıyla Anadolu’ya 

gidebileceğini haber verir. O günlerde düşman zabiti de bir görev gereği iki günlüğüne İzmit’e 

gider. Afro, Ertesi akşam Ayşe’yi evden kaçırır. Bir eve gönderir. Bu ev İstanbul’dan 

Anadolu’ya gitmek isteyenlere yardım edenlerin bulunduğu bir evdir. 

Gittiği yerde Ayşe’ye düşman zabitinin İzmit’te arkadaş kurşunuyla öldüğünü haber 

verirler. Sabaha karşı da kıyıdan motorla hareket ederler. 

 Trabzon kıyılarındaki köylere yağ taşımakta olduklarını söyleseler de, yağ tenekelerin içinde 

mermi götürmektedirler. Ayşe’yi tenha bir yerde karaya yaklaşarak iki gence teslim ederler. 

Gençler Ayşe’ye nereye gideceklerini sorunca Ayşe düşmana karşı savunmak niyetinde 

olduğunu söyler. İki gün sonra Ayşe de İnönü harp sahasının gerilerinde kadınlarla beraberdir. 

Cephane taşıyan arabaları harp sahasına götürürler. Daha sonra da yaralı askerlere yardım etmek 

isteyince onu sıhhiye teşkilatına alırlar. Ayşe bir müddet de orada çalışır. Bu zaman süresince 

hep Mehmed’ini arar. Askerlerin içinde onun olup olmadığını düşünür. Gelip bulsa bile, onu bu 

haliyle kabul edip etmeyeceği fikri onu rahatsız eder. 

Yine bir gün Ayşe askerler arasında iken, gelen yaralıların içinde Mehmed’in de 

olduğunu görür. Mehmed’in yarası çok ağırdır. Ayşe onu görünce bayılır. Ayıldığında ise 

Mehmed çoktan ölmüştür. 
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Ayşe Mehmed’in ölümünden sonra kendini iyice bırakır. O üzüntü ve sıkıntıyla da gün 

geçtikçe erimeye başlar. Sonunda ince hastalığa da yakalanır. Hayata kırgın, dargın bir şekilde 

yaşar. Yanında çalıştığı doktorlar onun istirahat ihtiyacı olduğunu söylerler. Ayşe’yi tanıdıkları 

ihtiyar iki köylünün yanına gönderirler. Bu ihtiyarlar etrafı çamlarla çevrili bir oduncu 

kulübesinde yaşamaktadırlar. Ayşe’nin bakımının iyi yapılması için onları tembihlerler. Elli 

yıllık evli bu karı kocanın çocukları yoktur.  

Ayşe hiç yaşamak istemez. Bunun için uğraşmaz. Yanında kaldığı insanları da üzer. Onun 

iyileşmesi için ellerinden geleni yapan ihtiyarlar da gün geçtikçe ümitlerini kaybederler. 

Bir yaz sabahı aşağılardan düğün alayı gibi sesler gelir. Bu sevinç zafer içindir. Gelenler 

İzmir’in alındığını söylerler. Ayşe ilk defa olarak çok mutlu olur. Bu sevinçle, intikamının 

alındığını düşünerek, Mustafa Kemal’i görmek arzusuyla yaşamak istediğini söyler.  

Eserin bundan sonraki bölümünde Türk’ün zaferi anlatılır. Dünya basının bunu nasıl 

yazdığı, bu zaferi kazananların Mustafa Kemal ve arkadaşları olduğundan bahsedilir.  

Ayşe’nin yanında kaldığı dedesi, ona bir haber getirir. Vatan kurtarıcıların bir gün sonra 

yakın yoldan geçeceklerini söyler. Ayşe M. Kemal’i ve İsmet Paşa‘yı görür. Mustafa Kemal 

yarım saat köylüyle konuşur. Elini öpüp, gözüne bakanlar arasında Ayşe de vardır. Ayşe onun 

gözlerinin ışığında yaşamı görür. Dedesine yaşamak istediğini yeniler. Dedesi de elinden geleni 

yapar. 

Bir süre sonra Ayşe hastalığı yener. Eski sağlığına eski neşesine kavuşur. Dağlarda 

gezintiler yapar. Yine bu gezintileri sırasında, su kaynağının yanında bir kalabalık olduğunu 

görür. Eve gelip, dedesine sorunca dedesi su taksimatı yapacak bir heyet olduğunu ve hatta ertesi 

akşam da evlerinde yemek yiyeceklerini söyler. Misafirler gelir. Gelenler arasında genç bir 

mühendis olan Faruk Fenmen de vardır. İki genç arasında kimsenin fark etmediği bir etkilenme 

olur. 

O gece ve Faruk Fenmen sabaha kadar uyuyamaz. Aşk, sevda, güzellik üzerine düşünür. 

Faruk Fenmen bir salon adamı olduğu için, Ayşe’den etkilenmesine şaşırır. 

Ertesi sabah şafakla çadırından ayrılır. Faruk Fenmen yamaçlarda dolaşmaya başlar. Biraz 

sonrada Ayşe’yle karşılaşır. Konuşmaya başlarlar. Konuşma sırasında genç mühendis bir gün 

temiz bir yuva kurmak isteyip istemediğini sorar. Ayşe ağlayarak mühendisin yanından kaçar. 

Aynı gün mühendis Faruk Fenmen dedenin yanına gelerek meseleyi anlatır. Dede Ayşe’yle 

konuşacağını, Ayşe ise bu durumu kendisinin halledeceğini söyler. Ayşe tecavüze uğradığı için, 

lekelendiğini, temiz bir yuva kuramayacağını düşünür. 

O gece Faruk Fenmen yamaçlara doğru gezintiye çıkar. Aklı Ayşe’dedir. Gündüz 

karşılaştıkları billur kaynağın başına gider. Biraz sonra Ayşe de ordadır. Ayşe ağlayarak 
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mühendisten kendisini affetmesini ister. Faruk Fenmen durumdan bir şey anlamaz. Ayşe’ye neler 

olduğunu sorar. Ayşe başından geçenleri Faruk Fenmen’e anlatır. Faruk Fenmen bütün bunları 

bir talihsizlik olduğunu, onu köyünün yamaçlarında hiç ayrılmamış biri olarak düşündüğünü 

söyler. 

Bir ay sonra mühendis Faruk Fenmen ile Ayşe evlenmişlerdir. Mühendisin 

Bahçelievler’de olan villasına yerleşmişlerdir. Önce bir mürebbiye tutulmuş ve Ayşe’nin sosyete 

kızı olması için çaba sarf edilmiştir. Ayşe bu konuda çok başarılı olmuş, Fransızca bile 

öğrenmiştir. Çok mutlu günler yaşarlar. Mühendis Faruk Fenmen’in Ayşe’nin asıl köyünün 

yakınlarına doğru bir görevi çıkar. Ayşe’yi de beraberinde götürür. Önce oduncu dedenin yanına 

uğrayıp, onların gönüllerini alırlar. Beş on gün kaldıktan sonra bağrı yanık köyüne geçerler.  

Ayşe, köye varınca mutlu günlerinde olduğu gibi köyün yamaçlarında koşmaya başlar. 

Onu tanıyanlar çıkar. Ayşe çok mutludur; ancak ara sıra canı sıkılmaktadır. Bir akşamüzeri 

kocası köye dönmez. Vakit oldukça ilerler. Sonunda atlar üzerinde gelenler bir ceset 

taşımaktadırlar. 

Faruk Fenmen atı zapt edememiş kayalıklardan aşağı yuvarlanarak ölmüştür. Ölürken son 

isteği cesedinin, bulunduğu köydeki yamaçlara gömülmesidir. Ertesi sabah onu kulübeye 

getirmek için gidenler, mezar başında Ayşe’nin de cesedini bulurlar. 

 

2.2.5.3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü: 

Genç Bir Kızın Çilesi adlı roman bir birinden numaralarla ayrılmış on dokuz bölümden 

oluşmaktadır. Ayrıca bazı bölümler de kendi içinde ara bölümlerden oluşur. Eserin bölümleri alt 

bölümleri ve sayfaları şöyledir. 

1. Bölüm: s.12 

2. Bölüm: ARA BÖLÜMLER 

                                    1)Ara bölüm: s.13–14 

                                    2)Ara bölüm: s.14–19 

3.Bölüm:                                     

                                    1)Ara bölüm: s.19–21 

                                    2)Ara bölüm: s.21–25 

                                    3)Ara bölüm: s.25–28 

                                    4)Ara bölüm: s.28–35 

                                    5)Ara bölüm: s.35–47 

4.Bölüm: s.47–49 

5)Bölüm:  s.49–53 
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6)Bölüm: s.53–57 

7)Bölüm: s.57–58 

8)Bölüm: s.58–62 

9)Bölüm: s.63–64 

10)Bölüm:  s.65–74 

11)Bölüm:  s.75–77 

12)Bölüm: s.78–84 

13)Bölüm: s.84–97 

14)Bölüm: s.97–100 

15)Bölüm: s.100–104 

16)Bölüm: s.104–106 

17)Bölüm: s. 107–108 

18)Bölüm: s. 108–109 

Eserin bölümlerinin numaralandırılışların da bazı problemler vardır. Bunlar baskı hatası 

mıdır,  yoksa farklı bir uygulamadır, bilemiyoruz. Zira numaralandırmada 4.Bölüm atlanmıştır. 

Ayrıca 16. ve 17. bölümlerin numaraları önce 17. sonra 16. olarak verilmiştir. 18 olması gereken 

bölüm ise 17. olarak devam etmiştir. Bunun baskı hatası olması daha büyük bir ihtimaldir. 

Eserde ilk iki bölüm giriş, sonraki on beş bölüm gelişme ve son iki bölüm sonuç 

niteliğindedir. 

Birinci bölümde köyünde mutlu bir hayat süren Ayşe ve ailesi anlatılır. Mehmed’le 

nişanlanması da bu bölümdedir. İkinci bölümde savaş haberinin gelmesi ve düşman askerinin 

köyü talan etmesi, üçüncü bölümde Ayşe’nin İstanbul’da yaşadıkları, Anadolu’ya kaçması ve 

cephe gerisinde görev alması, beşinci bölümde Mehmed’in ölmesi anlatılır. Altıncı bölümde 

Ayşe’nin, Mehmed’in ölümünden sonra ince hastalığa yakalanıp bir dağ köyüne gönderilmesi, 

yedinci bölümde zaferin müjdelenmesi, sekizinci bölümde yurtta ve dünyada zaferin yansıması, 

dokuzuncu bölümde Ayşe’nin Mustafa Kemal’i görmesi ve yaşamak istemesi onuncu bölümde 

Ayşe’nin iyileşip bulunduğu yeri güzelleştirmesi vardır. On birinci bölümde köye mühendislerin 

gelmesi ve dedenin evinde yemek yemeleri, Ayşe ile Faruk Fenmen’in karşılaşması, on ikinci 

bölümde Faruk Fenmen’in düşünceleri, on üçüncü bölümde Faruk’la Ayşe’nin kaynağın başında 

konuşmaları, on dördüncü bölümde Faruk’un meseleyi dedesine açması ve Ayşe’nin durumunu 

Faruk’a anlatması, Faruk’un buna rağmen onunla evlenmek istemesi anlatılmıştır. On beşinci 

bölümde Faruk’la evlenmiş olan Ayşe’nin sosyete olması, on altıncı bölümde Faruk’un görevi 

gereği Anadolu’ya giderken önce dağ köyüne uğramaları, on yedinci bölümde ise bağrı yanık 
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köyüne gitmeleri, on sekizinci bölümde Faruk’un ölmesi, on dokuzuncu bölümde Ayşe’nin 

ölmesi anlatılmıştır. 

Genç Bir Kızın Çilesi, romanının olay örgüsünü Ayşe’nin hayatını içeren ve birbirinin 

devamı niteliğinde olan farklı vak’a zincirleri oluşturur. Vak’a zincirlerinin oluşmasında 

Ayşe’nin başına gelen olaylar etkili olmuştur. Vak’a sunumunda belirli bir sıra takip edilmiştir. 

Roman kahramanı Ayşe’nin kurtuluş savaşı yıllarında yaşadıkları zamanda kısa sıçramalarla düz 

çizgi halinde aktarılır. 

Eserde bölümlerin oluşmasında hangi unsurun etkin olduğu belli değildir. Bu durum 

özellikle ilk bölümler için geçerlidir. Ne zaman, ne mekân, ne olay örgüsü bölümlemeyi 

etkilemiştir. Yazar adeta rasgele yere bölüm numarası koymuş gibidir. Bu durum beşinci 

bölümden itibaren biraz daha düzelir ve olay örgüsünün bölümlerin oluşmasında biraz daha fazla 

etkisinin olduğunu görür. 

Olay örgüsünün oluşmasında en başta gelen unsur Ayşe’nin yaşadıklarıdır. Ayşe savaş 

yaşayan ülkesi gibi, ruhunda savaşlar yaşamaktadır. Ülkesi işgal edilmiş olan kıza, tecavüz 

edilmiş, bir ülkenin bağımsızlığı gibi o da en değerli varlığını da kaybetmiştir. Önce yaşamak 

istemez, sonra yaşamaktan vazgeçmez. “Hasta adam” diye anılan devlet de önce esir olmuş sonra 

esaretten kurtulmuştur. Zafer müjdelenince Ayşe de yeniden hayata döner. 

Romanda isimlerin Ayşe ve Mehmed olarak seçilmesi tesadüf değildir. Yazar özellikle 

Anadolu’da en fazla kullanılan isimleri seçmiştir. Her Ayşe’nin bir Mehmed’i,  her Mehmed’in 

bir Ayşe’si vardır. Bütün Mehmedler yurt savunmasında birer Mehmetçiktir. Bunu yazar şöyle 

anlatır. Ayşe Anadolu’ya geçtikten sonra onu karşılayanlara Mehmed’i sorar ve su cevabı alır:  

‘‘  — Mehmed’ten bir haber var mı? 

      Delikanlılardan biri güldü. Anlamıştı. 

     —Buralarda Ayşe’lerin o kadar çok Mehmed’i vardır ki, hangisi senin ki bilemeyiz kardeş. 

    —Ya ismimi nereden biliyorsunuz? 

    — Köylerin Ayşe’leri o kadar candan birer kahraman yardımcımız ki… İsmin getirdikleri 

mektupta yazılmış olmasıydı bile, sonra yine Ayşe diye hitap ederdik.’’(s.40) 

Olay örgüsünde özellikle yer verilen bir nokta da sarayın düşman işgaline kayıtsız 

kalmasına rağmen, Mehmed’lerin buna dur demesidir. Bunu Mehmed’in ağzından dile getirir. 

Gerek köylülerin, gerekse Mehmed’in bakışıyla vatanın kutsallığını ve hilafetten de üstün 

olduğunu anlatır: 

“... Düşman yavaş yavaş harekete geçmiş köyleri işgal ediyormuş. Bu yanlara doğru 

yaklaşıyormuş da. ‘Gelenler’ büyük muharebede Türk’ü ezdik diye böbürlenenlermiş. Jandarma 

anlattı: 
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 —Buralarda olup biten işlerin çok taraflı bilinmiyor. İstanbul kan ağlıyor. Tüten bacalar 

söndürülüyor; ırz, namus bir para ediliyormuş! 

Köy ağası hiddetten titriyordu. 

—Padişah bir şey dememiş mi? 

Jandarmanın gözlerini bir nefret izi kapladı: 

—Padişah onlarla berabermiş. 

Bütün köylüler hayretle baktılar bir ses işitildi. 

—Saray ırz satacaksa lanet olsun!  

Haykıran genç çoban Mehmed’di. Doksanlık Memiş ağa damadına korkuyla baktı: 

—Tövbe de. 

O güne kadar tek söz söylerken bile utancından kızardığı görülen Mehmed sanki 

tamimiyle değişmiş, kükreyen bir aslan kesilmişti: 

— Hayır… diye haykırdı. Tövbe demem ve kim yurdumu satmaya yeltenirse suratına elbet 

yuh diye haykırırım! 

O güne kadar hiç kimse mukaddes bir makam olarak tanıdığı saraya karşı söz etmeye 

alışmamıştı. Halife yalnız iyiliği düşünür bir koruyucu diye bilinir, Emrine karşı gelmek bir küfür 

sayılırdı. Bunun içindir ki genç Mehmed’in birden coşan milliyet feryadının yaşlı köylüleri 

şaşırtması ve korkutması tabii idi.  

—Mehmed! Diye haykıranlar oldu. 

Jandarma hepsine savunmalarını emretti. Onun Mehmed’e yaklaştığını görenler 

Padişah’ın kanunlarını korumaya bir memur askerin ilk olarak küstaha cevap vereceğini 

sandılar. Böyle olmadı. Yaklaşan jandarma bir elini Mehmed’in omzuna koymakla beraber, 

ortaya doğru;  

-Köylüler!... diye hitap etti. Bu gencin feryadı bir Türk’ün yurt aşkının sesidir. Bu 

delikanlı haklıdır. Türk ırz, çiğnemeye alışkın değildir. Köy halkı üzerlerine düşen vazifeyi hemen 

yapmalı ve gönüllerini seçmelidir. Bütün delikanlılar ileri doğru yumruklarını sıktılar. 

— Irz çiğnetmeyiz. 

  Sesler yükseldi 

— Toprağımızı koruyacağız. 

İşte o zaman köy ihtiyarları anladırlar ki, ortada sayılan bir halifeden ziyade sevilen bir 

yurt vardı. (s. 15) 

Romanda olaylar sadece başkahramanının ekseninde gelişir. Ayşe olayların başında 

bulunur. Eserin başında yanında olan kişi Mehmed iken, sonra dedesi olur. Sonra Faruk olur; 

Ancak Ayşe merkezdedir. Diğer şahıslar Ayşe’ye bağlı olarak hareket ederler. 
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Romanda birden fazla olay, sebep, sonuç bağlantısı içinde organik bir bütün olarak 

verilmiştir. Olaylar birbirine bağlıdır. Kopukluk arz etmezler. Kronolojiye uygun olarak ilerler. 

Bunun dışında eserde olayların arasına serpilen bazı görüşler vardır. Mustafa Kemal ve İsmet 

Paşa’nın yaptıkları, Kurtuluş savaşı kazanıldıktan sonra bu olaya dünyanın bakış açısı yazar 

tarafından araya girilerek verilmiştir. Bundan da şunu anlıyoruz ki, yazar eserinde edebi zevkle 

birlikte sosyal kaygıyı da taşımakta, okuyucuları bilgilendirmek istenmektedir. Ancak bu yazarın 

üslubu gereği oldukça basit cümlelerle ele alınmıştır. 

“Beyoğlu sokaklarında ezilen bir hakkın kırıntıları sonucunda yok olmak üzere. …Her 

gencin sahnesinde elemli birkaç Türk’ün akan masum kanı.”(s. 19) 

 

2.2.5.4. Şahıs Kadrosu: 

Genç Bir Kızın Çilesi, romanında eserin merkezinde bulunan kişi Ayşe’dir. Ayşe’nin 

etrafında bulunanlar ise romanın sonuna kadar değişiklik gösterir. Başta nişanlısı Mehmed, 

dedesi ve anası vardır. Daha sonra düşman zabiti ve Afro gelir. Devamında ise cephenin 

gerisinde bulunan herkes vardır. Sonra iki ihtiyar olur en son Faruk Fenmen girer ve onunla 

beraber Ayşe de ölür.  

Şimdi eserde yer alan kişileri önem sıralarına ve olay örgüsündeki rollerine göre ele alıp 

incelemeye çalışacağız. 

Ayşe: Romanın başkahramanıdır. Çok büyük felaketler yaşamasına, birkaç defa ölüme 

gitmek istemesine hatta ince hastalığa yakalanmasına rağmen yaşamış, zorluklarla mücadele 

etmiş bir kişidir. 

Mutlu bir hayat süren Ayşe’nin zor günleri, diğer Ayşe’ler gibi, yurdu düşman 

kuvvetlerinin girmesiyle başlar. Zafer kazanıldıktan sonra bir müddet düzelse de genç yaşına 

rağmen, kocasının ölümünün üzüntüsüyle o da ölür. Romanda ilk olarak Ayşe karşımıza çıkar. 

“Bağrıyanık köyünün biricik ‘Ayşe’si idi. Bütün köy halkı onu göz bebeği gibi severdi.  

Memişlerin büyük ağasının kızıydı. On altısını gelecek güz bitirecekti.’’ (s.3) 

Ayşe’nin fiziki özelliklerine yazar çok az değinir. 

“Bütün güzelliğine, essiz bütün iç açıcılığına, rağmen Ayşe’ye o güne dek yan bakan 

olmamıştı’’(s.3) 

Bununla beraber Ayşe’nin bir de gök gözleri olduğunu öğreniriz.(s.11) Ayşe çok güzel bir 

genç kızdır. Köye gelen düşman zabit onun güzelliğine hayran kalır. Bu yüzden de onu da gittiği 

yere götürür. 

Ayşe annesi ve dedesiyle yaşadığını ve Mehmed’le tanışırken anlatır. 

“—  Yalnız mısın?  
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  — Dedem var.  Anamda yaşıyor.(s.8)“ 

Ayşe’nin günlük hayatında neler yaptığını öğreniriz:  

“ Sabahları herklerden önce, güneşin ayrılmaz bir dostu gibi erkenden kalkardı. İç açan 

her şey onun sevgisi olduğu için evciğinin önünü süsleyen çiçekleri sulamak ilk büyük zevkini 

teşkil ederdi. İlk kova sesleri, doğan güneşi selamlarken, az ötede de aşağıda ki kuzular da 

sevgililerin uyanmasını bekliyormuş gibi güzel Ayşeciklerin şen melemeleriyle karşılardı. Kuzu, 

kuş, tabiatın bütün güzelliği ona sanki âşıktı. As sonra kapı önüne bağdaş kurmaya gelen dedesi 

onun sabahın en civelek nameleri arasında bulur. Ona baktıkça, omuzlarındaki doksan şu kadar 

yıllık yükün hafiflediğini fark ederdi. Ayşe bütün gününü bayırlarda, kırlarda,  

Billur kayaların ırmaklarında, yeşil yamaçların göğsünde kuzuları koyunları arasında 

geçirirdi.’’ (s.4) 

Ayşe küçük köyünde çok mutlu bir hayat sürdürmektedir. Acı, üzüntü nedir bilmez. Öyle 

ki yazar Ayşe’nin ağlamayı bile bilmediğini söyler: “ Köyünde kötülük olmadığı için Ayşe de 

kötülük nedir bilmezdi. Onun hayatı masun bir neşeydi. Ağlamayı bile bilmezdi. Çocukluk 

cağından gençlik basamaklarına geçtikten sonra onu ağlatmayı düşünen olmamıştı ki. Ayşe’nin 

neşesi bütün köyün neşesi Ayşe’nin tatlı gülüşü bütün köyün kıvancıydı.’’ (s.3) 

Yazar daha öncede belirttiği gibi Ayşe ismini özellikle seçmiştir. Ayşe nezdinde aynı 

kaderi yaşayan Ayşelerin hayatını da anlamıştır. Ayşe gibi, köylerinde çok mutlu bir hayat süren 

genç kızlar da savaş sırasında tecavüze uğramış belki öldürülmüş, ailelerini kaybetmişlerdir. 

Ülkesiyle gibi eziyetler çekmeye başlayan Ayşe buna tahammül edemez.  

“Beni ne tutuyorsunuz? Diye haykırmıştı. Öldürün. Mehmed’i mi kaybettim. Her şeyimi 

kaybettim. Sizin kollarınızda yaşayabileceğimi mi hala sanıyorsunuz!” (s.23) 

Yazar bize Ayşe’yi bir de Faruk Fenmen’in düşünceleri vasıtasıyla, iç çözümleme 

yöntemiyle anlatır. 

“Güzel bir dekorun iç açıcı renkleri ortasında karşına çıkan bu kız ne kadar da masum 

fakat nasıl da baş döndürücü bir güzeldi!  

Faruk o güne kadar rastladığı hiçbir kadının gözünde, kalbe bir hançer gibi ani olarak 

saplanan bu nazarlardaki tesiri bulamamıştı. 

Ayran tepsisini getiren kız, bir aşk perisi gibi görünmüş ve hemen ortadan yok 

oluvermişti.   

Fakat bu bir lahza Faruk’un gözlerinde kolay silinmeyecek bir tablonun yerleşmesine 

yetmişti! 
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Artık bu gözler, ne etrafın bin bir renk dekor ile ne kuzunun ağızlarda ilik gibi eriyen 

pilav ile meşguldü. Hayır… Bu gözler… Birden bire hiçbir şey göremez olmuş,bütün bir varlık 

bir an içinde bambaşka bir ölüme doğru uçmuştu!’’ (s.70 -71)  

“ Bu, ne kadarda mahzun bir güzellikti!...  

Ayşe’nin omuzlarındaki basit entari’ şu dakika genç mühendisin gözlerine en şık 

süvarilerin ve en zengin… Hatta incilerle işlenmiş en parlak bir tuvaleti kadar göz kamaştırıcı 

görünüyordu.”(s.73) 

Ayşe saf masum bir Anadolu kızıdır. Hayatında kötülük nedir bilmemiştir. Başından 

geçen olaylar ise onu hırpalamış, yaralamış ve yormuştur. Eserin sonuna doğru ise bu saf masum 

Anadolu kızı sosyeteye dâhil olma peşindedir. Bir başka eserinde sosyetenin ne kadar kötü 

algılandığını anlatan yazar, bu eserinde ise bir Anadolu kızını sosyete etmeye çalışır. Yazar 

burada sosyeteye girme fikrini, şehirli olmayla bir tutar. Yani aslında şehirli olmak demek 

sosyeteye dâhil olmak demektir. Bunun içinde olumlu sayılacak tek davranış dil öğrenmesidir. 

Bu anlayış eserde özellikle Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yeni Cumhuriyet’in kurulması sırasında 

gerçekleştirilen inkılâp harekelerine dikkat çekmek için yapılmıştır. Devlete modern bir çevre 

kazandırma anlayışı,  eserde de Ayşe’yi modernleştirme şeklinde karşımıza çıkmıştır. 

Ayşe eserinin sonunda, aslında çok da sona yakışmayan bir şekilde ölmüştür. Hem de 

doğduğu köyde, ona mutluluğu yaşatan kocasıyla beraber köyüne gömülmüştür. 

 

Mehmed: Ayşe’nin nişanlısıdır. Kimi kimsesi yoktur. Dursunlar’ın Mehmed olarak 

bilinir; ama ailesinden kimse yaşamamaktadır. Alaca viran köyünün çobanıdır.  

Ayşe ile Mehmed yamaçlarda sürülerini otlatırken karşılaşırlar. Bir yaz boyu görüşen 

gençler, kışa doğru nişanlanırlar. Kısa bir süre sonra da savaş başlar. Köye baskına gelen düşman 

zabitine ilk kurşunu sıkan Mehmed’tir. Ayşe adı gibi Mehmed adı da özellikle seçilmiştir. 

Anadolu’da en fazla kullanılan isim olduğundan dolayı Ayşe’nin karşısında Mehmed vardır 

Bir de elbette her asker Mehmed’tir. Mehmed aynı zamanda Anadolu’nun düşman 

karşısında dik duruşu olarak verilmiştir. Bir sözü bile söylerken utanan Mehmed, vatan 

savunmasında aslan kesilir. Mehmed de diğer Mehmedçikler gibi cephede savaşmış ve şehit 

düşmüştür. 

 

Faruk Fenmen: Mühendis Faruk Fenmen eserin sonunda doğru ortaya çıkar. Faruk 

Fenmen’i yazar anlatma ve iç çözümleme yöntemiyle tanıtır:  

“ Faruk Fenmen yakışıklı bir delikanlıydı. Çok iyi bir ailedendi de. Tahsilini iyi bir 

dereceyle bitirmiş, Almanya’da yüksek mühendis Brövesi almış ve memleketine döndükten sonra 
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da Nafia vekâletinde dolgun maaşlı bir vazifeye tayine edilmişti. Tahsil ve memuriyet hayatında 

çalışmalarının haklı bir mükâfatı olarak, layık bulunduğu mevkileri kazanmakla beraber, Faruk 

Fenmen kendini mesut görenlerden değildi. Bir mevki sahibi olmanın hayattaki bir boşluğu 

doldurmaya yetmeyeceğini çok iyi takdir ederdi. Bunu şahsen duymuş ve anlamıştı da. Bu gün 

çok iyi bir mevki sahibiydi. Evet! 400 Lira maaş nesine yetmezdi! Anası, babası da zengindiler, 

Oğullarının bu maaşından bir şey beklemiyorlardı. Faruk hiç de az olmayan bu maaşı şahsına 

harcıyordu. Fırsat düştükçe İstanbul’a kapağı atıyor, barlarda eğlence yerlerinde hayli 

dolaşıyordu’’ (s.68) 

Hayattaki bütün güzelliklere rağmen Faruk Fenmen,  sevecek birbirinin olmamasından 

üzüntü duyar: “Fenmen sevmek istiyor, sevemediğine kızıyor, Sevebileceği bir insana 

rastlamadığı için belki de haline yanıyordu.’’(s.69) Faruk Fenmen eserde okumuş, şehirli insanı 

temsil etmektedir. Bu yüzden de saf bir Anadolu kızının gönlünü çalmasına başta hayret eder. 

Çünkü salonlardaki diğer güzeller bunu yapmayı çok istemişler; ancak başaramamışlardır.. Ama 

Faruk Fenmen severek evlenmek ister:  “Evlenmek, sevmeye yetebilseydi bir lahza durmazdım, 

hanım efendi! Demişti. Yuva kurmak için sevebileceğim günü beklemeyi daha doğru 

buluyorum.’’ (s.69) 

‘‘Salonlarda rastladığı bunca güzelin yapamadığını, varlığı ancak saflıkla tanınmış olan 

masum bir kız yapmıştı. 

Yazar iki genç arasındaki eğitim, kültür farkını da, Faruk Fenmen’in düşünceleri vasıtasıyla, iç 

çözümleme yöntemiyle vermiştir: 

“Bir ara: - Tuhaf! Ne tuhaf şey! Diye alnını uğuşturdu ve adeta bir kâbustan sıyrılmaya 

çalıştı da.”  

Tuhaf olduğu muhakkaktı: Faruk, yüksek tahsil görmüş, parlak bir hayatın bütün 

zevklerini tanımış, ihtişamını tatmış bir fen adamıydı! Hâlbuki ‘öteki’ köyünün bölgesini varan 

‘tabiat’ dan başka bir şey tanımamış, hayatta ancak muhitinin saf rüzgârlarını teneffüs edebilmiş 

‘basit bir ruh’tu. Arada ne kadar da büyük bir fark vardı.‘Anlamış’ ile ‘Görmemiş’in uyuşmasına 

imkân var mıydı ?’’(s.77) 

Ayşe’nin durumunu öğrendiği zaman Faruk Fenmen bunu bir talihsizlik olarak 

değerlendirir ve evlenirler. Ayşe’ye iyi bir koca olur:  

“ İşini bitirir bitirmez, bir an önce evine koşmak en büyük zevkini teşkil ediyor. Karısı ile 

geçirdiği her dakika onun için başlı başına bir servet oluyordu.’’(s.100) 

Ancak bir çalışma için Anadolu’ya gittiklerinde Faruk Fenmen, attan düşerek ölür. 

Ayşe’de bu acıya dayanamaz sabahına o da ölür. 
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Diğer Şahıslar: 

Romanda geçen diğer şahıslar Ayşe’nin dedesi, anası, köylüler, jandarma komutanı, 

düşman zabiti, Çaça,  çaçanın anası, Afro, Ayşe’yi Anadolu’ya kaçıranları, doktorlar, Ayşe’nin 

yanlarına gittiği ihtiyar dede ve nine, Şakir Ağa’dır. Bu kişilerin romanda konuşmaları çok azdır. 

Sadece fikir olarak kullanılmışlardır. Bu yüzden sadece eserdeki görevlerini söylemekle 

yetineceğiz: 

Ayşe’nin dedesi: köyün ekâbirlerinde olup, doksan yıllık geçmişe sahiptir. Güngörmüş, 

görgülü, bilgili bir insan olan dede, Ayşe’nin Mehmed’le sözünü keser.  

Jandarma komutanı: köye düşman askerlerinin yaklaştıklarını ve sarayında onların 

yanında olduğunu söyler.  

Düşman zabiti: Ayşe’nin güzelliğine hayran kalır, ona âşık olur, gittiği yerlere onu da 

götürür. En son İzmir de arkadaşıyla tartışınca, arkadaşı tarafından vurulur ölür. 

Çaça: Çaça’nın Anası; düşman zabiti İstanbul’a gelince Ayşe’yi bunların yanına bırakır. 

Kötü yola düşmüş kadınlardır. Ayşe’yi de kötü yola düşürmek niyetindedirler. 

Afro: Çaça’nın kızıdır; ancak babası Türk olduğu için, kendisini Türk hissettiğini söyler 

ve Ayşe’ye yardım ederek, onu Anadolu’ya gönderir. 

Doktorlar: Ayşe Anadolu’ya geçtikten sonra, sıhhiye teşkilatında çalışır. 

Dede ve nine: Ayşe ince hastalığa tutulunca bu iki ihtiyarın yanına gönderirler, Ayşe’ye 

çok iyi bakarlar. Kendi kızları gibi severler. 

Görüldüğü üzere eserde bulunan diğer kişiler olay örgüsünü tamamlamak amacıyla esere 

dâhil olmuş kişilerdir. Görevlerini yerine getirir ve eserden ayrılırlar. 

 

 

 

2.2.5.5. Anlatıcı, Bakış Açısı ve Anlatım Teknikleri: 

Bir Genç Kızın, Çilesi romanında anlatıcı üçüncü tekil şahıstır, Yani ‘ O ’ anlatıcıdır. Kişi 

olaylar hakkında onun sağladığı imkânlar doğrultusunda bilgi sahibi oluruz. O anlatıcı, her şeyi 

bilen, gören, kişilerin iç dünyasından geçenleri sezen yönleriyle ilahi karakterlidir.  

Olaylar onun hâkim bakış açısıyla aktarılır. Eserde anlatıcı kahramanların düşünce 

dünyalarına girerek bize aktarımlarda bulunur. İç çözülme tekniğiyle kahramanların ne 

düşündüklerini anlatıcıdan öğreniriz; ‘‘Ansızın gözlerini yarı araladı. Uzaklardan hafif bir name 

geliyordu. İlk defa olarak damarlarında bir gıdıklanma duyar gibi oldu. Bu bir kaval sesiydi. Ve 

Ayşe daha bu kadar tatlı ve tesir edici bir kaval dinlememişti. 
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Onu yavaş yavaş yarı doğrultan ve sesin geldiği yana doğru farkına bile varmaksızın 

sürükleyen de bu oldu. Gözleri bilmediği bir sebeple, esrarengiz bir tesir altında ilerilerini 

araştırıyordu. Onun ince şalını okşayan rüzgâr, ovalara hâkim bu tepede ne kadarda oynak ve 

coşkundu.’’ (s.4) 

Yinede dedenin düşüncelerinin anlatılması bir örnektir:“İhtiyar oduncu delikanlının 

samimiyetinden zerre kadar şüphe etmiyordu. Fakat muhakkaktır ki, onu duraklatan… Hemen 

cevap vermesine engel olan bir şey vardı. Ve işte bunu, karşısında kine bir türlü 

anlatamıyordu.’’(s.84)  

Romanda anlatıcı okuyucu ile eser arasında bulunur. Fakat gerektiği yerlerde olay ya da 

kişiler hakkında yorum yapar:  

“Burada kastettiğimiz bir şuura sahip olanlar Allah’ın emrine karşı 

gelmeyenlerdir.’’(s.98) 

‘‘Ayşe yalan söylüyordu.  

   Ağlamıştı. 

  Hem öyle ağlamıştı ki! 

Neden mi ?’’ (s.86) 

Anlatıcı eserin genelinde özetleme tekniğini sıklıkla kullanmıştır. Geçen zamanları geriye 

dönüşle bize kısaca özetler: 

“Ayşe artık her sabah yavuklusunu ırmağın kıyılarında göremiyordu. Buna mukabil, 

içinde, ona kavuşacağı düşüncesinin verdiği sevinç dolu emniyet vardı. Mehmed’e can yoldaşı 

olacakı günü sabırsızlıkla bekliyordu. Bunun da ayrı bir zevki vardı. Artık hayatı bambaşka 

görüyor, sevginin onun ruhunda yandırdığı yepyeni duygular hayatın manasını başka bir şekilde 

anlatıyordu.’’(s.13) 

Ayşe İstanbul’a gidince yaşadıklarını hatırlar: 

“Bütün köylülerin gözlerinin önünde süngülendiği günden beri kim bilir kaç hafta 

geçmişti, kendi de farkında değildi. Mahut işlek masasının başında ispirtolarla dumanlanmış 

kafalar ve kokan dudaklar daha o gece köyün tertemiz kızlarının ırzlarını, Ayşe’ninkiyle beraber 

paralamıştı. İşlerinde sağ kalan dört kızdı. Diğerleri birer zevk gecesini kendileriyle geçirdikten 

sonra ‘‘ - artık başında ne diye angarya taşıyayım’’ diyen sarhoşlar tarafından ferdası gün 

öldürülüvermişler di.’’(s.22) 

Eserde kullanılan üslup, oldukça abartılıdır. Yazar döneminin meledroma olan tutkusu 

gereği, belki biraz sinemanın gereklerini de yerine getirerek olayları anlatırken abartıdan, 

acındırmadan kaçınmamıştır:  

“Delikanlı birden bire bir şey hatırlamış gibi sustu ve akabinde sordu: 
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— Yoksa…  Yoksa seni gücendiren ben mi oldum? Ayşe’nin itirafı hıçkırıklarına galip 

geldi. 

— Oooh…. Hayır!..  hayır !..   

Diye haykıracak kuvveti kendinde bulabildi.’’ (s.94) 

‘‘Bir akşam Faruk, ellerinde yine her vakit ki gibi bonbon ve pasta kutuları olduğu halde 

villaya döndüğü vakit, karısı yine her vakit ki gibi pencere önünde buldu.’’ (s. 100) 

Mehtap ile gecenin bu yanık hıçkırıklı matem kadına bakarak ağlıyordu.(s.109) 

Son olarak yazar bu romanda da klasik anlatıcı üslubunu kullanmıştır. 

 

2.2.5.6. Zaman: 

Romanın vaka zamanın Kurtuluş savaşı yılları ve sonrası olduğunu görürüz. Çünkü 

Anadolu’ya gelen düşmanlarla ilgili şunu öğreniriz: “Gelenler büyük muharebede türkü ezdik 

diye böbürlenenlermiş.” Ancak bunun belki bir yıl kadar öncesinde vardır. Çünkü eser bir bahar 

günü başlar.“İç açan, bir bahar günü idi yine. Ayşe yamaçlarda sürüsünü otlatır. O gün 

karşılaştığı Mehmed’le bir yaz boyunca sürülerini otlatır.“ Bu saf dostluk böylece günler sürdü. 

Kış döküyordu.’’ (s.11) 

Kışa girilirken düşman askerleri köye gelir ve Ayşe’yi götürürler. Bundan sonra geçen 

zaman belirsizdir. Ayşe zabitin esiri olarak onunla beraberdir. En son İstanbul’la getirilir. Ne 

kadar zaman geçmiştir bilmez: “ Bütün köylülerin, gözleri önünde süngülendiği günden beri, kim 

bilir kaç hafta geçmiştir, kendi de farkında değildir.(s.22)  

Ayşe’nin İstanbul’da ne kadar kaldığı da belirsizdir. Geçen zaman “yarın”, “iki gün”, “o 

gün” gibi ifadelerle verilir.  

Ayşe bir gece Anadolu’ya kaçar. İki gün sonra İnönü harp sahasının gerilerinde görev 

alır. Bir süre sonra sıhhiye teşkilatına geçer, zaman yine belirsizdir. Bilinen tek şey savaşın 

devam ettiğidir: 

“Savaş bütün şiddetiyle devam ediyordu.’’ (s.42) 

Bir gün Sakarya zaferi haberi gelir : 

 “ Sakarya türkün bir zafer destanı oldu’’(s.44) 

Bunun üzerinden belirsiz bir zaman sonra hastaneye Mehmed getirilir: “Günler, haftalar 

geçiyordu’’(s.46) 

‘‘Mehmed ağır yaralıydı’’ (s.47) 

Mehmed’in ölümünden sonra Ayşe kendinden geçer. Bir türlü hayata tutunamaz. En 

sonunda ince hastalığa tutulur. Çamlarla süslü bir tepede bulunan ailenin yanına gönderilir: 
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“Birkaç gün sonra gerilerde, çamlarla süslü, ruh verici bir tepede bir oduncu kulübesinde 

bulunuyordu’’ (s.52)  

“Ayşe önce orda mutlu olmaz, ölmek ister. Bunun üzerinden de uzun zaman geçer.  Ve… 

Günler böylece gelip geçiyordu.’’(s.53) 

Bir yaz sabahı zafer müjdelendikten ve Mustafa Kemal’i de gördükten sonra Ayşe 

kendine gelir, yaşamak ister. 

“Haftalar geçti, yıllar çözüldü, Sakarya’nın sesiz çamlığındaki bülbüllerin neşesi masun 

bir güzelliğin ince hastalık pençesinde sönmesi, matemi ile tanışamadı. 

İnce hastalık yenilmişti.”  

Bu zaferde kaç yıl sonradır bilinmez. Ayşe eskisi gibi mutludur. Kırlarda dolaşır. Zafer 

kazanılıp, Ayşe sağlığına kavuştuktan sonra bir gün köye bir heyet gelir. Bir akşam yemeğinde 

Ayşe’yi Faruk Fenmen görür, dedesine durumu anlatır ve evlenirler. Her şey bir ay içinde olur. 

“Bir ay sonra her şey olup bitmişti. Köyün Ayşe’si, artık yüksek mühendis Faruk’un 

nikâhlı kadını idi.’’(s.97) 

Birkaç hafta köy kulübesinde kalırlar. Ancak bu birkaç hafta otuz güne dâhil midir, yoksa 

evlendikten sonra ayrıca birkaç hafta köyde mi kalmışlardır, açık değildir. 

“Ovada bulunduğu müddetçe Faruk, dedenin misafiri oldu. Bir köy kulübesinde geçirdiği 

birkaç hafta ona öyle zevkli geldi!” (s.99) 

Sonra Ankara’ya giderler. Burada bulunan evre Ayşe’nin değişim evresidir. Sosyeteye 

dâhil olur. Ayşe’nin köyünün yakınlarına işi çıkana kadar aradan aylar geçer. 

“İşte böylece günler, aylar uzunluklarını his dahi ettirmeksizin, gelip geçti.” (s.100) 

Bir akşam Faruk, Ayşe’ye müjdeli haber verir. Bağrıyanık köyü yakınlarına 

gönderilmektedir. Bunun üzerine altı gün sonra Ankara’dan ayrılırlar. 

“Altı gün sonra Ankara’dan ayrılıyorlardı.” 

Önce dedenin köyüne uğrarlar ve orada beş on gün kalırlar.  

“Köyde böylece beş on gün kaldılar.’’ (s.103) 

Oradan Bağrıyanık köyüne giderler. Ne kadar kaldıkları yine belli değildir. Faruk Fenmen 

bir akşamüzeri attan düşer ölür, ertesi sabah Ayşe’yi de ölü bulurlar. 

Eserde zaman kronolojik olarak verilmiştir. Bir kaç yerde ise sıçramalara başvurulmuştur. 

Ayşe’nin köyden götürüldükten sonra, İstanbul’a getirilene kadar geçen zaman belli değildir ve 

birden İstanbul’dan başlar. Aradan geçen zamanı bize geri dönüş tekniğiyle verir. Yine Ayşe ile 

Faruk birden evli olarak karşımıza çıkar. Bir ay içinde olup biten evliliktir.  

Vak’a zamanına baktığımızda Kurtuluş Savaşı yıllarından bir yıl önce başlayıp,  bir veya 

birkaç yıl sonrasına kadar sürdüğünü söylemek yanlış olmaz. Zaman ifadelerinin belirsizliği,  
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geçen zamanı da tam tespit etmemizi engeller. Genellikle “o gün”, “ertesi gün”, “o günün 

akşamı”, “bir yaz sabahı”, “bir bahar günü”, “bir akşam”, “Aradan haftalar, aylar geçti.” gibi 

ifadeler kullanılmıştır.  

Romanda zaman psikolojik etkiye de sahiptir. Güzel aşkın yaşandığı mevsim bahardır. 

Savaş haberlerinin gelip, köyün işgal edildiği mevsim ise kıştır. Ayşe’nin en kötü günlerini 

yaşadığı İstanbul’da olduğu zamanlar mevsimin en çetin olduğu zamanlardır. Öyle ki; Ayşe 

İstanbul’dan Anadolu’ya geçerken her yerde kar vardır ve Ayşe’nin kullandığı parola ‘‘tipi’’ dir.  

“Ertesi gece kış bütün şiddetiyle hükmünü sürüyordu. Kardan hiçbir taraf görünmüyordu. 

‘−Evden çıkar çıkmaz doğru köşe başındaki arabaya koş, içine atla. Parola ‘‘tipi’’ sözüdür.’” 

(s.36) 

Ayşe Anadolu’ya geçtikten sonra mevsimle ilgili bilgi verilmez. Ta ki, zafer kazanılır; o 

zaman yazar ‘ bir yaz sabahı ’ diye başlar.  

‘‘ Bir yaz sabahı. Parlak bir ışık çamlıklara yayılmış.’’ (s.53) 

Daha sonraki bölümlerde mevsime değinilmez; ama bahar olduğu düşündürülür. 

‘‘Kendini yine yemyeşil yamaçlara doğru vermiş bu seferki billur ırmağı Ayşe çok iyi biliyordu.’’ 

(s.105) 

Kısacası, mevsim bahsinde zamanın romanı atmosferini oluşturmak amacıyla kullanıldığı 

söyleyebiliriz. 

Yazar, bize zamanı Ayşe’nin ruh halini yansıtmak için vermiştir diyebiliriz. Ülkede savaş 

devam ettiği sürece, Ayşe bir ölüm düşüncesindedir. Zafer kazanıldıktan sonra ise Ayşe yaşamak 

ister.Bu minvalde Ayşe’nin kaderini ülkenin kaderiyle paralel sayabiliriz. Ancak örtüşmeyen 

nokta, Ayşe’nin eserin sonunda ölmesidir. Oysa ülke kurtulmuş ve gelişme devam etmektedir. 

Eserde Kurtuluş Savaşı olduğu için birkaç bölümde ayrıntısız da olsa savaştan bahis 

geçmektedir. Aslında ön plana çıkan Ayşe’nin hayatı olsa da, Kurtuluş Savaşı yılları da eserde 

mevzu bahis olur; ancak burada yazar sanki tam hâkimiyeti sağlayamamış ve Ayşe’nin hayat, 

hikâyesi daha ön plana çıkmıştır. 

Son olarak yazarın diğer eserlerin de olduğu gibi bu eserinde de zaman başarılı bir şeklide 

işlenmemiştir. 

 

2.2.5.7. Mekân: 

Roman bir şehirde geçmez, birden fazla şehir karşımıza çıkar. Eserde geçen mekânların 

sayısı oldukça fazladır. Sakarya’nın Bağrıyanık köyünde başlayan hikâye İstanbul’da davam 

eder. Oradan İnönü’ye, oradan bir dağ köyüne, ki adını bilmeyiz, Oradan Ankara’ya geçilir. Eser 

yine başladığı yer olan Bağrı yanık köyünde son bulur. 
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İlk karşımıza çıkan yer Bağrı yanık köyüdür. Yazar anlatma yöntemiyle köyü ve 

köylülerin özelliklerini bize tanıtır. ‘‘Bağrı yanık köyü Sakarya ufuklarına kapı komşusu küçücük 

bir Türk yuvasıdır. Yemyeşil ağaçlarla bezenmiş çevresi bir şiiri andırırdı. Sapa bir yerde 

bulunduğu için geleni gideni, civar köylerin aksatıcılarından ibaretti. Yirmi evindeki nüfusu yüz 

elliyi bulmazdı. Bununla beraber Bağrı yanıklılar,  üç misli dört misli büyük köylerden daha 

canlı, daha hoş bir manzaraya maliktir. Yirmi evinin her biri, kapısı önünde akan ırmağıyla, 

etrafını saran yeşil çitleriyle kapı önündeki düzgün bahçeleriyle güzel, çok güzeldi. Bağrı 

yanıklılar mert insanlardı. Ne zaman savaş olsa Bağrı yanık mutlaka bir iki kahramanını bütün 

milletçe övünülecek menkıbelerini işitirdi. İhtiyarları da delikanlıları da dobra dobra 

konuşurlar, yalan dolan bilmezlerdi.” (s. 3) 

Köyle ilgili olarak daha sonra Ayşe’nin sürülerini otlattığı yeşil yamaçları anlatır. 

“Ayşe geniş ovalara bakan bir yamaçta, arka üstü uzanmış, dört yanını okşayan bahar 

rüzgârını teneffüs ediyordu.” (s.4) 

Bu açık mekânlar geçlerin beraber geçirdiği zamanların anlatıldığı mekânlardır. Kışa 

kadar Ayşe ve Mehmed bir yandan sürülerini yamaçlarda otlatırken bir yandan da aşklarını 

yaşarlar. Dolayısıyla şunları söyleyebiliriz; bahar güzel günlerin yaşandığı bir mevsimdir. Kış ise 

zorlukların yaşandığı, çetin günlerin geçtiği bir mevsimdir. 

Romanda açık mekânlar oldukça fazladır. Ayşe hastalanıp bir dağ köyüne gidince de 

devamlı kırlarda dolaşır, Evin önünde bahçe yapar. 

Kapalı mekânlar ise İstanbul’da tutulduğu Çaça’nın evi, Anadolu’ya geçerken gittiği ev, 

dağ köyündeki ev, Ankara’daki villa’dır. 

Roman genel olarak Ege bölgesinin üst kesimlerinde geçer. Sakarya’nın Bağrı yanık 

köyünde başlar, İstanbul’da devam eder, sonra İnönü, neresi olduğu belli olmayan bir dağ köyü, 

Ankara Bahçelievler ve en son yine Bağrı yanık köyünde geçer. Ve başladığı yer olan Bağrı 

yanık köyünde sona erer. 

Yazar sanki romanın sonunda başladığı yerde eserini bitirmek için zorlamış gibidir. 

Eşinin görev gereği köyüne gelen Ayşe, eşinin ölümünden sonra kendide ölür. Bu son Ayşe’nin 

doğduğu yerde ölmesi için hazırlanmış bir son gibidir. Bu eserde de yaşanılan mekânlara ait 

hiçbir ayrıntı verilmemiştir. Ne Ayşe’nin köyündeki evi, ne ise İstanbul’daki Çaça’nın evi, ne 

seyyar hastane ve ne de Ankara’daki villanın en ufak bir özelliği verilmiştir. Mekânların sadece 

adı geçer,  ayrıntıya özen gösterilmemiştir. 
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2.2.6. SOLAN GÖNÜLLER 

2.2.6.1. Romanın Kimliği: 

Arif Bolat Kitapevi, Yeni Sabah Matbaası, İstanbul, 1944, 128 s. 

2.2.6.2. Romanın Konusu ve Özet: 

Roman Hamdi Kazım bey’in çocuklarının hayat hikâyeleridir. Büyük kızı Pervin ve gayri 

meşru olarak dünyaya gelen Cemil’in acı hayatlarını anlatır. 

Roman “Ahlakça düşük bir kadının işlediği günahın cezasını masum yavrular çekmemelidir.” 

fikrini ortaya koymaktadır.  

 Roman bir avcı kulübesinde başlar. Bir kadın ocakta çorba pişirirken, kocası av tüfeğini 

temizlemektedir. Dışarıda çok korkunç bir hava vardır. Kadın korkmaktadır. Zira dağ başında 

yalnız yaşamaktadırlar. O vakitler diğer hanlara baskınlar yapılıp insanlar öldürülmüştür. 

Kadının annesi de onlarla yaşamaktadır. Onun da tek isteği yuvayı şenlendirecek bir çocuktur. O 

sırada kapı vurulur. Kadın kapıyı açmak istemez; ancak dışarından bir ses “Bir masum!” deyince 

Mehmet Halim kapıyı açar. İçeri kara mantolu bir adam girer. Adam ölüme mahkûm biri 

olduğunu; ancak bir masumu kurtarmak için kara kışla boğazlaştığını ve ev sahiplerinden onu 

kurtarmalarını ister. Masumun yavrusu olduğunu söyler, mantosunun altından yavrucağı çıkarır. 

Adam sadece ona iyi bakacaklarını sözünü vermelerini ve bir bahtsızın çocuğu olmasını istemez 

ve dışarı fırlar. Biraz sonra dışarıdan silah sesleri gelir. Evdekiler şaşkındır. Bu sırada nal sesleri 

eve doğru yaklaşmaya başlar. Kapıyı vururlar, çocuğu almaya geldikleri bellidir. Çocuğu nine 

alır ve saklar. Adamlar içeri girer. Adamlar çocuğu sorar, Mehmet Halim çocuk olmadığını 

söyler, adamlar evi aramak isterler. Mehmet Halim izin vermez, adamlar da bakarlar ortada 

çocuk yok, adamın yetişemediğini düşünerek çocuğu başka bir yere sakladığını ve orada kurtların 

yiyeceğini düşünürler, çeker giderler. Adamlar evden gidince evdekiler sevinirler, nineye doğru 

yönelirler, o sırada görürler ki nine ölmüştür. Çocuk da ağlamaya başlar. Mehmet Halim kararını 

verir, çocuğun iyiliği için kadının istediğini yapacaklarını, handan ayrılıp, aşka yerlere 

gideceklerini söyler. Mehmet Halim’in oradan o zamana kadar ayrılmasının sebebi dedelerinin 

vasiyetidir. 

Bölümün başında aile fertlerinin özellikleri de ebeveynlerin çocuklarına davranışlarının 

eşit olması gerektiği konusunda nasihatler vardır. Sonra milyoner Hamdi Kazım Bey’in iki kızı 

olduğunu ve bu kızlardan Pervin’e çok kötü davranırken, Zerrin’le çok iyi davrandığını öğreniriz. 

Hamdi Beyin hayatında bir acı hatıra olduğunu ve hatta bir gün müsamerenin sonunu 

izlemeye dahi dayanamayıp müsamereden çıktığını öğreniriz. Kocasını aldatan bir kadın, yuva 

yıkan bir âşık, sokakta kalan bir çocuk vs. müsamerenin konusudur. Arkadaşları o gece anlarlar 

ki Hamdi Bey buna benzer bir acı yaşamıştır; ama kimse bir şey bilmez. Her iki çocuğun annesi 
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de ölmüştür. Hamdi Kazım da bir daha evlenmemiştir.  Bir akşam Pervin mektup bırakır ve evi 

terk eder. Hamdi Bey o gün bir şeyler fark eder ve kilitli bir çekmecede duran resmi çıkararak 

bütün suçlu sensin diye haykırır ve yırtıp atar. 

Pervin yaptığı şeyi çok düşünmüştür; ancak sevgisizliğe dayanamaz. Yanına hiçbir şey 

almadan yalnız 17 lira ile evden çıkar. Uzun bir müddet İstanbul’un çeşitli semtlerinde gezer. 

Hatta Sirkeci’de bir dramın reklâmı yapılır: “Evinden Kaçan Talihsiz Kız”. Sonra bir otele girer. 

Yaşlı bir adam elinde Ferhat ile Şirin okumaktadır. Ona bir oda verir. Çok yorgun olduğu için 

hemen uykuya dalar. Sabah kalkar, yapacaklarını düşünmeye başlar. O sırada otelcinin karısı 

gelir. Demli bir çay söyler. Niye Sirkeci otelinde düştüğünü sorar. Pervin olanı biteni anlatır. 

Kadın onun hata yaptığını, evine dönmesini söyler. Pervin kabul etmez. Dışarı çıkar. Gazeteden 

iş ilanlarına bakar, biriyle görüşmeye gider, kabul edilir. Ertesi gün gider işe ancak ilk gün 

ticarethanenin sahibi kötü niyetini belli edip, karısını gönderdiğini akşam eve gelmesini 

söyleyince Pervin hemen oradan ayrılır. O günden sonra birçok iş arar, ancak bir türlü iş 

bulamaz. Parası da biter. Aç bir halde sokaklarda gezerken iki kişinin konuşmasına şahit olur. 

Bunlar amatör oyuncu aradıklarını ama bulamadıklarını konuşuyorlardır. 

       Pervin durumu anlayıp, yanlarına gider ve konuşur, ertesi gün de İstanbul tarafında yeni 

açılan büyük bir gazinonun hazırlattığı Revü’de rol verilenlerden biri olur. Halinden memnundur. 

Ertesi gün provalara gider, büyük başarı gösterir. Ancak adını değiştirir ve Leyla Arsunar olur. 

Provaların sekizinci günü başrolü oynayan kadın, rejisörle kavga eder, temsil ise ertesi gündür, 

başrole Pervin’i geçirirler. Pervin ertesi akşam herkesi hayran bırakan bir oyunu sergiler. 

Muharrir, rejisör müdür onu tebrik ve takdir ederler. Müessese müdürü arabayla gönderir. Ertesi 

gün bir apartman kiralar. 450 lira maaşla bir mukavele imzalar. Akşam salon daha bir hınçla 

dolar, gazeteler ondan bahseder. Artık istediği olmuştur.  

Bir kaç gün sonra gün gazinoya geldiğinde kardeşinden bir mektup alır. Durumunu 

öğrendiklerini, babasının çok müteessir olduğunu, bu işi para için yapıyorsa vazgeçmesini, elden 

gelen bir geçinme yardımının yapılacağı yazıyordur. Pervin mektubu yırtar, yoluna devam eder. 

Günler geçer. Temsil 37.  defa oynanır, salon yine doludur. Temsil yine büyük ilgi görür. Bir 

akşam arkadaşları Şadiye ve Cudiye temsile gelirler, Pervin’le görüşürler. Temsilden sonra 

Pervin’in evinde giderler. Dertleşirler. 

Aynı zamanda yenilik yapmak için bir eser arar. ‘‘Bir Ölünün Eteğinden Doğan Çocuk’’ 

adlı bir faciayı seçer. Cemil Bozkurt, eserin yazarıdır. O gün Pervin Cemil Bey’den etkilenir. 

Akşam yine arkadaşlarıyla buluşur, arkadaşlarına hep ondan söz eder. İki gün sonra eserin 

provasına başlanır. Piyanist hastalanınca eserin müziklerini de muharrir çalar. Okumaları 

muharrir yapar. Orada bulunan herkes eserden çok etkilenir ve çok beğenilecek bir eser olduğuna 
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kanaat getirir. Pervin muharrir bir müddet sohbet ederler. Pervin bu sırada Cemil’in yalan 

söylediğini anlar. Zira eserin bir profesör tarafından bestelendiğini söylemiştir. Cemil bunu esere 

dikkat çekmek amacıyla yaptığını söyler. Pervin de onu ancak eserin müziklerini her gün 

kendisine çalması şartıyla affettiğini söyler. 

Ertesi gün Cemil Bozkurt, Pervin’in apartmanına gelir. Sanatın verdiği heyecanla 

kendilerinden geçerler. Eserini yazarken bir ilhamının olduğunu söyler. Pervin ısrarla bunun kim 

olduğunu sorunca Cemil en son evden çıkarken Pervin’e “sen” der. 

Ertesi gün provada bir şey olmamış gibi davranırlar; ancak çok mahcup olan Cemil birkaç 

gün derse gelmez. Bir müddet uzak dururlar, sonra ikisi de sevgilerinin temizliğine inanırlar ve 

devamlı beraber vakit geçirmeye başlarlar. Bu sırada eser sahnelenir ve büyük bir başarı elde 

edilir. Bundan sonra da arkadaşlıkları devam eder, hakkında pek çok dedikodular çıkar, ama 

aldırmazlar. Onlar birbirlerini menfaatten, adilikten uzak bir şekilde severler, kardeş gibi 

severler. Arkadaşlıklarından çok memnundurlar. Böylece uzun zaman geçer.          

Zaman geçtikçe Pervin’in şöhreti de artar, artık günde 35 lira alan bir yıldız olur. 

Çemberlitaş’taki gazinodan Beyoğlu’nun en büyük sahnelerine, oradan arsıulusal tiyatrolara dahi 

geçer. Viyana da yapılmakta olan bir filme baş rakkase olarak davet edilir. Yönetmen Pervin’i 

çok beğenir. İkinci bir film daha gelir. Avrupa bu şarklı kadın sanatçılardan uzun uzun bahseder. 

Pervin buna rağmen hiç şımarıklık göstermez. Cemille devamlı mektuplaşırlar. Bir zaman sonra 

memleketini çok özler ve işlerini bitirir bitirmez dönmeye karar verir. 

Zerrin ve babası doktor tavsiyesiyle Yakacık’a gelirler. Bir köşk almak ister ama yoktur. 

Birkaç gün sonra Yakacık’ta bir otele yerleşirler. Bunun sebebi Zerrin’in sinirlerinin bozuk 

olmasıdır. Yakacık’ı çok sever. Otelin dairelerinden birini her yıl gelmek için kiralar. Otelin 

sahibi cemilin babasıdır. Yaz olduğu için de Cemil oteldedir, okulu da bitmiştir. Zerrin’le Cemil 

arasında bir dostluk gelişir. 

 Bir sabah Cemil’i mektup yazarken bulur. Bu mektupları kime yolladığını ısrarla sorsa 

da, Cemil bir şey söylemez. Zerrin hırçınlaşır, o gece hiç uyumaz. Cemil’i sevmektedir; ancak 

onun başka birine bağlılığını tahammül edemez. Aradan zaman geçer, ama Zerrin bir türlü kim 

olduğunu öğrenemez. Bir sabah gezintiye çıkarken, müdüriyete ait bir postada Cemil’e ait bir 

mektup bulur. Hemen durumu kavrar ve büküp cebine koyar. Alelacele gezinti yaptığı yere gider. 

Mektubu açar açmaz yazı dikkatini çeker. On beş gün içinde geleceğini bildiren Pervin’in 

yazısını tanır. Çok üzülür kendinden geçer, dalgın daldın uzun müddet arada kalır. Otele dönünce 

kendini odaya kilitler, ağlar. Bir zaman sonra otele gelen postacıdan mektupları alır, okudukça 

kahrolur; ancak otelden gitmeye de cesaret edemez. Pervin’in geleceğini bilerek kalıp, bekler. 

Gerekirse yalvarmaya karar verir. 
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Bir gün Pervin otele gelir. Otel sahibi kadın misafiri karşılar; ama kim olduğunu bilmez. 

Dairesine çıkar; hüviyetini kayıt için alırlar. Cemil Zerrin’le gezintiden dönünce hüviyeti uzatıp, 

deftere kaydetmesi için verir. Cemil hüviyete bakar bakmaz yukarı koşar. Zerrin ne olduğunu 

hemen kavrar. Hüviyete bakar ve onun olduğunu görür. Ardından o da çıkar. Pervin’le Cemil 

konuşurken Zerrin içeri girer. Kardeşler birbirinin adını söylerken Cemil hayretle onları izler. 

Pervin ve Zerrin uzun uzun sohbet ederler. Biraz sonra babalarının yanına inerler. Pervin 

babasının elini öper, babası da kızı öper, okşar kol kola girmiş kızlarını görünce vicdanı sızlar. 

Akşam yemeğini otel sahipleriyle beraber yerler. Mutludurlar. Yakacık’a yayılan haber 

dolayısıyla Leyla Arsunar’la röportaj için gelirler. Aileler onu davet ederler. Bir zamanlar kızı 

artist olduğu için utanan baba, kızının başarısından dolayı tebrikler alınca kızıyla övünmeye 

başlar. Hatta onu kendi de tebrik edip ilk defa baba şefkatiyle öper. Pervin de onu öper. 

Bir gün Pervin’le Zerrin sabah gezintisine beraber çıkarlar. Zerrin Pervin’e olanları 

anlatır. Mektupları verir. Elinde olmadığını söyler. Pervin ise ‘‘Hayatta bir erkek sevseymişim o 

bile yine benimkiler tarafından elimden alınacakmış.” der, başka bir şey söylemez. Otele geri 

dönerler. 

O gece Pervin düşünür, karar verir. Cemile her şeyi anlatacak, ondan Zerrini 

ağlatmamasını isteyecektir. Aynı gece Zerrin de endişesinden uyumaz. Sabah Pervin, Cemil’le 

gezintiye çıkar. Evlilik ve arkadaşlıktan bahisle, her ikisi de sadece arkadaş olduklarına kanaat 

getirirler. 

On beş gün sonra Pervin, Zerrin’le Cemil’i yakınlaşmayı becerir. Sonra gençlerin 

nişanlarını takılır. Birkaç ay sonra Şişli deki konak’ta düğünün yapılmasını kararlaştırır. Bu 

esnada iki genç kızla Cemil iyi anlaşırlar. Hamdi Bey de artık kızına çok iyi davranır. 

Bir gece Hamdi Kazım ile Cemil’in babası geç saatlerde kadar sohbet ederler. Odalarına 

çıkarken Cemilin ışığının yandığını görünce onun odasına girerler. O sırada Hamdi Kazım odada 

bir resim görür. Bu Çamlıbel sırtlarındaki Halim Ağa’nın avcı hanının resmidir. Hamdi Kazım 

Cemil’in kendi çocuğu olup olmadığını sorar, Cemil’in babası kızar; ancak o gece olanları 

anlatınca kabul eder. Hamdi Kazım Cemil’i öldürmek ister; Halim Ağa izin vermez. Meğer 

Hamdi Kazım’ın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen bu çocuk yani Cemil karısının başkasından 

olma çocuğudur. Halim Ağa onu yaşatmak için çok uğraştığını ve buna izin vermeyeceğini 

söyler. O sırada tabancasını çeken Hamdi Kazım’a Halim Ağa daha önce davranır ve onu vurur. 

Sabaha karşı Hamdi Kazım ölür. Halim de ceza evine gider. Önce üçü beraber Hamdi 

Kazım’ın mezarını ziyaret ederler, Halim’i ziyaret ederler. Ancak, üç yıl sonra Pervin veremden 

ölmüş, Zerrin uzun bir seyahate çıkmış, Cemil’i kimse görmemiştir. 
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2.2.6.3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü: 

 Eser bir başlangıç bölümü ile numaralandırılmış on sekiz bölümden oluşmaktadır. 

Başlangıç bölümü eserde zaman olarak yirmi yıl öncesine aittir. Yirmi yıl öncesine ait olan bir 

olay on beş sayfada anlatılmış, numaralandırılmış bölümde de yirmi yıl sonrasında da ve farklı 

kişilerle roman başlatılmıştır. Başlangıç bölümü okuyucuyu heyecanlandırmak, meraka 

sürüklemek amacı ile hazırlanmış gibidir.  Asıl olaylar numaralandırılmış bölümlerde başlar. 

 Eserin başlangıç bölümünü giriş bölümü sayabiliriz, aslında ana düğüm de burada atılır. 

Bebeğin ne olacağı ve ne olduğu ana düğümü oluşturur.  Sonraki on altı bölüm gelişme ve son iki 

bölümü de sonuç bölümüdür. 

 Başlangıç bölümünde avcı hanına bırakılan çocuk ve ev sahipleri anlatılır. Birinci bölüde 

iki kardeş olan Pervin ve Zerrin babası Hamdi Kazım bey’in evlatlarına eşit davranmadığı, ikinci 

bölümde ise bu yüzden çok mutsuz olan Pervin evden kaçması anlatılır. Üçüncü bölümde 

Pervin’in evden kaçtıktan sonra çektiği sıkıntılar, iş başvuruları ve bir revüde oynadıktan sonra 

çok meşhur bir sanatkâr olması, dördüncü bölümde Pervin’in ailesinden ve eğer para için 

yapıyorsa bu işe elden gelen bir yardım yapılabileceğini ifade eden bir mektup alması üzgünlüğü 

buna rağmen mesleğine devam etmesi; beş, altı ve yedinci bölümlerde Cemil Bozkurt adında bir 

gençle tanışan Pervin’in çok iyi arkadaş olmaları, sekizinci bölümde Pervin’in çekimleri için 

Viyana’ya gitmesi, dokuzuncu bölümde Zerrin ve Hamdi Kazım beye dönülerek, şımarıklıkları 

ve asabiyeti yüzünden doktor tavsiyesi ile Yakacık’a gelmeleri, onuncu bölümde ise Zerrin ve 

Cemilin yakın arkadaş olmaları, on birinci bölümde Zerrin’in Cemil’in Pervin’le mektuplaşması, 

on ikinci bölümde Pervin’in gelmesi, on üçüncü bölümde Pervin’in babası ile barışması, on 

dördünce bölümde Zerrin’in ablasıyla her şeyi paylaşması, on beş ve on altıncı bölümde 

Pervin’in Cemil ve Zerrini yakınlaştırması ve nişanlanmaları anlatılır. On yedinci bölümde 

Hamdi Kazım Bey’in her şeyi anlayıp Cemili öldürmek istemesi, bunun üzerine Halim Ağa 

tarafından vurulup ölmesi, on sekizince bölümde ise herkese düşen felaket yer alır. 

 Görüldüğü üzere bölümlerin oluşmasında olay örgüsü etkidir. Yani kahramanların 

yaşadıkları, başından geçen olaylar bölümleri oluşturur.  

 Eser sanki birbirinden bağımsız ilerleyen iki ayrı hikâye den oluşmaktadır. Olaylar 

arasındaki bağlantı ancak dokuzuncu bölümde başlar. Başlangıç kısmında anlatılanları, birinci 

bölümde başlayan konuyla hiç alakası olamaması ise bu bağlantıyı daha zayıflatır. Her şey on 

birinci bölüm bölümde anlatıcı kendi açıklamaya başlar. Bu da metin halkaları arasındaki 

bağlantıyı sağlamak içindir. 

 Eserde iki ayrı kişinin yaşadıklarının anlatılmasından hareketle iki ayrı olay vardır 

diyebiliriz. Çünkü hanın sahibine bırakılan çocuğun yaşadıkları bir olay, Pervin’in yaşadıkları 
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başka bir olaydır. Romanda bu iki olay arasındaki bağlantıda iyi kurulamadığı için iki ayrı hikâye 

ile karşılaşırız. 

 Olay örgüsünün şekillenmesinde yazarın bazı unsurları özellikle kullanıldığını görüyoruz. 

Bunlar toplumun kadın sanatçıya bakışı ve aile eğitimidir. Daha eserin birinci bölümünde aile, 

çocuk eğitimi, eşitlik gibi konularda uzun bir bölüme yer verir. Akabinde Pervin’i tiyatroya 

yönlendirerek bir oyuncu olmasını sağlar. Bu sayede hem toplumu eğitmeyi hem de bakış 

açılarını değiştirmeyi hedefler. Aileyle ile ilgili birkaç örnek verecek olursak: 

 “Aile ocağı bir ayar tahtası ve aile reisleri de çok mesuliyetler yüklenmiş birer ayar 

memurlarıdırlar. Vazifeleri, sevişmeye mecbur olanları birbirlerinden soğutmak değil, her 

nedense sevişmemeğe niyetli olabilecekleri ısındırmaktır. Aile fertlerinin hepsine, yakınlık 

derecelerine göre haklar verilmiştir. Gelecek günlerin muhtemel felaketlerini önlemek için 

insanlık düsturunun baş desteği, elbet bu gerçeği gözünde tutmak ve saymaktır.’’ (s.15) 

 Kadın sanatçı üzerinde ise yazar ayrıca durur. Kadınların tiyatro sahnesinde görünmek 

istemesi ile ortaya çıkan sorunları gören biri olarak Vedat Örfi bu konuyu halka öğretmek, 

sanatçılığın sanatın değerini göstermek istemiştir. Eserinde de önce sahneye çıkmayı bir 

düşüklük olarak gören Hamdi Kazım Beyi sonra kızıyla övünmesi anlatılır. Öyle ki evden 

kaçtıktan sonra ona yazılan mektupta bu işi para için yapıyorsa bırakmasını, elden gelen bir 

geçim yardımının yapılacağını yazar. Ancak Viyana’da en büyük temsillerde oynayan bir sanatçı 

olunca onu bağrına basar. Yazar eserde ayrıca şunları söyler: Revüye sahne meraklısı amatör 

kızlar arandığı hakkında gazetelerde kaç gündür yapılan reklâmlara rağmen gelen kızların sayısı 

ikiyi geçmemiş. Bizde sahne telakkisine ne sızlatıcı bir örnek olabilirdi bu! Bu iki kızda 

kimsesizlermiş de gelmişler. (s.39) 

 Yani sahneye çıkan kızların kimi kimsesi olmadığı için, sanatçı olmanın kötü yola 

düşmek gibi telakki edildiği anlayışı da vardır. 

 Pervin’in babasındaki değişikliği şöyle anlatır:  

 Leyla Arsunar sahneye ilk çıkışından beri memleket basınından hala akisler uyandırmış 

bir sanatkârdır. Avrupa’ya gittikten sonra kazandığı muvaffakiyetlere de kimse yabancı değildi. 

Bundan ötürü değimlidir ki yeşil otele geldiği haber  “Yakacık“ da da büyük bir ilgi ile 

karşılandı. Ziyaretine gelen röportaj muhabirleri hiçte eksilmedi. En tanınmış aileler onu 

sosyetelerine davet ettiler. 

Bütün bunların yakından şahidi olan milyoner Hamdi Kazımın kalbi bedir bir heyecanla çarptı. 

Göğsü kabardı, ağzı kulaklarına vardı. Kızının artist olmasından vakitler belki de utanan adam, 

kıymetli b ir sanatkâr babası olduğundan ötürü kendini candan tebrik edenler karşısında yanlış 
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düşündüklerinin eridiğini fark etti, kızının muvaffaklar sanat yıldızı olmasıyla övülmeye başladı. 

(s.103–104) 

Yazar konu ile bağlantılı olarak ayrıca rejisör, sanatçı, kulis gibi konulara değinir. 

Romanın sonunda, gerçekleri öğrenen Hamdi Kazım Bey, Cemil’i öldürmek isteyince 

Halim Ağa tarafından vurulur, ölür. Halim Ağa hapse girer. Pervin üç yıl sonra veremden ölür, 

Zerrin yurt dışına gider. Cemil ise bir akşam gitmiştir bir daha haberi gelmemiştir. Eserin sonu 

mutsuz biter.  

Sonuç olarak; eserin tertibinin kusurlu olduğu, metin halkaları arasındaki bağlantının 

zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşın mekân, zaman, kişilerin işlenişi dolayısıyla bir 

nebzede olsa eserin gerçekliği sağlanmıştır. 

 

2.2.6.4. Şahıs Kadrosu 

Solan Gönüller romanında şahıs kadrosu yazarın diğer romanlarına göre biraz daha 

belirgindir. Pek çok romanında iki kişi üzerine kurulan olaylar varken, bu roman da yine de her 

ne kadar iyi işlenmese de, şahıs sayısı daha fazladır. Şimdi eserdeki önem sıralarına göre şahıs 

kadrosunu inceleyelim. 

 

            Pervin: Romanın merkezinde bulunan kişidir. Hamdi Kazım beyin büyük kızıdır. Babası 

tarafından hep itilip, kakıldığı için, evden kaçar ve sanatçı olur, gerçekleri öğrenince veremden 

ölür.  

Yazar Pervin’le ilgili olarak yaşadığı ortamı anlatır: “Pervin’in bu evin çocuğu olduğuna 

inanmak için bir şahit isterdi. En küçük bir ilgi bile görmez, her işi bir angarya gibi görülürdü.” 

(s.15) 

“Pervin, ilgisizlikler karşısında duyduğu acıları belli etmemek için, hıçkırıklarını ıssız 

köşelerde saklamaya mahkûm bir bahtsızdı”  (s.16) 

“Pervin’in gizli ıstırapları yüzünden sıhhatinden çok şeyler kaybediyordu. Ahlakından hiç 

bir şey kaybetmemişti ama…” (s.16) 

Pervin’in Zerrinden üç yaş büyük olduğu geçer, ama ne Zerrin’in ne Pervin’in yaşı tam 

verilmez. En baştaki olay üzerinden yirmi yıl geçtiğini düşünecek olursak da Pervin yirmi iki, 

yirmi üç yaşlarında olduğunu düşünürüz. 

Pervin’in güzel bir kız olduğunu başladığı işte patronu söyler. …  

“Güzel olmasaydın kimsesizliğim veya kimseliliğim vız gelirdi.” (s.33) 

Aynı zamanda iyi yetişmiş, kültürlü bir geç kızdır. Bunu prova da iken rejisör söyler: 

“Revünün sahneye konulmasına muharrir bizzat nezaret ediyordu. Pervin’i görür görmez 
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ilgilendi, kültürlü bir kız olduğunu anlayınca tereddüt etmedi, başrollerden birini hemen verdi.” 

(s.39)      

Pervin aynı zamanda çok iyi yüreklidir. Bütün yapılanlara rağmen kardeşini sever. Bu 

durum şöyle anlatılır:  

 “Bu da, onun kadar sayılmasını isterdi elbet! Ses çıkaramıyordu. Korkuyordu! Çıkarsaydı 

da neye yarardı? Karşısındaki babasıydı. Neden öbür kardeşini daha çok sevdiğini böyle bir 

hareketle niçin hakkını çiğnediğini gidip de yüzüne karşı bağıramazdı ya! İçin için kendini 

kemiriyordu! Kıskançlığından mı? Bin kere hayır! Kardeşini kıskanmayacak kadar severdi! Onu 

müteessir eden, ev içinde karşılaştığı tahkirler, gururunu çiğneyen hareketlerdi…”  (s.16) 

Pervin her şeye rağmen istidadın sayesinde çok başarılı bir sanatçı olur. Sonunda babası 

da onu sever; ancak babasını kaybeder, kendi de veremden ölür.  

Eserde Pervin’in birkaç cümle de olsa başkaları tarafından anlatılarak gerçekliği 

sağlanmıştır. Eserin sonunda her şey düzelmişken veremden ölmesi ise romanın sonuna 

yakışmamıştır. 

Zerrin: Pervin’in kız kardeşidir. Çok şımarık büyütülmüş, Pervin’in aksine onun her 

istediği yapılmıştır. Herkes onun etrafında emirlerine yetişmek için dolaşır. Pervin’e karşı 

saygısız davranır. Yakacık’ta tanıştığı Cemil’le evlenmek üzere iken her şey bozulunca yurt 

dışına gider.  

Yazar Zerrin’i şöyle anlatır: “Zerrin, Şişli’nin muhteşem konağında hükmetmeye alışkın 

bir sultandı.” (s.16) 

“Her istediğini fazlası ile yerine getirildiğini görecek git gide şımaran Zerrin, ahlakından 

muhakkak çok şeyler kaybetmişti. Bir kere karşısındaki baba zaafı ona pek tabi olarak bir gurur 

aşılamış, her emrinin önünde eyvallah diyenleri göre göre lüzumundan fazla titiz olmuş, 

şımardıkça bir istediğini yerine getirilmesinde en küçük bir gecikme olduğu takdirde babasına 

karşı bile terbiyesizlikte bulunacak kadar bu şımarıklık ileri gitmeye başlamıştı.” (s.16) 

Zerrin ablasının aksine çok hırçın biridir. Öyle ki İzmir de babası ile beraberken zengin 

bir tüccarın oğlu Zerrin’i pek beğenmiş, evlenmek istemiş; ancak çok geçmeden hırçınlığı ve 

terbiyesizliği ortaya çıkınca vazgeçmiştir. 

Yakacık’a gitmelerinin sebebi, doktor tavsiyesiyle Zerrin’in asabiyetini geçirmek içindir. 

Nitekim Cemil’le de karşılaşan Zerrin daha iyi olur. Ablasıyla karşılaşınca da hiç bir şey 

olmamış gibi davranır. Eserin sonunda Zerrin yurt dışına gider. 

Yazar kasıtlı olarak Zerrin ve Pervin’i tam zıt iki karakter olarak ortaya çıkarmış, Pervin’i 

göklere çıkarırken Zerrin’i yerin dibine sokmuştur. Bunun sebebi iki çocuk arasında eşit 
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davranılmamasıdır. Bu yüzden biri içine kapanırken diğeri şımarıklıklarına devam etmiştir. Bu 

yolla yazar, aile ile ilgili nasihatler verme fırsatı ede eder  

Yazar şahıslarının hiç fiziki özelliklerine değinmemiş, onları psikolojik yönleriyle esere 

dâhil etmiştir.    

         

Cemil Bozkurt: Halim Ağa’nın oğludur. Aslında karlı bir kış günü siyah mantolu bir 

adam onu Halim Ağa ve hanımına teslim etmiştir. Eserin sonuna doğru anlarız ki, Cemil Hamdi 

Kazım Bey’in karısının dostundan doğan çocuğudur. Halim Ağa bu yüzden memleketini terk 

etmiş, birçok yer dolaştıktan sonra İstanbul’a gelmiş, bir otel işletmeye başlamıştır. 

 Cemil, yirmi yaşında edebiyat fakültesine devam eden bir gençtir. Pervin’le tanışmaları 

bir eser üzerinedir. Yazdığı eserin oynanması için, Pervin’in çalıştığı müesseseye getirir. Çok 

beğenilince, kabul olur. Hakkında şunlar düşünülür; ‘‘Bu orijinal mevzu, güzel bir teknikle 

tablolara ayrılmış ve ustalıkla da süslenmişti. Yazar bir gençti. Adı, sanı şöhretle tanışmamış bir 

heveskârın bu kadar Muvaffak bir yazabilmesine rejisör de şaştı. Eserin hemen satın alınmasını 

müessese müdürüne söyledi. Muharreme bir mektup yazarak davet ettiler. Edebiyat fakültesine 

devam ediyormuş. Yakacıkta bir otel sahibini oğlu imiş.’’(s.50) 

 Cemil’in dış görünüşü ile ilgili yazar şu açıklamayı yapar; “Delikanlı yaklaştı. Henüz 

yirmi ikisinde var, yoktu. Yakışıklı bir gençti. Son derecede temiz giyinmişti.” (s.53) 

 Cemil aynı zamanda çok iyi bir piyano çalmaktadır; “Üç kişi arasına girerken adeta 

kızarıp bozaran, sorgulara sanki tereddütlerle cevap veren, bir kadın karşısında yüzünün rengi 

hemen değişiveren mütevazı delikanlı, piyano başına geçer geçmez coşkun bir sanatkâr 

kesiliverdi. Parmaklar birer heyecan kıvılcımı gibi piyanonun tuşları üstünde uçuyordu. 

Güzeldi…  

Çok çekiciydi bu müzik! Çalınıştaki bir virtüöz ustalığı bu besteleri büsbütün 

yükseltiyordu.”  (s.56) 

 Cemil ve Pervin aslında anneleri aynı olan kardeştirler. Bundan ikisinin de haberi yoktur. 

Ancak zaman geçtikçe öyle yakınlaşırlar ki, adeta kardeş gibi olurlar. Birbirlerini karşılıksız, 

sonsuz severler. Yazar pek çok defa bu sevgini farklı bir sevgi olduğu su gibi ifadelerle anlatır; 

“Kalbindeki duygular o kadar temiz, her türlü adilikten öyle uzaktır ki!... İhtiras veya hayvani 

hiç bir düşünce ama duyguları arsında yer alamazdı”. (s.67) 

 Cemil aslında Hamdi Kazım’ın ailesine felaket getiren çocuktur. Hamdi Kazım onu kendi 

çocuğu sanırken bir gece karısını başka bir erkekle yakalar. Adam ve kadını öldürür; ama çocuk 

Halim Ağa sayesinde yaşar. Cemil’in bütün bunlarla bir ilgisi olmayıp, günahsız olduğunu 

ispatlamak için yazar onu çok masum, çekingen, utangaç ama bilgili, sanatkâr ruhlu biri olarak 
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karşımıza çıkarır. Dolayısıyla okuyucuda biraz da acıma duygusu ortaya çıkarmaya 

çalışmaktadır. 

 Eserin sonunda Cemil’in bir gün gidip bir daha gelmemesi de esere yakışmaz. Yazarın 

eserin sonunu mutsuz bitirmekle anlatmak istediği gayri ‘‘Gayrimeşru ilişkiler daima mutsuzluk 

getirir, eninde sonunda herkes cezasını çeker.’’ anlayışıdır.  

 

Diğer Kişiler 

  Eserde yukarda tanıtılanlar dışında Halim Ağa, Fikriye Hanım, nine, Hamdi Kazım, 

Şadiye, Cudiye, müessese müdürü, rejisör, hizmetçi kız yer alır. Bu şahıslar eserde yeterince 

tanıtılıp üzerlerinde durulmadığı için sadece önemli yönlerini söylemekle yetineceğiz.  

Halim Ağa: bir kış gecesi siyah mantolu bir adamın bıraktığı çocuğu alıp büyüten, onu 

okutan adamdır. Bu yüzden memleketini terk etmiş, en son İstanbul’a yerleşip bir otel açmıştır. 

Gerçek bir baba gibi fedakârlığı ön plandadır. Hamdi Kazım’ın oğlunu öldüreceğini söylemesi 

üzerine Halim Ağa silahı çeker ve Hamdi Kazı’mı vurur, hapse düşer. Üç yıl hapiste kaldıktan 

sonra çıkar, sadece karısı kalmıştır. 

 Fikriye Hanım: Halim Ağa’nın karısıdır. Başlangıç bölümünde karşımıza çıkar. Çocuğu 

olmamıştır. Evlat hasretiyle tutuşur. Cemil’i bebekken alır ve büyütür. Daha sonraki kısımlarda 

karşımıza çıkmaz. 

Nine: Fikriye Hanım’ın annesidir. Gelen bebeği eteğinin altına saklar, zaten çok yaşlıdır, 

ölüme beklemektedir, sonrasında ölür. 

Hamdi Kazım: aldatılan kocadır. Pervin ve Zerrin’in babasıdır. Pervin’in annesi onu 

aldattığı için acaba Pervin de mi başka birini çocuğu düşüncesiyle onu hiç sevmez. Perin bu 

yüzden evden kaçar. Cemil’in kaçırılan çocuk olduğunu örgenince onu öldürmek ister; ama 

Halim Ağa onu öldürür.  

 Şadiye ve Cudiye: Pervin’in okul arkadaşlarıdır. Ara sıra Pervin’e gelip dertleşirler,  

Müessese müdürü: Pervin’in sanatçı olarak ise başladığı tiyatronun müdürüdür. Ona 

hem ev tutar, hem iyi maaş verir. Sanat âlemine o tanıtır.  

Rejisör: Pervin’deki kabiliyeti fark eden kişidir. İlk oyunda başroldedir.  

Hizmetçi kız: Pervin’in evden kaçtığını babasına o haber verir. 

 

2.2.6.5. Anlatıcı, Bakış Açısı ve Anlatım Teknikleri: 

 1Solan Gönüller romanında anlatıcı üçüncü tekil şahıstır. Romana onun bakış açısı 

hâkimdir. O her şeyi görür, bilir, kişilerin düşünce dünyalarına dâhil olur. Bize ne düşündüklerini 

söyler. Pervin’in sanatçı olduktan sonraki düşüncelerini vermesi iyi bir örnektir: “Ailesinin 
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herhangi bir müdahalesini düşündü Vaka ne diyebilirdi, kendi başına yürümek hakkını haiz 

bulunduğu bir yaşta idi. Düşündüğü şu idi. Gazetelerde adı veya resmi çıkarsa bulunduğu yer 

ailesince çabucak anlaşılır, kendini arıyorlarsa hemen almaya gelirlerdi. Sahnede bir hürriyet 

saklanamaz, sanatkâr her an binlerce göz kurşundadır. Bugün olmazsa yarın, üç gün sonra 

değilse bir ay sonra, sözün kısası, nasıl olsa ailesi her şeyi haber alacaktı.” (s.40) 

 Yazar, kahramanlara nesnel yaklaşmamıştır. Pervin’i överken, Zerrin’i yermiştir: 

“Zerrin Şişli’nin mükemmel konağında hükümete alışkın bir sultandı. Pervin ilgisizlikler 

karşısında duyduğu acıları belli etmemek için hıçkırıklarını ıssız köşelerde saklamaya mahkûm 

bir bahtsızdı.… 

Pervin gizli ıstırapları yüzünden sıhhatinden çok şeyler kaybediyordu. Ahlakından hiçbir 

şey kaybetmemişti ama.  

Buna karşılık, her istediğini fazlası ile yerine getirebildiğini görerek gittiğinde şımaran 

Zerrin, ahlakından çok şeyler kaybetmişti.’’(s.16) 

 Kibirli şımarık, ablasına yan yan baktı. (s.18) 

 Yazar mesafe ilkesine uymaksızın eserde zaman zaman şahsi yorumlarda yapmıştır: 

“Kokmakta haksız mıydı? Muhakkaktır ki hayır!’’(s.4) 

“Rövü’ye sahne meraklısı amatör kızlar aranıldığı hakkında gazetelerde kaç gündür 

yapılan reklâmlara rağmen gelen kızlara sayısı bir ikiyi geçmemişti. Bizde sahne telakkisine ne 

sızlatıcı bir örnek olabilirdi bu!.(s.39) 

 Yazarın eserde en fala yaptığı şey şudur; fırsat bulduğu her yerde aile ile ilgili çok uzun 

nasihatler içeren paragraflar yazmıştır. Hem anlatıcı olarak kendisi bunu yapmış, hem de yeni 

geldiği zaman kahramanlara kanun ile ilgili konuşmalar yaptırmıştır. 

 Ayrıca olay örgüsünün ilerleyişi sırasında okuyucuya bazı ipuçları vermeye çalışır. 

Mesela Hamdi Kazım Bey kocasını aldatan bir kadın piyesi sahnelerken daha fazla dayanamaz, 

dışarı çıkar. Pervin evden kaçınca o gün oynayan tiyatronun adı ‘‘Evden Kaçan Bahtsız Kız’dır. 

Bunun gibi bilgiler vererek olayları canlı tutmaya ve bağlantı kurmaya çalışır; ancak başarılı 

olduğu söylenemez.  

 Eserde diyaloglara yer verilmesi, kişiler ve olaylar hakkında kahramanların da düşünlerini 

anlamamızı sağlar. Ancak yazar eserde diyaloglara yer verdiğinden çok daha fazla anlatma ve 

özetleme tekniğine başvuruyor. Bu da eserin çekiciliğini azaltıyor. 

 Eserde yazar mektup tekniğine başvuruyor; ancak mektupta yazanları bize kendisi birkaç 

cümle ile özetler. Bu da tekniğin tam olarak kullanılmadığını gösterir. 

Anlatıcının esere çok fazla müdahale etmesi, kurmaca dünyanın yapısını zayıflatmış, 

gerçekliğini zedelemiştir. 
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2.2.6.6. Zaman: 

 Eserde zaman farklı bir biçimde ele alınmıştır. Başlangıç bölümünde anlatılan olaylar 

yirmi yıl öncesine aittir, ancak bu gün oluyormuş gibi anlatılır. 1. bölümden itibaren ise asıl 

zaman başlar.  

Eserin vak’a zamanı tam olarak belli değildir. Bize yol gösteren tek şey ezanın Türkçe 

okunmasıdır ki, eserin yazıldığı yıllara da tekabül etmektedir. Birinci bölümden itibaren başlayan 

olaylar bir kaç yıl içinde gerçekleşir. 

  Yazar diğer romanlarda olduğu gibi zaman ifadesini sonradan toplu olarak bildirir. 

Pervin evden kaçmış, meşhur bir sançtı olmuştur. Kardeşiyle karşılaştığı zaman şu cümleleri 

kurar;  

“Seni hala bir iki yıl önceki ela avuca sığmaz bir şımarık olarak tasavvur ediyordu.” 

(s.105) 

 Roman bir kış günü başlar. İlk bölümde anlatılan olayı yirmi yıl öncesine aittir. İlk 

bölümle birlikte asıl zaman başlıyor. Bu bölümden sonra anlatılan olaylar yirmi yıl sonrasına 

aittir. Her şey değişmiştir. İlk bölümde anlatılan olaylar başlangıçta anlatılan olaylardan farklıdır. 

Başlangıçta Halim Ağa’nın hayatına ait bir tablo vardır ve siyah mantolu adamım bir bebek 

getirmesi anlatılır. Birinci bölümden itibaren ise Hamdi Kazım ve kızlarının hayatını görmeye 

başlarız. Mutsuz bir hayat süren Pervin evden kaçar, bir iki yıl sonra meşhur bir sanatçı olur. Bir 

gün arkadaşı Cemil sayesinde kardeşi ve babasıyla karşılaşır. Her şey anlaşılınca Hamdi Kazım 

Halim Ağa tarafından vurulur. Eserin son bölümü üç yıl sonrasına aittir. Halim Ağa hapisten 

çıkar; ancak karşısında karısından başka kimse yoktur.  

Eserin genelinde zamanla ilgili “yedi günler”, “otuz günler”, “sayfiye mevsimi”, “güzel 

bir yaz akşamı”, “bir sabah” gibi ifadeler kullanılmıştır. 

Sonuç olarak eserde zaman sıçramalarla verilmiştir. Zaman öğesinden kişilerin 

hayatlarındaki değişiklileri göstermek amacıyla faydalanılmıştır. 

 

2.2.6.7. Mekân: 

 Eser ilk olarak Sivas Çamlıbel’de başlar. Bir avcı hanı sahibi olan Halim Ağa ve ailesi 

çetin bir kış yaşamaktadır: “Sivas’ın yalçın Çamlıbelleri tabiatın bu dehşet verici hırçınlıkları 

ortasında inliyordu.” (s. 2) 

 İlk bölümle birlikte geniş mekân değişir. Olaylar İstanbul’da devam eder. Bunu Zerrin’i 

anlatırken öğreniriz: “Zerrin, Şişli’nin muhteşem konağında hükmetmeğe alışkın bir sultandı.” 

(s.16) 
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 Bundan sonraki mekânlar Pervin’in evden kaçmasıyla değişir. İstiklal Caddesi, Beyoğlu, 

Karaköy, Galata ve Sirkeci’den geçerek bir otele gelir. Birkaç zaman burada yaşadıktan sonra 

müessese müdürü ona bir apartman dairesi tutar. Ama nerede olduğu belirtilmez. Birkaç zaman 

sonra Pervin Viyana’ya gider. Viyana’ya ait bir mekân, bir yer ismi geçmez. Yazar sadece film 

stüdyosunun adresini, Cemil’in gönderdiği mektubun üzerinden verir; ‘‘West film stüdyosu. 

Bergen Ştrase Viyana.’’(s.87) 

 Sonra Yakacık’ taki otelde geçer olaylar. Bu otel Halim Ağa’nın otelidir. Hamdi Kazım 

kızıyla dinlenmek için buraya gelir. Her şey burada olur. 

 Eserde mekânlarla ilgili hiç ayrıntı yoktur, çok kısa birkaç bilgi ile yetinilmiştir. En 

belirgin tasviri Pervin’in evden kaçtıktan sonra odada kaldığı odada görürüz. Oda kendi eviyle 

kaldığı otel arasındaki farkı göstermek içindir. 

“Odada yalnız kalır kalmaz Pervin, dört yanına bakındı. Şaşkın bir hali vardı. Kendide 

ayakta duracak takat ta görmüyordu. Yalnız bir an için gözleri önüne, evlerindeki lüks eşyanın 

muhteşem yatak odalarının manzarası geldi. Oradaki zenginlikle buradaki sadeliği bir düşündü. 

Neredeydi, nerelere gelmişti, daha da kim bilir nerelere gidecekti de! Yatağın üzerine oturdu. 

Çarşafa, yorgana bir göz gezdirdi. Yaşlı otelcinin dediği gibi belki temiz, ama on yerinden 

yamalıydı bütün bunlar.’’  

Mekânlar çevremizde görebileceğimiz mekânlardır. Çok yalın ve kısa bir şekilde 

anlatılmışlardır. Mekânlar ayrıca bir unsuru üzerlerine yüklenmemişlerdir. Sadece olayların 

geçtiği yerleri anlatmaktadırlar.  
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2.2.7. AKDENİZ İNCİSİ  

2.2.7. 1. Romanın Kimliği: 

Arif Bolat Kitapevi, Yeni Sabah Matbaası, İstanbul, 1944, 141 s. 

2.2.7. 2. Romanın Konusu ve Özet: 

 Romanın konusunu; bir Türk kızının Hintli bir prensle yaşadığı aşk macerası oluşturur. 

Eserde mumyalama, mumyalar üzerinde çokça durulan bir konudur.  

 Üzerinde durulan fikrin, bir Türk kızının hangi şartlar altında olursa olsun, iffetini, 

namusunu koruyacağıdır, diyebiliriz. 

Roman kahramanın kendini tanıtmasıyla başlıyor. O hafta Paris’e gideceklerini, bunun 

babasının sağlığı için olduğunu anlatıyor. O sırada babası geliyor. Beraber Beyoğlu’na gidip 

alışveriş yapıyorlar. Paris’te olan Ruhsar adlı bir arkadaşından bahsediyor. 

Nermin Paris’tedir. Gideli beş on gün olmuştur. Paris’i gezerken arkadaşı Ruhsar’la 

karşılaşır. Bulonya ormanına doğru yene yerler. 

Bulonya ormanlarındaki gazinoda Ruhsar’ın babası ve bir Fransız doktor arkadaşıyla 

buluşurlar. Orkestra müzik çalmakta, pek çok farklı insan bulunmaktadır. O sırada gazinoya 

Nazım Abâd adında Hint Sultanı gelir. Bir müddet prensle ilgili konuşurlar. Prensin gözleri 

Nermin’e takılır, kalır. Etrafındaki herkes bunu fark eder. Maslarında bulunan doktorla daha 

önce tanışmış oldukları için (resmi bir suvarede)  prens birini göndererek doktor ve 

arkadaşlarını davet eder. Nermin’le dans eder. 

İki gün sonra Paris sokaklarında mihracenin arabası Nermin en önde durur. Gideceği yere 

götürmeyi teklif eder. Nermin biner bir müddet konuşmadan sonra babasıyla görüşmek 

istediğini de söyler, ayrılırlar. Nermin’in kafası karışmaya başlar. Devamlı prensi, yazılanları 

ve onun niçin sevmeyeceğini düşünür. 

Gece boyu uyumayan Nermin, sabaha karşı uyur babası uyandırır dışarı çıkarlar Ruhsar 

ve babasıyla buluşup Paris’i dolaşırlar Eyfel’i gezerler Çin lokantasına giderler Luvr müzesine 

giderler. Eve gelip uyurlar. 

Bu bölümde Nazım Abâd, Nermin ve babasına ‘‘Ayda’’ adlı bir opera davetiyesi 

gönderir. Nermin son derce özenerek o geceye hazırlanır. Gece operadan sonra ‘‘Düberri’’ 

lokantasına giderler o sırada Nermin prensin kaçamak bakışları yakarlar. Prens ayrılırken 

kimseye fark ettirmeden, ertesi gün buluşmayı teklif eder. 
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Ertesi gün saat ikide buluşurlar ve Paris’in bir saat dışında ormanlık bir yerde bir 

kulübeye giderler. Prensle bir müddet vakit geçirirler. Prens Nermin’e ‘‘Firavun’un kızı’’ der. 

Nermin prensin etkisinden kurtulamaz sessizleşir.   

Bir sabah uyandığında babası Nermin’e prensin ertesi akşam hareket edeceğini ve o gece 

için onlara bir davetiye gönderdiğini söyler. Akşam yine Düberri lokantasında buluşup, yemek 

yerler. Yemekten sonra otomobille gezintiye çıkarlar. Bir su kenarında küçük bir gazinoya 

giderler. Orada bir aktörle karşılaşırlar. Aktör de o günlerde İsveçli bir yazarın yazdığı bir Hint 

filminde başrol oynuyordur ve gelip prensle tanışır.( Hintli Prensin Sevgileri) gecenin sonunda 

otele geldiklerinde prens Nermin’in eline bir kâğıt sıkıştırıyor. Servet ve ihtişam için onu bir yere 

davet ediyor. Nermin gece pek çok endişeye düşmesine rağmen gitmeye karar verir. 

Nermin sabah olunda otelden çıkıp, randevu verilen yere gider. Bekleyen otomobile binip 

prensin yanına, Dijon denilen bir şehre gider. Prens ona servet ve evlilik teklif eder. Fazla 

konuşmazlar kendinden geçmiş bir şekilde teklifi kabul eder. 

 Yarım saat sonra bir eksprese binip Akdeniz’e doğru ilerlerler. Sekreterlerden biri de 

babasını getirmek üzere Paris’e gider. 

Liyon’da durular. Bir müddet bu şehri gezerler. Orada bir kuyumcunun önünde dururlar. 

Kuyumcu özel hazırlanmış bir gerdanlığı getirip Nermin’e sunar. İmzasını ister. Siparişi önceden 

vermiştir. Nermin çok sevinir. 

  Artık konuşmaya başlarlar. Bütün yaptıklarını prens anlatır. Yapacaklarından bahseder. 

Nermin Prense tanımadığı bir kızı nasıl bu kadar büyük saadet verir diye sorunca (s. 47) Prens 

‘‘ideal”diye cevap verir, dalar 

 Nis’e gelirler. Saray gibi bir otel dairesine yerleşirler Bir saat sonra Nermin’in odasına 

son moda tuvaletler, iskarpinler, şapkalar, makyaj malzemeleri vs. gelir. Pek çok çeşit 

mücevheratlar gelir. Sekreterlerden biri prensin gece gazinodaki müsamereye gitmek istediğini 

bildirir. Akşam yedi buçukta hazırlanır, kendisi de hayret eder. 

      Gazino Munusipa… Nermin kendinden geçerek ihtişamlı bir gazinoyu seyreder. O gece 

“Rakel Meller” adlı bir oyuncu da oyundaymış. 

  Ertesi gün babası gelir. Nermin’e kızar. Nermin durumu izah eder. Babası önce kızar, 

karşı çıkar, sonra karışmaz.  

Sonra prens Nermin’in babasına gerçekleri anlatır. Hakkında söylenenlerin gerçek 

olmadığını Londra da okumuş biri olduğunu vs. anlatır. Babasını ikna eder. Sonra karar verilir. 

İstanbul’a gidilecek, Nermin’in babası orada kalacak, işleri ayarlayacaktır. Prens ve Nermin ise 

Mısır, Aden ve Hindistan’a gideceklerdir. Sonra düğün Hindistan da olacaktır. 
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 Akdeniz İncisi adı verilen gemi işe yolculuk başlar. Napoli, Mesina, Korfo Pire, altı gün 

boyunca bu yerlerde dolaşırlar. Nermin farklı sürprizlerle karşılaşır. Atina da olimpiya 

tiyatrosunda leblebici Horhor Ağayı bile alkışladıklarını belirtir. Sonra Midilli ve Sakız adaları, 

sonra Çanakkale ve İstanbul’a gelirler. İki gün İstanbul’da kalır ve burayı dolaşırlar ve Hinde 

gitmek üzere yola çıkarlar. 

Babasından ayrılarak yola çıkarak Nermin’e yat gezdirilirken bir oda gösterilmez. Oranın 

depo olduğu söylenir. Kıbrıs, Magosa, Beyrut, Lübnan ve İskenderiye’ye gidilir.  

 İskenderiye de bir gazinoya giderler, doğudan batıdan mevzu edilir. Otomobillerle 

Kahire’ye gidiyorlar. ‘‘Şeperst’’ adlı Avrupalı zenginlerin kaldığı bir otele yerleşiyorlar. 

  Nermin sabaha kadar yarı uykusuz bir gece geçirir. Sabah ehramlara gitmek üzere yola 

çıkılır. Yolda şehrin ihtişamı Nermin’i büyüler. Nil’in yollarından birinin yılın üç ayında bir 

deniz oluşturduğunu görürler. Hayran kalırlar. Mena – House’a gelirler. Ehramların eteğine 

uzanmış bir şark sarayı Nermin hayretler içindeyken Nazım Abâd’ın birden değiştiğini fark eder. 

Seslenir, prens duymaz.. Prens bunu tarihin etkisi olarak açıklar, Nermin hak verir. 

Nermin birden Firavun’un kızı sesi ile uyanıyor. O gün ‘‘Muski’’ denilen bir yerde 

gezinti yaparlar. Şal alacağı sırada yanına biri geliyor ve prensesi kraliçe ‘‘Totames’’in tabutunda 

da tıpkı böyle bir şal bulmuşlardı diyor. Nermin çok şaşırıyor. Adam bir gazeteci olduğunu ve 

kendisine bu şekilde yaklaşabildiğini anlatıp, görüşme talep ediyor. Akşam saat altıda otelde 

görüşme için anlaşıyorlar. 

Otele gelince kafası karışık bir şekilde metrdotellerden kraliçe Totames’le ilgili 

bildiklerini soruyor. “Totames Firavunların güzellik hükümdarı …” (s. 73)’dır  der. Biraz sonra 

prens gelir ve yarım saat sonra hareket edeceklerini söyler. Nermin hazırlanır. 

Akdeniz İncisi adı verilen gemi ile kırmızı denizde 36 saat yolculuk ederler; ancak prens 

ortalarda yoktur. Bu durum Nermin’i endişe sürükler, kocası olacak adamla merasimlere tabi 

yaşamak düşüncesi onu üzer. Gece vakti güvertede yalnız otururken yanına bir kadın gelir. 

Konuşma esnasında yüz kadın olduğu bir harem dairesinde söz edince Nermin adeta donar. O 

esnada bir kırbaç sesi gelir ve kadın içeri alınır. Prens gelir. Bu dairenin sadece uyulmak zorunda 

olan bir anane olduğu ve oradakilerin hiç birinin yüzünü bile görmediğini anlatır. Sadece 

kraliçesini göreceğini söyler, Nermin rahatlar. 

Prens ve Prenses Hindistan’a gelirler. Binlerce insanın Prense karşı beslediği sevgi ve 

itaat karşısında Nermin hayretler içindedir. Aynı şey kendisi için de geçerlidir. Buna zaten hiç 

anlam veremez. 

Sarayda geçen on beş günden bahseder. Nermin prensle çok az görüştüğü için üzgündür, 

bunun da bir anane olduğunu söyler, ama mutludur. Bir gün sarayın bahçesini gezerken bir 
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kapıdan geçer. Burası cariyelerin bahçesidir. Kırmızı denizde kendisine gelen kızı arar, bulamaz. 

Zaten gelen Hindu da buna izin vermez. “Beni takip mi ediyorsunuz?” deyince de susar. 

Nermin bana çok sinirlenir. Prensle görüşmek ister, prens yoktur. Sabaha karşı gelecektir. 

Kendisi için yapılan her şeyi durdurur, odasına kapanır. Esir edildiğini düşünür. Tam gece 

yatacağı sırada odanın ortasına bir hançerle bir not atılır. Notlar sarayın sırlarını anlatacağını 

söyler bir şeyler yazar Nermin sarayda bir Türk’ün bulunduğuna sevinir.   

 İki saat sonra penceresinden beyaz mendil sallamasını yazar. Notta iki saat sonra mendili 

sallar. İçeri bir hançer daha atılır bu kez yatağının karşısındaki kadın tablosunun gözlerine 

basması yazmaktadır. Biraz korkuyla bunu da yapar. İçeri kimyager selim adında bir Türk gelir. 

Kendisinin burada bulunan bir heyette görevli olduğunu söyler. Nazım Abad’ın ise esrarengiz ve 

korkunç bir âlim olduğunu, onun insanlığa karşı bir kininin olduğunu aslında o günkü ilmin 

nüfuz edemediği birçok mühim noktanın anahtarın elinde tuttuğunu; ancak bunu bu kin yüzünde 

sakladığım söyler. İşte kendisinden onun laboratuarlarında çalıştığını ancak henüz hiçbir şeye 

ulaşamadıklarını anlatır. Sadece sarayın bu gizli bölmelerinin planına ulaşabilmişlerdir o da bir 

işlerine yaramaz. Çalıştıkları laboratuarda bir bölüm olduğunu ve her şeyin burada gizli olduğunu 

söyler, oraya ulaşma yolunu ise bulamamışlardır. Nermin orada en fazla ne bulacaklarını 

sorduğunda mumyalamanın sırrının olduğunu söyler. Bunun için kendilerine yardım etmesini 

ister. Nermin prensi çok az gördüğünü söyleyince de etrafındaki cariyelerden ikisini kandırıp bu 

gizli odanın anahtarını nereye sakladığını öğrenebileceğini anlatır. Nermin bir an yalan 

söylüyorsun deyince ertesi gece başlarındaki Profesör ile prensin bir görüşmesinin olacağını ve 

kendisini bu gizli geçitlerden oraya götürüp konuşanları dinleteceğini söyler. Bu sırada Selim bir 

ses duyar, pencereden bakınca mezarcıların prense yine bir kadın ölüsü getirdiklerinin söyler. 

Nermin elleri kafasının arasında düşünürken Selim kaybolur.    

Ertesi gün Nermin bir hasta gibi geçinir. Gece yine aynı yoldan selim gelir. Beraber 

geçitten dedikleri yere giderler. Profesörle Nazım Abâd’ın konuşmasına şahit olur. (s.  92) 

Gece boyunca aklından binlerce şey geçer, onları düşünür. 

Ertesi gün de aynı geçer ve Selim’in gelmesini bekler ancak Selim gelemez, Nermin önce 

gizli geçitten geçerek bir şeyler öğrenmek ister. Sonra vazgeçer ve sarayın içinde gezermiş gibi 

yapıp bir şeyler bulmanın daha doğru olduğunu düşünür. Odasından çıkar harem daireleri 

bahçeler vs. pek çok yerlerden geçer. En son istediği yere gelir. Gecenin geç vakitleri olduğu için 

muhafızlar uyumaktadır. Artık dün gece profesörle Nazım Abâd’ın konuştuğu salona gelir. 

Ancak salon boştur. Bu sırada iki muhafız gelir, Nermin saklanır onu görmezler. O sırada 

salonda bir de casus vardır, o Nermin’i görür ama seslenmez. Muhafızlar radyodan her yere dün 

gece sarayda bir cinayet işlendiğini, prensin bundan çok müteessir olduğunu, katili bulana yüklü 



 114

miktarda bahşiş verileceği anonsu yapılır. Nermin işlenen cinayetin bir türlü gelmesini beklediği 

Selim olup olmadığını düşünür. O sırada muhafızlar çıkar. Nermin masanın başına gelir. Masanın 

üzerine bir not bırakılmıştır. Notta Selimin arkadaşı olduğunu ve dikkatli olmasını yazmaktadır. 

Nermin’e olanları anlatır. Öldürülen Selim’dir yazmaktadır. Prens Selim’i gizli geçitlerde bulur 

ve öldürür. Gizli odanın anahtarının burada olduğunu söyler. Dairelerden birine yirmi cariyenin 

kraliçenin cesedine şafak otarken süslemek sene gizli dairelerden emir beklediklerini söyler. 

Radyolar hala cinayeti söylemektedir. O sırada Nermin sırtında bir şeyler hisseder. Bir yer 

açılmıştır. İnci bir gerdanlık küçük bir kitap iki tane de anahtar vardır. Bunlar gizli dairelerin 

anahtarlarıdır. 

 Gerdanlık Mısır hükümetinin aradığı Kraliçe Totemes’in sihirli gerdanlığıdır. Kitap ise 

Kraliçe Totemes’in mumyalar sırrında bahsetmek üzere başpapazına yazdığı yaprak kitabın 

ciltlenmişidir. 

 Sonra genç kimyager anahtarlardan birini alır, kopyasını çıkarmak üzere odasına gider, 

yarım saatte döneceğini söyler. Nermin’in de odasına gitmemesini ister. Aslında anahtarın üç 

tane olması gerektiğini, birinin olmaması da şu an prensin odada çalıştığını göstermektedir, 

Nermin kendine engel olamaz kutudan diğer anahtarı alarak gizli odaya doğru ilerler. Uzun 

koridorlardan geçtikten sonra büyük kazanların, cam boruların, çeşitli mailerin olduğu kimya 

odasına gelir. Birkaç kapıdan geçtikten sonra yine bir daireye girer. Orada çalışan biri vardır. 

Yüzü maskeli olduğu için bilemez. Etrafındakileri anlamaya çalışır. Kazanlarda insan kemikleri 

kaynatılmaktadır. İçeride çok sesler olduğu için attığı feryatlar işitilmez. Nazım Abâd onu 

görüyor. Gidip boğazını sıkıyor. Nermin’e niçin geldiğini soruyor. Nermin sevilen bir insanın 

hayatını, sevenin öğrenmek istemesi kabahatse beni öldürünüz diyor. Prens Nermin’in kafasını 

mermer sütunlara vuruyor. Nermin bir an kurtulup ona çılgın olduğunu söyleyince prens masanın 

dibine çöküp ağlamaya başlıyor. Prens oraya gelmemesi gerektiğini söyleyip niye geldiğini 

sorunca Nermin kadınlık izzeti nefsi gereği kocası ile arasındaki sütunları kaldırmak için 

geldiğini söyler. Nazım Abad ise onu adeta güneş gibi parlayan bir başka odaya götürür ve 

oradaki mumyayı gösterir. Mumya Totomes’indir. Nazım Abad bir ölünün efsununa kapıldığını 

ölüler gibi yaşadığını ve kendi kurtaramadığını söyler. Nermin ben niye dediğinde ise ona 

benzediği için olduğunu söyler. Nermin o sırada merdivenlere doğru koşar, prens oradan canlı 

birinin çıkmayacağını söyler, tam bir düğmeye basıp sarayı yok edecekken bir tabanca ile 

öldürülür. Prof. onu öldürür. Nermin üç gün sonra gemiyle yurduna döner.  

 

2.2.7. 3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü: 
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 Akdeniz incisi adlı roman birbirinden numaralarla ayrılmış, otuz üç bölümden oluşmuştur. 

Ayrıca üçüncü bölümde dört, beşinci bölümde bir, yirmi üçüncü bölümde üç ara bölümlerden 

oluşur. 

 Eserin ilk iki bölümü giriş, sonraki yirmi sekiz bölümü gelişme ve en son iki bölümü de 

sonuç bölümüdür. Üçüncü bölümden itibaren olaylar gelişmeye başlar, düğümler ortaya atılır. 

Eserin en büyük düğümü Nazım Abad’dır. Üçüncü bölümde onunla ilgili gazete haberleri 

verilerek hakkında iddialar gösterilir. Zaman zaman konuşmaları arasında kurduğu cümleler de 

onun gizemli dünyasının ipuçlarını oluşturur. Farklı kimliği ve kişiliği de bu farklı hayatın bir 

başka göstergesidir. 

 Bölümlerin oluşmasında zaman ve mekân değişikliklerin etkili olduğunu görmekteyiz. 

İstanbul’da başlayan olay örgüsü Paris’ten, Dijon, Lyon, Nis, İskenderiye, İstanbul, Kızıldeniz ve 

daha çok mekânda devam eder. Paris’ten başlayıp Hint’e kadar deva eden bir yolculuk olduğu 

için olay örgüsünde kimi zaman mekânın kimi zaman zamanın değişmesiyle bölümler oluşur. 

Kimi zaman da Nermin’in görüşlerini anlattığı bölümler oluşturulmuştur. 

 ‘‘Paris’teyim!... Ne rüya, Ne hayal!...’’ (S.4) 

Saat iki. ‘‘Barckley, in önündeyim .(s.26)’’ 

 Elbette ki zaman ve mekânın değişimi birbirinden bağımsız değildir. Mekânla birlikte 

zamanında değiştiği görülmektedir. Ancak bölümlerin değişmesinde bunlardan biri ön plana 

alınmıştır. İki unsurun birlikte değişmesiyle oluşturulan bölümler de vardır.   

Roman yirmi yaşlarında bir genç kızı başından geçen olayları anlatıyor. Akdeniz incisi 

romanına geri dönüş tekniğinin romanı diyebiliriz. Vak’a zamanı romanda tam olarak belli 

değildir; ancak anlatma zamanı olaylar sona erdikten sonradır. Her şey olup bittikten sonra, 

roman kahramanı eline bir kâğıt kalem almış ve olan biteni yazmış gibidir. Ancak günlük 

diyemeyiz, günlük kurallarına uyulmamıştır. Günler yani tarihler yazılmamıştır, gün gün de 

kaleme alınmamıştır. Sanki bir hatıra defterine yazılmış gibidir. Anlatıcı, kahraman Nermin’dir. 

Olanları o bize anlatır. 

Olay örgüsünün kuruluşundaki ilk etken Nermin’in babasının hastalığı dolayısıyla Paris’e 

gitmeleridir. Olaylar bundan sonra başlar. Bir gezinti sırasında Nazım Abad ile karşılaşınca 

birdenbire her şey değişir. Nazım Abad evlilik teklifi ne Nermin’in bu teklifi kabul etmesiyle 

olaylar gelişmeye başlar. Mısır’da yaşanan gizemli olaylar Nermin’in iyice kafasını 

karıştırmasına sebep olur. Hint sarayında yaşadıkları ise her şeyi bir kördüğüm haline getirir. En 

sonunda her şeyi kendi gözleriyle görür, kulaklarıyla işitir. 

 Romanın kurgulanışı sırasında yazar kahramanı kendi ilgili olduğu alanlarla ilgili yerlere 

götürür. Vedat Örfi Bengü, hem tiyatro hem sinemayla ilgili bir sanatçıdır. Paris’te bir operada 
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Nermin ve diğer kahramanları görürüz. Bu esnada yazar hem yurt dışında tiyatroları, hem buraya 

gidenlerin davranışları ön plana çıkarır. Bu operanın konuyla da bağlantısını kurmayı ihmal 

etmez. Önce opera salonunu ve gelenleri anlatır: 

 ‘‘Merdivenlerde, operanın salonlarına doğru Avrupa moda ihtişamlarına bir akını var. 

Simsiyah fraklar arasında milyonlar değerinde cins cins inciler, göz alıcı heybetli birer yıldız 

gibi pırıldıyor. Salonlar da en değerli elbiselerde en göz kamaştırıcı tüllerden dalgalar var. 

Yeryüzünün en üstat terzileri şaheserlerini sanki bu opera müdavimlerinin üstüne doğru sarpmış. 

Bu manzara Parisinkinden de üstün. Bu yere giren her şey birdenbire değişiveriyor. Hatta genlin 

teni! Her yüzün rengi adeta ilahi bir ressam fırçası ile uyuşmuş gibi güzelliğinin son 

basamağıyla rekabete girişmiş, tuvaletin saltanatı ve elektriğin kudreti önünde çirkinlik denilen 

şey yine mağlup! 

 Locadayız. Yirmiyi kırk geçiyor. Muhteşem opera başta başa doldu. Birkaç dakika önceki 

tülden dalgalar, bu geniş sanat mabedinde sakin bir deniz kesildi. 

 Öksüreni bırak nefes alanı bile yok. 

 Localar, en aristokrat âlemler mümessillerinin canlı birer tablosunu Belçika kralının 

yanında Fransa cumhur reisinin pos bıyığı da pırıldıyor. İşte sırasıyla Roçiltler, asilzadeler, 

milyonerler. Petrol veya otomobil kralının az ötesinde İspanyanın tacı alınan kralı da oturuyor. 

Hepsi de sanatçı önünde sanatçıların karşısında hürmetkâr birer bende!...(s.29)  

 Daha sonra operanın sergilenmesini anlatır: ‘‘Yirmiyi kırk beş geçiyor. Sessiz bir rüzgâr 

ışıklar alevini söndürdü. Koca salon birden yok oldu. Şimdi hepimize hâkim olan müzik ve sahne. 

 ‘Ayda’nın sayfası canlanıyor. 

Yüz otuz kişilik bir orkestra, profesör bir şefin işaretiyle dünü bugüne taşıyan eseri kucakladı. 

Yüz otuz nota, sanki tek elden çıkıyor. Bazen bu yüz otuz müzik aletinden süzülen tek nota kadar 

hafif… sanatın işte en ince muvaffakiyeti!...  

 Şimdi bütün bir âlem, yalnız sahneye esir ve bedii bir sarhoşluk içinde. Yeryüzünün bütün 

içkileri bir araya gelse insana bu kadar tatlı bir sarhoşluk veremez.(s.24) 

 Daha sonra yazar opera ve yazarı ile ilgili okuyucu bilgilendirir adeta:  

‘‘Verdi’’yi işitirdim. Fakat onu bu gece tanıdım. Aramızda hala yaşıyormuş, karşı karşıya 

konuşuyormuşuz kadar iyi tanıdım. Ayda’yı Mısır Hidivinin isteği üzerine, Kahire operasının 

açılış töreni için yazmış. Kahire operası açıldığının ertesi günü kapılarını kapasaydı bile, 

yeryüzüne Bir ‘Ayda’ kazandırdığı için yine her devirde saygı ile anılırdı. (s.24) 

 Bir başka bölümde yazar, biri Paris’te yaşayan bir Türk aktörle karşılaştırır. Nermin’in 

eski bir arkadaşıdır, ama onu tanımaz o aktörü bize şöyle tanıtır: 
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 ‘‘Tanımıştım. O benim çok eski bir dostumdu. Evimde, yatak odamda albümlerimde belki 

on beş resmi var. Evet, çok eski bir dost. Bununla beraber daha tek kelime konuşmadığım bir 

insan. Sınıf arkadaşım Bedia’nın kulakları çınlasın. Ona resimlerden âşık bile olmuştu 

çoğumuzun beşerden üstün gibi taptığımız bir film yıldızının etiyle, kemiğiyle yanı başında 

görmek, sinema âlemlerinden uzak yaşamış bir insanın ne kadarda tuhafına gidiyor. Şu dakika 

bu alelade delikanlı filmlerdeki harikulade güzel yüzü için dünyanın birkaç yüz şehrinde birkaç 

bin kızın ah çekmediği ne malum. Daha iki ay önce son filmini İstanbul’da seyrettiğim yıldız ile 

yanı başındaki genç arasında dağlar kadar fark var. Filmlerde eşine kolay rastlanılmayacak bir 

melek. Yakından, her gün yüzlercisiyle karşılaştığımız basit bir erkek tipi filmin boyanın 

güzelleştirme kudretine ne canla bir vesikalı.’’(s.35) 

 Aynı zamanda bu aktör Paris’te İsveçli bir yazarın yazdığı “Hintli Prensin Sevgileri” 

adında büyük bir filmin başrolünde oynamaktadır. Türk aktörle prensin konuşması arasında 

muharrirle ilgili düşüncelerini Nazım Abadın ağzından söyletir.  

 ‘‘Bunun içindir ki, her yazma tam bir muharrir diyemem. İş eser bastırmak değil, 

hakikate dayanan eser ortaya koymaktır. Muharrir odur ki, yalan yanlış işittiğini değil, bizzat 

kâğıt üzerinde tespit eder. Bir memleketin adetlerini, şahsiyetlerini, görmeden tasvire yeltenmek 

edebiyatın en affedilmez bir hatasıdır ve bunu yapan muharrir bozuntusunu adını vermek bile 

çoktur.!’’   (s.37)  

 Eserin kurgulanışındaki bir değer nokta daha önce Nazım Abad’a söylettiği muharrirle 

ilgili görüşleri, kendisinin yapmasıdır. Yani Vedat örfi Bengü, İstanbul’dan Paris’e film çekmek 

için gider, orda çeşitli filmlerde oynar, daha sonra mısıra geçerek orada sinemanın kuruculuğunu 

yapar. Yani eserde geçen mekânlarda kendisi bulunmuş, bu yerlerin insanlarını tanımıştır. Eserini 

yazarken de bunu göz önüne almıştır. Ancak belki de okuyucuya olayın gerçekleştiğini anlatmak 

için konuyla ilgili görüşlerini anlatmıştır.  

 Eserde, anlatıcı okuyucunun ilgisini çekmek ve merak uyandırmak amacıyla Nazım 

Abadın gizemli sözlerine yer verir: Nermin’e Firavun kızı (s.29) der. Bir başka konuşma 

sırasında; Firavunları insanlığın en büyük sırlarını taşıyan birer anahtardılar. Sırası geldiği vakit 

anlatırım.(s.33) 

 Paris’ten Hint’e giderken de ‘‘ İskenderiye de Nermin’e şunları söyler: “İşte benim 

varlığımın hürriyetimle ve her türlü zevkimle öldüren boğan topraklar! İşte Duygularımızın 

prangalandığı ülke! Bu yerleri tanımasaydım bir insan olarak kalırdım. Bu yerlere tanıdığım 

içindir ki ben...’’ (s.65) 

 Yazar sadece Nazım Abadın konuşmalarıyla değil, etrafında ki diğer insanların 

konuşmamalarıyla da eser de bir gizem oluşturmak ister. Hint’e vardıktan sonra sarayda etrafında 
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onlarca cariye olmasına rağmen kimse Nermin’in sorularına cevap vermez. Nazım Abad ise 

ortada görünmez. 

 Eserde Vak’a Nermin ve Nazım Abad arasında geçmektedir. Nazım Abadın ilginç bir 

insan olması olay örgüsünü etkiler. Bunu zaman zaman hissettiren cümleler kuran Nazım Abad 

hakkında, önceleri hayranlık duyan Nermin daha sonra endişe, kaygı duymaya başlar. Eserin 

sonuna doğru kadınlık gururunu öne çıkararak hakkını sorar. Bu canından olmasına sebep 

olacakken son anda kurtulur. 

 Vedat Örfi Bengü bu eserini bir aşk ve macera romanı olarak yazmıştır. Eserin kapağında 

bu yazmaktadır. Bunu bize ispatlamak için de roman kahramanı maceraperest biri olarak ilk 

sayfada karşımıza çıkarır. Nermin kendini tanıtırken şunları söyler:  

 ‘‘Küçüklüğümden beri ‘‘macera’’lara karşı bir zaafım vardır. Mektepte bile bu hocanın 

gözünden kaçmazdı. Arkadaşlarım bu yüzden bana ‘‘Robenso’nun Kızı’’ adını takmışlardı. 

Kendini bir tekne bul, ıssız bir ada ara kurtlarını dökmek için işte sana macera diye her vakit 

dalga geçerlerdi. (s.3)  

 Son olarak yazarın bu eserini oluştururken kendi yaşadığı mekânlardan etkilenerek ortaya 

çıkardığını söyleyebiliriz. Paris, mısır, ehramlar, firavun onun gidip gördüğü, yaşadığı yerlerdir. 

Dolayısıyla mısırın atmosferi yazarın bu hikâyeyi kurgulamasında etkili olmuştur demek yanlış 

olmaz 

 

2.2.7. 4. Şahıs Kadrosu: 

 Akdeniz incisi romanında şahıs kadrosu oldukça azdır diyebiliriz. Vedat Örfi pek çok 

romanında olduğu gibi bu romanında da fazla şahsa yer vermemiştir. Bu romanda da 

kahramanlar en önde yer almış diğer şahıslar romana ara sıra girip çıkmışlardır. Şahıslardan 

Nazım Abad saplantılı kişiliği dolayısıyla fazlaca üzerinde durulup tanıtılırken diğer şahıslar 

hakkında ya çok az malumat verilmiş veyahut hiç malumat verilmemiştir. Şimdi önce asıl 

şahısları ayrı başlıklarda anlatıp, sonra yarımcı şahısları tanıtacağız. 

 Nermin: Romanın merkezinde bulunan şahıstır. Hem anlatıcıdır, hem olaylar onun 

etrafında şekillenir.  

 Nermin yirmi yaşına yakın bir genç kızdır.  

“Yirmisine yaklaşan bir kızsın.(s.56)  

 Romanın ilk sayfasında Nermin, aynı zamanda da anlatıcı olduğu için, bize kendini 

tanıtır: 

 ‘‘Ağırbaşlı değilim. On sekizinde bir kızın ağırbaşlı olması için manastırda yaşaması 

gerek. Hoppalığımı seviyorum. Sıcakkanlı olduğumu arkadaşlarım söylüyorlar. Delişmenliğimi 
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de artık babamın biricik şımarık yavrusu olmana bağışlamalı. Çalışkanlığımdan memnunum. 

Liseyi iyi bir notla bitirdim. Fransızcayı, Almancayı adamakıllı biliyorum. Okumak, bayıldığım 

şey. Ne yapayım ki sergüzeşt aşkı, bu işte de bana hâkim. Edebi bir romandan fazla tüyler 

ürpertici masallar gönlümü okşuyor. Herkes greta gabronun öpüşüne baygın, ben Tom Miksin 

beygir koşturmasına hayranım. Şarlonun adını bile anmak herkesin kahkaha salmasına yetiyor, 

ben şarlonun kendine gülemiyorum. Ama… Bir Kingkong oynadığı vakit seansa daha iki saat 

kala sinemanın baş koltuğuna yaslanmış bekleyen birinci müşteri benim. 

 İyi ki erkek değilim. Şu dakikaya Hindistan da fakirler arasında misafir olurdum, Afrika 

ormanlarında kaplan avcılığına heves ederdim. (s.3) 

 Yazarı karşımıza daha ilk sayfada maceraperest bir kahraman çıkararak ileriki sayfalar da 

maceralar olduğunu sezdiriyor. Yine kahramanın sıra dışı bir insan olduğunu vurgulaması ise sıra 

dışı olaylarla karşılaşacağımızı hissettirmeye çalışıyor.  

 Eser de Nermin’in ailesi olarak sadece babası yer almaktadır. Onun dışında kimseden söz 

edilmez. Nermin’in annesi, kardeşleri var mıdır belli değildir. Sanki baba kız yaşamaktadırlar.  

 Nermin eserden kendini vehimli biri olarak anlatır. Bazen kendisinin de kendini 

çözemediğini söyler: ben bir muammayım. Kendimi kendim de anlamıyorum. Mektepte en 

büyük kabahatin hoppalığımdı. Şimdi en saçma işim, manasız noktalar üzerinde saatlerce durmak 

ve düşünmek.  

 Vehimli bir hastayım… Muhakkak… (s.71) 

 Nermin’le ilgili olarak bunun dışında bir bilgeye rastlamayız eserde. Aslında hem anlatıcı 

hem de olayların merkezinde bulunmasına rağmen, Nazım Abam karakteri Nermin’in önüne 

geçmiştir. Dolayısıyla N. Abad daha ayrıntılı işlenirken, Nermin ihmal edilmiştir.    

 Eserin konusuna baktığımızda aslında Nazım Abadın hikâyesinin anlatıldığını görürüz. 

Ancak bir vesile ile Nermin romana dâhil edilir. Bunu eserin sonuna kadar öğrenemeyiz. Nazım 

Abad neden Nermin’i görür görmez onu seçmiştir, bilemeyiz. Ancak eserin sonunda Nermin’in 

sorusunun üzerine Nazım Abad cevap verir:  -Sen o sun! (s.127) Nazım Abadın ruhunu esir alan 

Kraliçe Totomes’in yüzüne benzediği için yüzü, belki kendini bu halden kurtarır diyerek 

Nermin’i seçmiştir. 

 Nermin ise eserde kadınlık izzetinefsini kurtarmak için uğraşır. Bir karı kocanın arasında 

merasim olmaması gerekir diye düşünür. En sonunda da kendini de izzetinefsini de kurtarıp, 

babasıyla yurduna döner. 

Nazım Abâd: Eserde üzerinde oldukça ayrıntılı durula, farklı bakış açıları ile tanıtılan, 

eserin ikinci kişisi olmasına rağmen birinci plana çıkan şahıstır. Onun hakkında verilen bilgiler 

her şeyi anlatır aslında. İlk olarak bize bilgiyi Nermin’in Paris’teki arkadaşı verir: 
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- ‘‘Kim bu ALLAH aşkına? 

- Nazım Abad 

- Nazım Abad da kim?  

- Esrarengiz yatın sahibi! 

- Hindistan’ın en tanınmış mihracesi. Bütün dünyanın merakını ayaklandıran bir 

şahsiyet !(s.7) 

Daha sonra Ruhsar, daha iyi tanınması için bir gazete veriyor. Diğer bilgileri gazeteden 

öğreniyoruz: 

“200 kadınlı Hint sultanı Nil sularında Nazım Abad’ın  yatı, Nil sularında devirlemiştir. 

Yatın görünüşü Kotdazürr’de umumi bir merak uyandırmıştır. Başta gazete mümessilleri olmak 

üzere binlerce meraklı gemiyi gezebilmek için yarışmışlardır. Gariptir ki hiç biri içeri girmek 

iznini baş kaptandan alamamıştır. Gümrük memurları bile gördüklerine meydana 

vurmayacaklarına ve gazetecilere bir şeye açmayacaklarına dair prense kati sözler verdikten 

sonra gemiye alınmışlardır.” 

 ‘‘Yatı Nis sularında henüz eşi görülmedik bir şeydir. Buna seyyar bir saray denilebilir. 

Uzakta görünüşü bile göz kamaştırmaktadır. Parmaklılar, pencereler sedeften olduğu gibi birçok 

taradı altın kaplamadır.” 

 ‘‘Gemide, prens Nazım Abad bulunmaktadır. Mihracelerin en şıkı olduğu söylenilen bu 

prensin servetine değer biçilememektedir. Dokuz buçuk milyon Hintlinin geliri onun malıdır. 

Bunda başka prensin, diğer racalardan ayrılan birçok meziyetleri vardır. Her şeyden önce prens 

Nazım Abad büyük bir âlimdir. Küçük yaştan beri kimyaya derin bir sevgi bağlayan prens lorda 

üniversitesinde okumuş, memleketine döndükten sonra da ilmi araştırmalara da varlığını 

bağışlamıştır. Londra ilim âleminde ismi ve şöhreti büyüktür. Uzun ortada kaybolan prensin, bu 

müddeti bilhassa mumyalar hakkında bazı tetkikler için bilinmedik ülkelerde geçirdiğini gene 

Londra âlimleri söylemektedirler. Şaibelere göre prensin Hint’teki saraylarında, Avrupa’da eşi 

nadir bir kimya sarayı da saklıdır.” 

 ‘‘Prens Nazım Abad tam bir Avrupalı tipidir. Ne kara gözlü ne de esmer tenlidir. Kibirli 

olmakla beraber bakışlarında onu kibirli gibi tanıtan bir keskinlik yaşar.  Sosyetelerde çok zarif 

ve kadınlara karşı çok naziktir. Londra aristokrasisindeki dostlarından birçoğunun isteğine 

rağmen prensin şimdiye kadar evlenmemesi ortaya türlü türlü dedikodular da çıkarmıştır.”  

 ‘‘Sevgisi en güzel kadınlarca dilenilen prens, neden evlenmemektedir. İşte muammanın 

anahtarı !... Bazılarına göre prensin delikanlılık çağlarında kalma acı hatıraları vardır, onlara 

sadık kalmak istemektedir. Başkalarına göre de prens, bir kadına bel bağlamayacak kadar 
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sıkılgan bir ruh taşımamaktadır. Hele yata kimsenin girmesine izin verilmemesi meraklı 

büsbütün artırmaktadır.  

 Haber alma işlerinde birer şampiyon olan Amerikan ve Fransız gazetesi muhabirleri bu 

muammayı çözebilecekler mi bilinemez! Birkaç gündür Paris’te bulunan Nazım Abadın her 

yanında gazeteciler fırıl furıl dönmektedir.” (s. 8-9)   

Yazar burada hem okuyucuya Nazım Abâd’ı tanınmakta, hem de onunla ilgili 

söylenenleri ortaya çıkaracak okuyucuya meraklandırmaya çalışmamaktadır. Onun Hint sarayı ve 

sarayındaki kimya laboratuarın da saray olarak bahsetmektedir. Çünkü olayın düğümünün 

çözüleceği yer bu kimya laboratuarıdır. Bu laboratuarda mumyalarla uğraştığını söylemesi ise 

esas düğümü atmak içindir. Çünkü Nazım Abad bir mumyaya ruhunu kaptırmıştır. 

 Nazım Abâd çok zengindir. Gittiği her yerde büyük bir ihtişamla karşılanır ve ağırların. 

Onun bu akıl almaz derecede saygınlığı Nermin’i çok etkiler. Nermin öncelikle onun servetinin 

büyüklüğü karşısında dona kalır. 

 Nazım Abâd’ın Londra’da okuduğu özellikle belirtilir. O bir kimya gendir. Bu yüzden 

mumyalarla ve mumyalama ilgilenmeye başlamış ölüler arasında canlılığı unutmuştur. 

 Roman da olaylar esasında zaman zaman Nazım Abadın gizemlerine yer verilir. Ki eserin 

sonunda her şey ortaya çıkacaktır. Eserin sonuna doğru Nazım Abadın asıl kimliği başka 

insanların anlatımıyla ortaya çıkmaya başlar. İlk olarak kimyager Selim Nermin’e Nazım Abadı 

anlatır. 

۟Nazım Abad, fennin yalnız esrarengiz de değil, aynı zamanda en korkunç âlimlerindendir. 

Nazım Abadın beşeriyete karşı müthiş bir kini vardı. Gülümsemeleri tatlı tavırları, bu kini 

saklayarak isteyen birer maskeden başka bir şey değildir. Prens bugünkü ilmin henüz nüfuz 

edemediği birçok mühim noktaların anahtarlarını ellerinde tutuyor. O, henüz hiçbir fen adamının 

bulamadığı şeyleri keşfetmiştir. Ama bunları, neden doğduğunu bilmediğimiz bir kin yüzünden 

beşeriyete armağanlamıyor ve saklıyor. İşte prensin laboratuarında birer asistan gibi çalışmaya 

memur edilen bizle aynı zamanda… 

  Anlamıştım…birer casus gibi bu sırlara nüfuz etmeye çalışıyorsunuz!... (s.86) 

Nermin, Nazım Abadın gizli tuttuğu ilminin ne olduğunu da yine Selim’den öğrenir. 

Mumyaların sırrı! Prens ölen bir insanın vücudunu mumya haline koyan ve binlerce yıl 

muhafaza eden formülü bulmuştur. Firavunlar devrinden sonra kimse bunu keşfedememişti. Bu 

beşer tarihinin birçok sırrını aydınlatabilecek bir keşiftir… (s.87)  

 Selim Nermin’i her şeye inandırmak için ertesi gece, Nazım Abadın gizli kimya 

laboratuarına götüreceğini söyler. Oraya giderken de gizli geçitten geçeceklerdir. Ertesi gece 
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Londra’dan gelen ilmi heyetin başında bulunan Proseför Beck ile Nazım Abadın konuşması, hem 

bize Nazım Abadı tanıtır, hem de düğümleri çözmeye yardım eder: 

“Nazım Abad sen bir hastasın!” 

“Hastayım, doğru! Ama beni hasta eden kim? Bunu soran yok… Ben ilme karşı 

nankörlük edenler yüzünden hasta oldum. Prens Nazım Abadın yerinde kim bulunsaydı hasta 

olurdu böyle… git, heyeti ilmiyene aynen de ki… — Ona heyetin kararını tebliğe gittiğim zamanı 

karşımda bir insan değil, insanlığın ilme karşı lakaytlığından muğber olmuş bir hasta oldum. Bu 

hasta, bütün meslektaşlarına karşı hürmetkârdı, fakat yüzü tanınmayacak kadar buruşmuş ve 

köhnemişti. Daha da şöyle istesen!...  Anlat neden muğber olduğumu, niçin şu dakikada ilminden 

kimseye fayda vermek istemediğimi, 

“Nazım Abad ne söylediğinin farkında mısın? 

“Tamamiyle!... Anlat hepsini Deki: Orduda öyle bir insan gördüm ki, hayata gözünü 

açtığı, günden itibaren ilim, ilim diye haykırmış. 

“Üç santim sahibi olanların çoğu çalışmayı angarya gibi görürken o, milyonlarına 

aldırmamış, gençliğimin en tatlı saatlerini ilmin derinliklerine vakfetmiş. Gençler bar 

köşelerinde çılgınca eğlenirken o, ilme yeni bir ışık kazandırabilmek erdemi ile Mısır çöllerinde 

yıllarca mumyalar arasında, ölüler içinde didişmiş! Emsali güzellik ilaheleriyle cilveleşirken o, 

tarihin canlı sayfalarına gömüşlü, yalnız araştırmıştır… Araştırmış… Araştırmış! Yıllarca 

meskeni mezarlar, dostları çıyanlar ve akrepler olmuş! Niçin mi?... Kaydet:Beşer için!... ilim 

için!... Bu prens, milyonlar dökmüş. Başka hiçbir şey istememiş. Ne bir mükâfat ne bir takdir!... 

Sadece bir… Alaka!... Ama…  

“Ama … 

“Bakmış… Aldıran yok. Bar köşelerinde eğlenen, menfaat ve maddi zevkler uğrunda can 

verenler içinde birkaç yüz nazar bile, dökülen milyonlar ve uzun yıl süren çalışmalar sayesinde 

elde edinilen mahsullere dönüp ilgi göstermemiş. Bu prens, ilim için eserler neşretmiş. Bu 

eserleri okuyan beş yüz insana bile rastlayamamış. Hala mı bana beşeriyetten ve vicdanda 

bahsediyorlar, ha? Diyorum sana,  mademki maddi zevk hala ilme tefevvuk ediyor… O vicdanın 

üzerine ben çoktan tükürdüm… Benden artık hiçbir şey istemesinler. Beşer için prens Nazım 

Abad öldü!... Prens ölülerle didişip kalka kalka artık canlı bir cenazeden farklı değildir… Ne 

hayattan zevk alabiliyor, ne maddiyetten ve sevgiden!... ben canlı Bir cenazeden farksız, bedbaht 

bir çılgınım. Güldüğüme inanmayın. Teessür ve kin benden insanlığımın bütün ince duygularımı 

kaptı, götürdü. Ne insanlarla, ne yeryüzüyle bir alakam yok artık!... (s.92–93)  
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Prens Nazım Abad benliğini nasıl kaybettiğini, insanlıktan nasıl çıktığını, bir mumyaya 

nasıl bağlandığını yine profesöre anlatır: 

“Ben insan değilim artık. İnsanın derdinden insan anlar. Mısır! Firavunların mezarı 

mısır! Krallar vadisi mısır! Her köşesinde bir ilahin tarihi gömülüdür ve ben bu mezarları 

araştırırken insanlığımı gömdüm oralarına… Mumya o tarihin damgasıydı. Bir Hintli prens o 

tarihin sır âlemlerini kavradı ama bir âlim o tarihin içine gömüldü. Beşer bir yeni firavunun 

tesirleri arasında yok oluverdi! 

Ben o tarihi, ehramların insanlara yakın taşları ortasında değil, çöllerin kuş uçmaz, 

kervan geçmez bir kum denizi dibinde buldum. Bu yer bir mezarlar sevgisiydi. Bu yer, millet 

boğan, millet yakan zalim hükümdarların değil, aşkıyla milletleri söndüren, bakışlarıyla orduları 

gerileten şehvet ve ihtişam sultanların binlerce yakın medfeniydi. Kraliçelerin en mağrurları, 

sedeften tahtlar üzerine yatılmış billur tabutlarda henüz kanları soğumamış birer güzellik ilahi 

gibi, gelenlere doğru bakıyorlardı. Bu sultan cesetleri, zifaf odasına girmek üzere tellenen birer 

genç kız kadar tazeydi. Üç beş bin yıl önce değil, sanki hiç ölmemişlerdi!...  Mısırın firavunlar 

mısırının esrarengiz ilmi, onları hala taze bırakmıştı. Ebedi güzelliğin birer timsaliydiler. 

Firavunlar ilmi, güzelliğin ebedi olduğunun, asırlara ispat etmek için, sanki bu mezarları birer 

vesika olarak, kurmuştu. Ve ‘‘o’’ bu ölmeyen güzellerin bu sönmemiş güzelliklerin 

ortasındaydı…  Acaba hangi insan yüzyılların söndüremediği bu uluhiyet, bu azamet önünde 

hayran kalmazdı. Hangi kalp, her yaşayan cesedi başlı başına bir tarih ifade eden bu melikeler 

diyarının füsununa esir kalmazdı. Firavun kraliçelerin her cesedinde bir tarih okudum, bir dünya 

buldum. Güzelliğim, güzel saltanatlarını en kudretli ve canlı âlemlerini bu cansız cesedler 

üzerinde gördüm. Buldukça şaştım, şaştıkça daldım. Göz kamaştırıcı bir âlemin derinliklerine 

nüfus etmeye çalışırken, günün birinde hissettim ki, bütün varlığım yaşar gibi gördüğüm bir 

devrin içine mum kesilmiş bir dünyanın zihninde canlanan şa’şalarına prangalını vermişti. 

Firavunlar, bu kadar güzel sultanlarını ölmiyeceğini Dünya’ya anlatabilmek için mumyacılığın 

kudretini keşfetmişlerdi. Ben o mumyalar sırrının iç yüzünü meydana koymak isterken füsunların 

esiri oldu. (s.94–95)    

Evet, Nazım Abad’ın hastalığı ölülerin füsununa kapılmaktır. Bunda kurtuluşu da yoktur. 

Nazım Abad Kraliçe Totames denilen bir mumyanın ki güzeller tanrısıdır, efsununa kapılmıştır.  

 Eserde aslında Nermin’in başından geçenler anlatılsa da, Nazım Abad daha ön plana 

çıkmış ve roman adeta Nazım Abadı, ehramlar, firavunlar, mısır, mumyalar üzerine kurgulanmış 

gibidir. Farklı kişiliği, mesleği, mumyalar üzerinde çalışması, çok zengin olması, prens olması 
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vs. Nazım Abadı önce üstün kılar ancak daha sonra anlarız ki, o bir çılgındır, hem de bedbaht bir 

çılgın. 

 Nazım Abad, ölülerin efsununa kapılmıştır. Bir mumyaya, her ne kadar güzellik tanrısı da 

olsa bağlanmış, ruhunu çaldırmıştır. Yaşadığı sarayda bulunan kızlar öldürülür ve ona çalışmaları 

için kullandığı bir zemin oluşturur. Bir heyet bu sırrı çözmek için kurulmuştur. Bütün bunlar 

eserin gerçekliğine aykırıdır.  

 Son olarak Nazım Abadın bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Ruh hastası bir kişilikle 

karşımıza çıkan Nazım Abad tek yönlü tanıtılmamış, Vak’a zinciri içindeki davranışları, anlatıcı 

ve diğer roman kahramanları vasıtasıyla çok yönlü olarak sunulmuştur.  

 

Yardımcı Şahıslar 

 Akdeniz incisi romanında ter alan diğer kişilerin tamamı eseri doğrudan etkisi olmayan, 

merkezi şahısları daha iyi tanımamıza yardımcı olan ve vaka zincirinin halkalarının oluşmasında 

tesiri bulunan kişilerdir. Bunlar; Nermin’in babası, Ruhsar, doktor, cariyeler, muhafızlar, 

kimyager Selim, Selimin arkadaşı, Profesör Becktir. 

 Nermin’in babası: Paris’e tedavisini yaptırmak için giderler. Hiçbir tanıtımı yoktur. 

İçkiyi sevdiğini görürüz. Hastalığının ne olduğunu bile bilemeyiz. Kızına verdiği nasihatlerden 

aklı başında biri olarak gösterilse de, kızını evlenmeden bir başkasıyla Hint’e göndermesi 

ilginçtir. En son sahne kızının yanındadır, İstanbul’a dönerler.  

 Ruhsar: Nermin’in Paris’teki arkadaşıdır. Nermin Paris’te bulunduğu sürece ona 

yoldaşlık eder.  

 Doktor: Nermin ve Nazım Abad arasındaki bağlantının kurulmasına sebep olan kişidir. 

Daha önce Nazım Abad’la resmi bir suvarede tanımıştır. Nerminlerle beraber Bulonya 

ormanlarında iken Nazım Abad gelince doktorun tanıdıklığından istifade ederek masasına davet 

eder.  

 Kimyager Selim: Hindistan’da kurulan heyeti ilmiyeye mensup bir Türk kimyagerdir. 

Nermin’e gerçekleri ilk o anlatır; ancak ikinci gün yakalanarak öldürülür. 

 Selimin Arkadaşı:  Gizli geçitte selim öldürüldükten sonra, göreve devam eden diğer 

kimyagerdir. 

 Profesör Beck: Hindistan da çalışan ilmi heyetin başında bulunur. Bu heyeti Selim 

Nermin’e şöyle tanıtır; mensup olduğum heyet, İngiltere’nin en yüksek profesörlerinden 

müteşekkildir. Başında da uzun müddet İngiltere akademi başkanlığın da bulunan ve bütün 

dünyaca saygı ile alınan Profesör Beck vardır. Hindistan’ın her köşesinde on beş yirmi büyük 
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tetkik enstitüsüne malik bulunan heyetin gayesi, ilmin henüz nüfuz edemediği fakirizm gibi 

esrarengiz işler üzerinde incelemeler yapmak ve bilinmedik şeyleri keşfetmektir. 

 Bunun dışında Akdeniz incisi adlı gemide ve sarayda yüzlerce cariye, muhafız vardır.    

 

2.2.7. 5. Anlatıcı, Bakış Açısı ve Anlatım Teknikleri: 

 Akdeniz incisi romanında anlatıcı birinci tekil şahıstır. Dolayısıyla onun bildiği kadar 

bilir, onun gördüğü kadar görürüz. Olaylara onun bakış açısıyla bakar, olayların diğer yönlerini, 

boyutlarını göremeyiz.  

 Yazar burada anlatıcı olarak kendine Nermin’i seçmiştir. Yazar erkek; ama seçtiği anlatıcı 

bir kadındır. Bu yüzden bir kadın bakışına ihtiyacı vardır. Ancak belki de yazar bu yüzden 

anlatıcısını diğer kadınlara benzetmez. O diğer kadınlar gibi süslenmeyi, boyanmayı sevmez, 

hemen hazırlanır. Bu yönü aslında istediğini yazarın esere uygulamasıdır. 

  Romanın genelinde Nermin’in bakış açısı hâkimdir. Gezintiler, eğlenceler, Nazım 

Abad’la ilgili değerlendirmeler Nermin’e aittir: 

 “Yemin ederim: prens benimle konuştuğu gibi bakışları ile konuşmuyordu. Herkesle 

sadece konuşuyordu ama benimle - muhakkak… Oooo!.. Bu muhakkak -  başkalaşıyor, dalıyor, 

gözleri gözbebeklerimde bir şeyler arıyor. Bakarken o sırada o kadar dalıyor ki, birden bire 

silkiliniyor. Belli etmemek için alnını uğuşturuyor, gözlerinde beliren melankoliyi yenmeye 

çalışıyordu.. (s.12) 

 ‘‘Ben’’ anlatıcının kullandığı eserde yazar ile anlatıcı arasındaki mesafe konmamıştır. 

Anlatıcı olayları naklettikten sonra yorumunu da yapar.:  

‘‘Ooo! Rüya görmüyorsam çıldırıyorum muhakkak! …  Bu kısa ama dolgun macerayı 

başka biri anlatsa, ne inanabilirdim, ne vukuu mümkün gibi görürdüm… Deli saçması der, 

geçerdim.’’ (s.43)   

Roman geriye dönüş tekniğinin romanıdır diyebiliriz. Sanki her şey olup bittikten sonra 

yazılmış izlenimi verilmiştir. 

 Bunun dışında yazar, Nazım Abad’ı tanıtırken montaj tekniğini kullanarak gazete 

yazılarından faydalanmıştır.  

 Anlatıcının üslubu samimi ancak abartılıdır. Kimi zaman olayları aktarır, kimi zaman 

düşüncelerini paylaşır, kimi zaman yorumlar yapar. Zaman zaman kahramanların bakış açısına 

başvurması monotonluğu önlemiştir. 

 Romanın genelinde Nermin gözlemci olarak kalmış ve yaşadıklarını anlatmıştır. Daha 

sonraları ise gerek Kimyager Selim’in gerek Nazım Abad’ı görüşleri verilerek birçok şahsın 

bakışına başvurulduğu görülür.  
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2.2.7. 6. Zaman: 

 Akdeniz İncisi romanında geçen zaman kesin olarak belli değildir. Vak’a zamanı eserin 

yazıldığı yıllara bakarak 1940lı yıllar diyebiliriz. Anlatma zamanı olaylar gerçekleştikten 

sonradır. 

 Roman bir bahar mevsimi başlıyor. “Babamı kandırdım. Bu hafta Paris’e gidiyoruz. 

Baharı orda geçireceğiz.” (s.3) Diğer bölüm 5 gün sonra, Paris’te oluyor. 

 “Paris’teyim !... Ne rüya, ne hayal! Paris’e geleli beş gün olmadı, adeta bir Parisli 

kesildim…”(s.4) 

 Nazım Abad’la ilk karşılaşma beş gün sonra Bulonya ormanlarındaki gazinoda olur. 

Sonra iki günün akabinde Nermin’le Nazım Abad karşılaşırlar. Bir gün sonra Paris gezilir. Sonra 

ki gün operaya gidilir. Ertesi gün Nermin’le prens Nazım Abad buluşurlar. Ertesi gün bir 

lokantada herkesle beraber yemek yerler. Ertesi gün Nermin ve prens Abad Paris’ten ayrılırlar. 

Altı günde farklı yerleri gezerek Çanakkale’ye ulaşırlar. İki gün İstanbul’da kaldıktan sonra 

hareket ederler. Buraya kadar gün gün neredeyse anlatılan olaylar artık daha geniş ifadelerle 

anlatılmaya başlıyor: “Günler, Geceler hayat verir birer rüzgâr gibi gelip geçiyor.” (s.63) 

 Birkaç gün İskenderiye’de bulunurlar. Sonra 36 saat süre yolculuktan sonra Nazım 

Abadın ülkesine varır. 

 “Akdeniz İncisi, 36 saatten beri kırmızı tüllere bölündü.” (s.74) 

 Sonraki bölüm 15 gün sonradır. Her şey ise iki gün içinde ortaya çıkar, üç gün sonra da 

memleketlerine geri dönerler. 

 Görüldüğü üzere vakanın oluşma zamanı bir, bir buçuk ay gibi bir süredir. Geçen bu 

zaman anlatımında farklı tabirler kullanılmamış, kaç yedi gün, ertesi gün, altı gün sonra, on beş 

gün sonra gibi ifade kalıpları kullanılmıştır. 

 Eserde zaman kronolojik olarak işlenmiştir. Nermin’in hayatının belli bir süresinin ele 

alındığı romanda zaman düz bir çizgi halinde ilerlemiştir. Ancak zaman zaman geriye dönüşler 

söz konusudur. 

Şöyle ki, Nazım Abad konuşmaları sırasında çalışmaları en başından itibaren anlatır. Bu 

bölümlerde zamanın Nazım Abadın psikolojisini göstermesi bakımından önem taşıdığını 

görürüz. 

Romanda olayları sunumun baştan başlanmıştır. Geçmişte yaşananlar gizli tutulmuş 

ilerleyen zamanla birlikte eserin sonunda yer verilmiştir. 

Eserde zaman gerçekleri ortaya çıkmasında önemli olduğunu görmekteyiz. Nermin 

sevdiği adamını aslında saplantılı bir ruh hastası olduğunu öğrenir. 
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2.2.7.7. Mekân: 

 Akdeniz İncisi romanı mekân açısından çok zengindir. Eserde pek çok yer ismi 

geçmektedir. Ancak bu yerlerle ilgili ayrıntılı bilgi verilmez. 

 Roman İstanbul da başlar, Paris’te devam eder. Olay örgüsünün ilk düğümleri burada 

atılır. Paris’te; Bulonya ormanları, burada bulunan bir gazino, Düberri lokantası, Şanzelize, 

kaldıkları bir otel, Eyfel kulesi, Çin lokantası, Luvr müzesi, opera salonu, bir kulübe geçen 

mekânlardır. Her ne kadar bu eserin mekân açısından zengin olduğunu söylesek de, mekân 

tasvirlerine yer verilmemiştir veya çok az bilgi verilmiştir. Bunlardan bazılarına bakacak olursak:  

 “Bulonya ormanlarının iç açan köşelerinden birinde Paris’e yakışır bir gazino var. Çok 

güzel bir yer. Yanındaki uzun pavyon bu gazinoya ayrı bir gösteriş veriyor. Büyük bir 

orkestranın bu pavyondan süzülen cilveleri ormanlar incisi bülbüllerin şakrak birer dostu!”(s.5) 

 “Opera meydanının tam ortasında yeraltına inen geniş bir merdiven, bizi bambaşka bir 

âleme sürükledi. Burası sanki her katı Paris’in bin bir bucağına kol salmış apartman. Duvarların 

taşlığını en usta ressamların elinden çıkmış boy boy reklâm tabloları belli etmiyor bile. Bilemem 

kaç tane geçit kaç türlü merdiven! …” (s.19) 

 “Bu küçücük kulübenin içi, dışarıdan görünüşü ile nisbet kabul edemiyecek kadar zevkle 

döşenmişti. Şık bile diyeceğim. Ortadaki küçük masanın üzerinde nadide likör takımları 

pırıldıyordu.”(s.27) gibi bazı küçük ayrıntılarına yer verildiğini görüyoruz. 

 Bunun dışında geçen mekânlar şunlardır: Dijon (42), Liyon (s.43) ,Nis (s.49),Napoli 

(s.59),Mesina (s.59), Korfo (s.59) , Pire(s.59) , Midilli (s.59) , Sakız adası (s.59) , Çanakkale 

(s.60) Kıbrıs kıyıları (s.63) , Magusa kaleleri (s.63) , Beyrut (s.63) , Lübnan (s.63) , İskenderiye 

(s.64)  , Kahire (s.66) , kırmızı deniz (s.74) , Süveyş kanalı (s.74) , İsmailiye limanı (s.74) , 

Hindistan (s.78) , Bomboy limanı (s.128) .  

Bu mekânlar Hindistan’a gelene dek görülen mekânlar olduğu için çok kısa birkaç cümle 

ile geçilmiştir. Hindistan’a ulaştıktan sonra kullanılan mekân sadece Hint sarayıdır. Bu mekânla 

ilgili bilgilere özellikle değinilir çünkü ulaşılmak istenen bir sır vardır ve dolayısıyla bu sırra 

ulaşmak gizli geçitler vasıtasıyla olur. Mesela; Nermin’in odasında bulunan bir tablonun 

gözlerine basılınca kapı açılır ve gizli geçide girilir. Bu geçitler sarayın her tarafına ulaşır. 

Nermin Nazım Abadın gizli odasına ulaşmaya çalışırken geçtiği yerleri açıkça belirtir.:  

 “Koridor bitti: Yarım saatte aştığım mesafe beni bir kapının önüne ulaştırdı. Muazzam bir 

şey, geniş kemeri andıran en nadide nakışlarla süslü ve baştanbaşa altın kaplama. Koridorlar iç 

içe uzayıp gidiyordu…” (s.100)   

Ayrıntılı anlatılan bir mekân prensin kimya sarayıdır: 
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 “Muazzam bir kimya dairesinin balkonunda bulunuyordum. Her yan demir parmaklıklar 

taşıyordu. Gözümün önünde aşağıya doğru inen dört demir merdiven vardı. Baş döndürücü bir 

uğultu her yana hâkimdi….. 

 ….Gördüklerim o kadar çoktu ki, başım dönüyordu. Sonsuz görünecek kadar geniş ve 

mermer döşeli bu mahzenlerde muhteşem bir kimya enstalâsyonu vardı. Her yanda uğultulu 

makineler, duman sayacı, kazanları kaynar sular sevk eden cam borular. Bu yer kaynar 

mayilerden akla gelmedik maddeler çıkaran muazzam bir fabrikayı andırıyordu…’’ (s.113) 

 Her şeyin öğrenilip, sona erdiği bütün düğümlerin çözüldüğü mekân bu kimya 

laboratuarıdır. 

 Görüldüğü üzere, bu romanda geçen mekân isimleri kimi zaman olayların geçtiği yeri 

göstermek, kimi zaman okuyucuya bilgi vermek amacıyla kullanılmıştır. Düğümü oluşturan 

mekân ise yine kendine ait mekânda çözüme kavuşmuştur. Bu açıdan bakacak olursak yazarın 

diğer romanlarına göre daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. 
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2.2.8. VARŞOVA YANARKEN  

2.2.8.1. Romanın Kimliği  

Bengü yayınları, İstanbul, 1945, 74 s. 

 

2.2.8.2. Romanın Konusu ve Özet: 

 Romanın konusu Varşova’da tahsil gören iki kız kardeşin savaş başlaması üzerine 

başından geçen hadiselerdir. 

 Eserde hâkim olan düşünce savaşın ne büyük bir felaket, insanlık için ne büyük bir 

kötülük olduğudur. 

Sevim ve Nevin iki kız kardeştir. Varşova’da Sevim tıp, Nevin ise konservatuarda 

okumaktadır. Roman bir kompartımanda başlar. Yataklı vagon memuru yolcu bayana 

Varşova’ya gitme kararında olup olmadığını sorar; zira Varşova’da savaş başlamıştır. Yolcu 

bayan, Sevim, kız kardeşi Varşova’da olduğu için gitme kararında olduğunu bildirir. 

Sevim on gün önce tedavi için Budapeşte’ye gelen amcasını ziyarete gitmiştir. 

Varşova’ya dönüş yolundadır. Nevin izin alamadığı için amcasını ziyarete gidememiştir. İşte 

ekspres yoldayken savaş başladığı haberi gelmiştir. Ekspres yolda izin beklemektedir. İzin gelir 

ve Sevim hareket etmenin verdiği rahatlama ile uyumak için yatar. Bir zaman sonra 

kompartımanın kapısı aniden açılır içeri bir kadın girer. Sevim’e durumu anlamaması için 

kaçamak cevaplar verir; ancak Sevim durumun normal olmadığının farkındadır. Uyuyormuş gibi 

yaparak kadını kontrol eder. Nitekim biraz sonra bir silah sesi işitilir. Sevim yataktan fırlar, 

yataklı vagon memurunun ziline basar; ancak içeri bu kez siyah giysili bir adam omzunda bir 

cesetle gelir. Sevim’e sesini çıkarmamasını ihtar ederek rovelveri gösterir. Ceset vagon 

memurunundur. Omzundaki cesedi pencereden dışarı atar. Sonra eline Sevim’in çantasını alır, 

içindeki evraklara bakar, kanepenin üzerine fırlatır. Yanındaki kadınla diğer vagonlarda da aynı 

işlerin yapıldığını konuşurlar ve bu sırada ekspresin hızı yavaşladığı için, pencereden çıkıp 

kendilerini atarlar. Sevim hemen kapıya dayanır; ancak kapı dışarıdan sürgülenmiştir. Bütün 

uğraşlarına rağmen kapıyı açamaz ve son çare olarak o da ekspresin üzerine tırmanmaya karar 

verir. Bu sırada içeri gelenlerin düşürdüğü bir kâğıt ve bir mendil gözüne çarpar. Belki daha 

sonra işine yarayacağını düşünerek onları da yanına alır ve vagonun üzerine tırmanmaya başlar. 

Elindeki kâğıttan anladığına göre bu bir suikast planıdır ve bir köprü üzerinde patlamanın 

olacağını işaret etmektedir. İlerde de bir köprü olduğunu görür ve kendini ekspresten atar. Biraz 

sonra ise ekspres bir ateş topuna döner. Sevim o anda olduğu yere bayılır. 

Sevim kendine geldiğinde bir karakoldadır. Karakolda ona bir casusmuş gibi davranılır. 

Bunun sebebi yanına aldığı mendil ve suikast planıdır. Sevim şaşkındır, bütün gerçekleri 
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anlatacağını söyler, anlatır ancak ona inanmazlar, evraklarını göstermek ister, çantasına davranır; 

ancak hüviyetini bulamaz. O anda çantasını alan adamın hüviyetini aldığını anlar. Türk elçiliğine 

sorulmasını ister, gelen cevapta ise bahsi geçen bayanın evinde olduğu söylenir. Sevim’in bütün 

ümitleri kırılır, divanı harpte yargılanacağı söylenir, Sevim ise olduğu yere yığılır. Sevim kale 

denilen bir zindana götürülür. 

Ayıldığında taş bir odadır. Olan biteni gözden geçirmeye çalışır. Kendisine casus 

muamelesi yapılırken söylenen Marta Pulman ismin düşünür. Ekspreste hüviyetinin alındığını ve 

Varşova’da yerine geçenin asıl casus olduğunu anlar. Odada bir kâğıt ve kalem bulunmak-tadır. 

Türk elçiliğine gönderilmek üzere bir mektup yazmaya başlar. Bir müddet sonra başgardiyan 

yanındaki nöbetçilerle birlikte odaya gelir, yere yemek bırakırlar. Nöbetçiler geri çekilince 

başgardiyan sessizce “Bir saat sonra!” der. Sevim ansızın beliren bu umut karşısında çok sevinir. 

Tabi kendisini Marta Pulman zanneden başka bir casus tarafından kurtulacağını anlar. Bir, bir 

buçuk saat sonra başgardiyan gelir, planı anlatır. Başgardiyan Marta Pulman tarafından taarruza 

uğramış, eli ayağı bağlanmış, odaya hapsedilmiş, ağzına mendil tıkanmış, kafasına vurup 

bayıltılmıştır. Bu sırada geceye dört nöbetçinin kaldığını ve onların da şimdiye sarhoş olduklarını 

söyler. Zaten giderken başgardiyanın kıyafetlerini de giydiği için fark etseler bile ses 

etmeyeceklerdir. Gardiyan hangi yollardan nereye gideceğini de anlatır. Yolun sonunda bir eve 

varacağını anlatır. Bu evde bulunanlar da başgardiyan gibi “E.G.” denilen gizli teşkilata bağlıdır. 

Marta Pulman’a yardım edeceklerdir. Nitekim söylediği gibi de olur. Sevim dışarı rahatlıkla 

çıkabilir. Biraz sonra ormanlık alana doğru koşmaya başlar. Uzun müddet sonra bahsi geçen eve 

varır. “Kırmızı cam” parolasıyla eve girer. Evdekiler gelen casusun 999 numaralı Marta Pulman 

olduğunu öğrenince çok heyecanlanırlar. Sevim durumu idare etmek için evet, hayır gibi 

kaçamak cevaplar verir. Onu hemen bir odaya istirahata alırlar. Sevim başına gelenlere bir türlü 

inanamaz; ancak yorgunluktan hemen uyuyakalır. Sabah ev sahipleri kahvaltıyı hazırlarlar ve 

onun için ne yapabileceklerini sorarlar. Bunun üzerine hemen Varşova’ya gitmesi gerektiğini 

bildirir. Ev sahipleri onu nasıl Varşova’ya göndereceklerini planlarlar. Akşama kadar evde 

bekleyen Sevim evde gördüğü bazı şeyler karşısında hayrete düşer. Zira evin altında çok büyük 

bir cephanelik vardır. Bunlar zamanı geldiğinde kullanılmak üzere burada bekletilmektedir. 

Akşama haber gelir. Sevim’i bir inşaat firmasının arabasıyla Varşova’ya gidecektir. Otların 

arasına gizlenecektir. Akşam saat 21’de hareket edilir. Sevim olanlara inanamaz. Yolda birkaç 

teftiş geçirirler, onlar tanıdıkları olduğu için sıkıntı çıkmaz; ancak daha sonra uzaklarda bir 

devriye ekiple karlılaşırlar ki, bunlar otları delik deşik ederler. Bu durumda işaret eder etmez 

Sevim arabadan atlayacak ve ormanlık alana doğru ilerleyecektir. Deha sonra bir yerde onu yine 

arabaya alacaklardır. Plan istedikleri gibi yürümez, ekipler de arabacılarla yola devam ederler. 



 131

Sevim çaresiz zifiri karanlıkta nereye gittiğini bilmeden yürür.  Bir müddet sonra konakladığı 

evdeki hanımın yola çıkarken tehlikeli bir durumda giyilmek üzere verdiği hasta bakıcı elbisesini 

giyer. Yolun daha ilerisinde konuşmalar duymaya başlar. Konuşmalardan anlaşıldığına göre 

bunlar da aynı teşkilata bağlıdırlar ve seyyar hastaneye gitmek için yolda olan bir doktor ve hasta 

bakıcıların da olduğu otobüsü havaya uçuracaklardır. Sevim duyduklarına inanamaz. Bir an çıkıp 

kendisinin Marta Pulman olduğunu söyleyip bu işi yapmamalarını istemeyi düşünür; ancak biraz 

sonra otobüs görünür ve birkaç saniye sonra da havaya uçar. Sevim hayretler içindedir. Hemen 

otobüsün bulunduğu yere doğru gider. Etraf cesetlerle doludur. Bu sırada üzerine kan lekeleri 

bulaşır. Daha sonra motorlu devriyeler ve sıhhi imdat otomobilleri gelir. Gelenler Sevim’in de 

otobüste bulunduğunu ve kurtulduğunu sanırlar. Birkaç soru sorarlar; ancak cevap alamazlar. 

Şokta olduğunu düşünerek hemen arabaya alırlar. Üzerindeki kıyafet dolayısıyla da ellerine kalan 

tek hastabakıcı olduğunu düşünerek, seyyar hastaneden gelen generalin abasıyla onu da 

hastaneye gönderirler. Hastaneye varınca onu dinlenmesi için bir odaya alırlar. Sabah olunca 

hemen görevleri verilir ve işe başlaması istenir. Tıp tahsili gördüğü için acemilik yaşamaz. O gün 

akşama değin hastalarla ilgilenir. Hastane başhekiminin teftişi sırasında yanındadır. Başhekimin 

88 numaralı yatakta yatan hastanın durumunu sorması üzerine “Bildiğiniz gibi!” şeklinde 

kaçamak bir cevap verir; ancak 88 numaralı yatağın yanına geldiğinde durumu anlar. Generalin 

Yüzbaşı Sermofski zannettiği kişinin ekspresteki siyah giysili adam olduğunu anlar. Adam ölüm 

anında : “Affet beni! Memleket için yaptım!” der. Bu duruma herkes hayret eder. General neler 

olduğunu sorunca da bunun özel olarak anlatılabilecek bir durum olduğunu söyler. Generalin 

odasına giderler. Orada başından geçen olayları tek tek anlatır. General yüzünden Sevim’in 

doğru söylediğine inanır. Marta Pulman nasıl Sevim olarak casusluk yaptıysa, bu adam da yine 

benzerliğinden faydalanarak Yüzbaşı Sermofski’nin yerine geçmiştir diye düşünür; zira general 

bile onun Yüzbaşı Sermofski olmadığını anlayamaz. Bu sırada telefon çalar. Generalin yüzü 

değişir ve hemen bütün subayları adasına çağırır. Bu sırada Sevim ne olduğunu sorunca generalin 

“Bir şehir yıkılıyor!” demesi üzerine şehir yerinden fırlar ve önüne geçen bir araca görevli 

olduğunu söyleyerek biner, iki saat sonra Varşova’dadır. Şehir adeta tanınmaz bir haldedir. 

Evlerinin bulunduğu yere doğru koşmaya başlar; ancak bulmak çok zordur. Bu sırada bir patlama 

olur, sığınağa düşer, etrafı cesetlerle doludur. Bir başka patlama sonucu buradan kurtulur. 

Doğruca evinin bulunduğu yere gider. Evi bulur, hemen yukarı çıkar, kapıyı kimse açmaz. 

Baltayla kapıyı kırar. İçeri girince kardeşini eli kolu bağlı bulur. Hemen onu kucaklayıp aşağı 

iner. Biraz sonra apartman da çöker. Tarlalara doğru koşarlar, o sırada bir motosiklet ve üzerinde 

Marta Pulman’ı görürler. Bir patlama olur ve Marta Pulman havaya uçar. Ardından kız kardeşler 
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bayılırlar. Gözlerini bir hastanede açarlar. İki kardeş yaşadıklarına inanamazlar. Birkaç içinde 

taburcu olup, Varşova’nın inanılmaz halini görürler ve memleketlerine geri dönerler. 

 

2.2.8.3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü: 

Eser numaralandırılmış on bölümden oluşmaktadır. Eserde olay hemen başlar. 

Dolayısıyla giriş bölümünden söz etmek pek doğru olmaz. Serim ve düğüm iç içe verilir. 

Şahısları yazar anlatma yöntemiyle tanıtır. Olaylar ise geriye dönüş tekniği ile okuyucuya 

sunulur. Onuncu bölüm sonuç niteliğindedir. Birinci bölümde başlayan vaka, zincirler halinde 

son bölüme kadar devam eder.  

Genellikle tek bir olayı ele alıp bütün bir eser boyunca konu dışına pek çıkmayan Vedat 

Örfi Bengü, bu romanında da bir olayı ele almıştır. Birinci bölümde başlayan olay, değişerek 

gelişerek devam eder. Gelişen olaylar birbirinden bağımsız olaylar değildir. Asıl olaya bağlı 

olarak ilerler. 

Romanda olayın bir kişinin etrafında oluştuğu söylenebilir: Sevim. Bunun dışındaki diğer 

şahısların aslında olay örgüsünde önemli rollerinin olmasına rağmen ikinci planda kaldıklarını ve 

varlıklarını hissettiremediklerini söyleyebiliriz.. Eserdeki ikinci önemli kişi olarak Marta 

Pulman’ı karşımıza çıkar. Bunun dışındaki diğer şahıslar yardımcı figür olmaktan öteye 

gidememişlerdir. Olay örgüsüne doğrudan etkileri yoktur.  

Eserde olayların kurgulanışı oldukça zayıftır. Eserdeki tesadüfler ve anlamsızlıklar buna 

sebep olmuştur. Mesela kimsenin sağ kalmadığı bir ekspres kazasından Sevim üstelik de 

ekspresin üstünden kendisini atmasına rağmen kurtulmuştur. Hapisten kaçtıktan sonra sığındığı 

evdeki kadın ona Varşova’ya giderken belki lazım olur diye hastabakıcı kıyafeti veriyor ve daha 

sonra bu kıyafet sayesinde hastaneye hastabakıcı olarak değil, hemşire olarak giriyor ve tabi ki 

tıp tahsil ettiği için de hiç zorlanmıyor. Romandaki asıl olay Marta Pulman’ın Sevim’e 

benzerliğinden istifade ederek onun yerine geçmesi ve Polonya’yı içten çökertmek istemesidir. 

Elbette daha önce bu yolda çalışmalar yapmıştır, ancak son rolü Sevim’in yerine geçerek bu 

kanun dışı işleri kimsenin farkına varmadan yapmasıdır. Dolayısıyla iki insan arasındaki 

benzerlik kimsenin fark edemeyeceği derecede olamaz.  Üstelik bir kişide olduğunu varsaysak 

bile bu benzerlik Yüzbaşı Sermofski ile örgütün diğer elemanı arasında da kurulmuş ve diğer 

şahıs da orduya bu şekilde girmiştir. Öyle ki en yakın arkadaşı bile Yüzbaşı Sermofski’nin yerine 

geçen şahıstan şüphelenmez. 

Olay örgüsünün ilerlemesinde aslında bu “E.G.” denilen gizli teşkilatın çok büyük olması 

kullanılmıştır. Çünkü Sevim düştüğü hapishaneden burada bulunan bir üye tarafından kurtarılır. 

Burası kale gibi bir yerdir ve ülke düşünce bu kalenin başına gelecek olan kişi orada başgardiyan 
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olarak çalışmaktadır. Yine başgardiyanın gönderdiği köyde bu teşkilatın mensupları vardır. Öyle 

ki Sevim’i Varşova’ya ulaştıracak olanlar onlardır. Dolayısıyla yazar teşkilatı oldukça güçlü bir 

teşkilat olarak tanıtmış ve olay örgüsünün ilerlemesinde de bunu kullanmıştır.  

Yazar eserde yeri geldiğinde Türkleri övmekten de geri durmamıştır. Sevim’in evrakları 

kontrol edilirken: 

 “Pasaport subayı Sevim’in bir Türk kızı olduğunu anlar anlamaz hemen muamelesini 

değiştirdi. Türklere karşı beslenilen emniyeti, hareketiyle ispat etti.”(s. 8) der.  

Sevim ekspresten kendini attıktan sonra kompartımana gelenlerin düşürdüğü bir kâğıdı ve 

mendili aldığı için bulununca Marta Pulman adlı bir örgüt üyesi sanılır. Marta Pulman 

olmadığını, bir Türk kızı olduğunu ısrarla söyleyince de: 

 “Türkler ciddi ve açık alınlı insanlardır. Bari onların asil adını, bir tedhiş komitesinin 

nefret uyandırıcı hareketlerine karıştırmağa yeltenmeyiniz.” (s. 23) diye karşılık verir. 

Yazar yine romanın bazı bölümlerinde eserin bir macera romanı ve harp romanı 

olabileceği konusunda bize ipuçları veriyor. Sevim karakolda başından geçenleri anlattıktan 

sonra Albay ona: 

 “Yazık ki edebiyata merak etmemişsiniz. Yoksa macera romanları yazmak hususunda çok 

muvaffak bir muharrir olurdunuz. Anlattıklarınız meraklı, gerçek çok heyecanlı! Kurşuna 

dizilmeden önce bu macera fikirlerini bir kitapçıya satsaydınız, ölüm hediyesi olarak size 

herhalde hayli para verirdi.” (s. 22) der.  

Eserin sonuna doğru Sevim başından geçenleri General’e anlatınca General: 

“Bu bir harp romanı mevzuu olacak kadar müthiş!” (s.59)  diye mırıldanır.  

Roman mutlu sonla biter. Sevim ve Nevin yurda geri döner. Varşova harap olur; ancak 

yazar eserin sonunda Polonya’da ne olduğunu söylemez. Buda romanın eksik bırakılan 

yönlerinden biridir. 

Sonuç olarak olay örgüsü bakımından klasik anlayışa uygun bir yol takip edilen eserde 

fazlaca tesadüflere ve de anlamsızlıklara yer verilmesi eserin etkileyiciliğini ve gerçekliğini 

kaybetmesine sebep olmuştur.  

 

2.2.8.4. Şahıs Kadrosu: 

Romanda şahıs kadrosu anlatıcının bakış açısı ile aktarılmıştır. Ancak kahramanların ne 

fiziki hallerinden ne de ruh hallerinden söz etmemiştir. Kahramanların sadece kimlikleri ve 

eserde bulunuş sebepleri vardır. Bunun dışında bilgilere verilmemiştir. Şahıs kadrosunu olay 

örgüsündeki önem sırasına göre değerlendirmeye çalışacağız.  
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 Sevim:  Romanın merkezi şahsı konumundadır. Olaylar onun etrafında şekillenir ve vaka 

zincirine doğrudan ya da dolaylı o yön vermektedir. Romanda ilk olarak onunla karşılaşırız; 

ancak yazar kahramanını çok az işlemiş ve ne yazık ki ayrıntılı bilgi vermemiştir. Bize Sevim’i 

şöyle tanıtır:  

“Yolcu genç bir Türk kızıydı. Varşova’da doktorluk tahsil ediyordu. Adı Sevim idi. Kız 

kardeşi Nevin de aynı şehirde konservatuarda okuyordu. Zengin bir tütün tacirinin kızları olan 

Sevim ve Nevin İstanbul Üniversitesi’nde tamamladıkları tahsillerini yeni bilgilerle 

kuvvetlendirmek üzere bir yıldır Varşova’da bulunuyorlardı. İki kardeş pek sevişirlerdi. Her 

birinin kendine has göz kamaştırıcı bir güzelliği vardı. Fakat güzellikleriyle kibirlenmekten 

ziyade derslerine tam bir ciddiyetle bağlı idiler. Bulundukları okullarla çalışkanlıkları ile bütün 

öğretmenlerin sevgilerini kazanmağa muvaffak olabilmişlerdi.” (s. 4-5)  

“İyi bir sporcu idi. Daha kolejde iken en güç jimnastik hareketlerini muvaffakiyetle 

yapmak hususunda temayüz ederdi. Çok cesurdu.”  (s. 16) 

 Bu bilgiler dışında eserde Sevim’in sarı saçlı olma özelliğini kullanır. Şöyle ki, 

benzerliklerinden istifade ederek Sevim’in yerine geçen Marta Pulman adlı casusu bize sarı saçlı 

kadın olarak tanıtır, her ne kadar Türkler esmer olmaları ile tanınsa da: 

 “Sarı saçlı kadın da uyuklar gibi görünüyordu.” 

 Yazar bize kahraman hakkında bu bilgileri sunar. Onu elbette başına gelecek olaylara 

göre tasarlamış ve oluşturmuştur. Bunu onu ifade etmeye çalışan şu cümlelerden anlarız: 

“Doktorluk gibi çok çetin bir mesleğin tahsil devrelerini aşan bir kız korkak olamazdı.” 

 Eserde yazarın bize göstermek istediği şey aynı zamanda savaşın kötülüğüdür. Bunu bize 

hem Varşova’daki savaş sahnelerini anlatarak, hem de Sevim’in savaşla medeniyetle ilgili 

düşüncelerini vererek gösterir. Sevim’in medeniyetle ilgili düşüncelerini yazar şöyle anlatır: 

 “Canı sıkılıyordu. Dünya namına cemiyet hesabına ağlamak istiyordu. Medeniyetin en 

büyük değerlerinin, en yüksek başarılarına ulaşılan bu muhitlerde, ne yazıktı ki, insan 

kasaphanelerinin en dehşet verici tabloları ile karşılaşılacaktı. Medeniyet adı acaba vahşetin 

güzel elbiselere bürünmüş, süslenmiş, pullanmış, kalın bir maske takınmış canavarlığına mı 

verilen bir mertebe idi? Medeniyet! Ne kadar da güzel bir isimdi hâlbuki bu! İnsanlık neden 

bunun kadrini bilmek istemiyor ve hırs, menfaat gibi en adi duygularla bu güzel ismi lekeleyecek 

kadar küçülüyordu!” (s. 5-6)  

 Sevim eserde başına gelenlerle mücadele etme gücü olan, cesur, aklı başında bir Türk kızı 

olarak tanıtılmış ve buna uygun davranışlar sergilemiştir. Kahramanın kişiliği oldukça basit, 

ayrıntısız ve düz bir şekilde verilmiş, aslında bu sıra dışı hayatın dışındaki Sevim’i bize 
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tanıtılmamıştır. Sevim başına gelen felaketler esnasındaki genç kız olarak verdiği mücadeleden 

başarıyla çıkmış, sonunda kardeşine ve ülkesine kavuşmuştur.  

 

 Nevin: Sevim’in kız kardeşidir. Eserde sadece figüran olarak kullanılmış gibidir. Sadece 

onun da konservatuarda okuduğunu biliriz. Sevim’in onunla ilgili endişeleri vardır. Kız 

kardeşinin Marta Pulman’ın elinde olduğunu bilir. Her şeyi onu kurtarmak için yapar. Sonunda 

da kurtarır zaten. Birlikte mutlu bir şekilde yurtlarına dönerler.  

 

 Marta Pulman: Marta Pulman eserde Sevim’den sonraki ikinci önemli şahıstır. Aslında 

bir bölüm hariç, diğer bölümlerde bir gölge gibidir. İlk olarak karşımıza Sevim’in 

kompartımanında çıkar: 

“Kapı aralandı, genç bir kadın göründü. Telaşlı bir hali vardı. Hemen kapıyı kapadı. … 

Gelen yeni yolcu çok temiz giyinmişti. Üzerinde tam bir seyyah elbisesi vardı. Genç ve güzeldi 

de. Yeşil gözlerinde keskin bir zekânın akisleri oynaşıyordu. Saçları Seviminkiler gibi altın renkli 

idi” (s. 9) 

  Bir istasyondan, eksprese yolcu gibi binmiştir. Sevim’in kompartımanına gelmesi tesadüf 

değildir. Sevim’le arasındaki benzerlikten istifade ederek onun yerine geçmek için, ona ait olan 

hüviyetini ve evraklarını almak için oradadır. İstediklerini yaptıktan sonra oradan ayrılırlar. 

Bundan sonra da onun yaptığı saldırıları Sevim’i Marta Pulman zannederek onu sorguya 

çektikleri sırada karakol subayından ve Albay Ferry’den öğreniriz: 

“Hakkınız var. Bir insan kalkar da ‘Ben beynelmilel casusların çok vakitler, ulusların 

mukadderatında bile rol oynayabilmiş en meşhuruyum ve en korkuncuyum.’ Demez ya hemen. 

Böyle bir insan elbet bin bir inkârdan sonra hüviyetini ortaya koyar, daha doğrusu başkaları 

onun hüviyetini keşfeder.” (s. 18) (Karakol subayı) 

“Sarı baykuş en son kafese tıkıldı ha?... Bir müddettir Polonya topraklarında olduğunuzu 

biliyorduk, Marta Pulman!... Bütün emniyet teşkilatı, askeri makamlar sizi ele geçirmek için 

büyük bir hassasiyet gösteriyorlardı. Orman bekçilerine varıncaya kadar her yana eşkâliniz 

bildirilmiş, sizi yakalayana ayrıca büyük bir mükâfat da vaat edilmişti. Yanınızda on-on beş 

arkadaş bulunduğu halde paraşütle indiğiniz Polonya topraklarında, bütün ustalığınıza rağmen 

yine de yakalanacağınızdan emindik! İşte en son ele geçtiniz de! Yalnız iki katarı havaya 

uçurmanıza mani olamadığımıza müteessiriz. … 242 sayılı katara el uzatmanız bize altı yüz 

askere, 214 ekspresine taarruzunuz da yabancı veya yerli 198 cana mal oldu. Zaten şahsınıza 

karşı müthiş bir kin besleyen Polonya halkının sizi linç etmediğine dua ediniz.” (s. 20) (Albay 

Ferry)… 
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“Bakıyorum hala işin cambazlığındasınız! Türk kızı! Evet! Böyle bir iddiada 

bulunabilirsiniz. Diğer birçok diller gibi Marta Pulman Türkçeyi de çünkü ana dili kadar 

mükemmel konuşur. Bunu bilmiyor muyuz sanıyorsunuz? Bir Türk kızıyım demekle kendinizi 

kurtaramazsınız! Yabancı bir kız, buralarda elbet pasaportsuz ikamet tezkeresiz dolaşamaz! 

İngilizceyi ana dili gibi konuştuğunuza göre yarın bir İngiliz kızı olduğunuzu da pekâlâ iddia 

edebilirsiniz. Yalnız telaffuzunuzdaki pürüzsüzlük, lehinizde bir hüviyet varakası vazifesi 

göremez.” (s. 21) (Albay Ferry)… 

“Almanca mükemmel konuşuluyor! Fransızca da öyle! Türkçe ve İngilizcenin mükemmel 

konuşulduğu dahi inkâr edilmiyor!”  (s. 23) (Albay Ferry)… 

 Sevim’in aksine Marta Pulman ile ilgili yazar bize daha fazla bilgi verir. Sevim’i 

kimsenin ağzından dinlemezken pek çok kişi bu meşhur casusu bize tanıtır. Görüldüğü gibi 

Marta Pulman çok akıllı, çok zeki, pek çok dil konuşabilen bir örgütün lideridir. Onun bu 

özellikleri teşkilatça da bilinmektedir. Sevim’in yerine geçip Varşova’ya gittikten sonra da 

faaliyetlerine devam eder.  

 Eserin sonunda Sevim kardeşini kurtarıp apartmandan çıkar ve şehrin dışına çımaya 

çalışır. Bu sırada karşısına Marta Pulman çıkar. O da bu savaşta sonunda ölür: 

“Sevim tarlalara doğru koşarken ansızın durdu. Gözleri yerlerinden fırladı. Tam 

karşısında motosikletine binmek üzere olan bir kadını havalarda pırıldayan ateşlerin ışığı altında 

çok iyi fark etti. Elinde olmaksızın haykırdı: --Marta Pulman!  

Kadın döndü. Sevim’i görür görmez kaşlarını çattı, elini kemerine götürdü. Parmakları 

arasında revolver parıldadı. İşte o an harbin garip bir cilvesi göründü. Revolveri tutan el henüz 

tetiğe basmamıştı ki, motosikletin tam tepesine doğru korkunç bir ateş bulutu abanıverdi. Düşen 

bir şarapnel, motosikleti ve üzerindeki kadını bir et ve kemik külçesi halinde göklere doğru 

fırlattı. Sevim bir feryat kopardı, bir an için gözlerini kapadı.” (s.70) 

 Eserde bunun dışında; siyah giysili adam, General, köylü kadın ve adam, Vayda Eberg, 

Albay Ferry, ot arabasını süren arabacı, yataklı vagon memuru,  tren şefi, Sevim’in amcası 

vardır. 

 Siyah giysili adam: ekspresi Marta Pulman ile havaya uçuran diğer casustur. O da 

ordudan Yüzbaşı Sermofski adlı bir askerin yerine geçerek faaliyetlerini sürdürür. Ancak 

Sevim’in gittiği hastanede son nefesini verirken Sevim’le karşılaşır. Ondan kendisini affetmesin 

ister ve ona her şeyi vatan için yaptığını söyler. Son nefesini verir. 

General: Sevim’in hastabakıcı olarak gittiği hastanedeki başhekimdir. Çok iyi kalpli, 

güngörmüş biridir. Onun yakınlığından dolayı Sevim ona her şeyi anlatır. Tam o sırada 

Varşova’dan çok kötü haberler gelir. Sevim koşarak yanından ayrılır. 
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Vayda Eberg: Sevim’i Marta Pulman zannederek hapisten kurtaran gardiyandır. E.G. 

denilen gizli teşkilatın ülke düşürüldüğü zaman bulunduğu yerdeki başkanlığını yapacak 

adamdır. 

Köylü Kadın ve Adam: Sevim’in hapisten kaçtıktan sonran evine sığındığı insanlardır. 

Ayrıca evleri teşkilatın silah deposudur. Kadın Sevim’e giderken bir hastabakıcı kıyafeti verir. 

Adam Sevim’i Varşova’ya götürecek arabayı ayarlar.  

Albay Ferry: Sevim’i Marta Pulman zannederek sorguya çeken ve onu hapse gönderen 

askerdir. 

Görüldüğü gibi diğer şahıslar eserin olay örgüsünde çok az yer almış ve yeterince 

anlatılmamışlardır. Bu kişiler olayda mutlaka belirli rolleri yerine getirmişler ve daha sonra adeta 

sahneden çekilmişlerdir. Vedat Örfi Bengü zaten bu romanında da olduğu gibi kahramanlarını 

ayrıntılı işlememiş onlara ya sosyal veya siyasal ve hatta psikolojik sorumluluklar yüklemiş ve 

sadece bu minvalde değerlendirmemizi istemiştir.  

 

2.2.8. 5. Anlatıcı, Bakış Açısı ve Anlatım Teknikleri: 

Bir harp romanı olan Varşova Yanarken romanında anlatıcı üçüncü tekil şahıstır. Romana 

onun bakış açısı hâkimdir. Okuyucu, kişi ve olaylar hakkında onun sağladığı imkânlar ölçüsünde 

bilgi sahibi oluruz. Söz konusu anlatıcı her şeyi bilen, gören, kişilerin iç dünyasından geçenleri 

sezen yönleriyle ilahi karakterlidir. Eserin bazı durumlarda kahramanlara ait bakış açılarını da 

görürüz. Bu da genellikle Sevim olur.  

Eserde genellikle anlatma ve gösterme yöntemleri kullanılmıştır. Zaten romanda hem olay 

hem de diyaloglara oldukça az yer verilmiştir. Yazar, hâkim bakış açısıyla bize her şeyi haber 

verir. Anlatma ve gösterme en fazla kullanılan yöntemlerdir: 

“Ekspres radyoları işlemiyordu. Bu sebeple savaş hakkında haber alınamıyordu. Yolcular 

büyük bir merak içindeydi.  Tutuşan devletlerin tabiiyetinde bulunanların beti benzi solmuştu. 

Ekspreste Polonya’ya gitmekte olan böyle pek çok yolcu vardı. Bunlardan bazılarının Polonya 

hududunu geçtikleri takdirde hemen hap esiri muamelesi göreceği tabi idi. Henüz tarafsız 

topraklarda, trenden hemen inmek mecburiyetinde idiler. Münakalat servisi bunu göze almıştı. 

Hududa varmazdan önce Ekspres tarife dışı küçük bir istasyonda durdu. İstasyon hiç görmediği 

bir karışıklığa sahne oldu. Herkes istasyon şefinin büroları önüne koşuştu. Heyecan ve endişe 

her yüzde açıkça okunuyordu. Ya gerçek bilmediklerinden ya herhangi bir emir aldıklarından 

harp hakkında bir şey söylemiyorlardı.”  (s. 6) 
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Eserde anlatıcının sınırsız imkânlara sahip olduğunu görürüz. Kimi zaman kahramanların 

düşünce dünyalarına girerek bize aktarımlarda bulunur. İç çözümleme tekniği ile kahramanların 

ne düşündüklerini kendilerinden değil, anlatıcıdan öğreniriz: 

“Sevim belli etmeksizin kadının her hareketini her halini dikkatle inceliyordu. Adam akıllı 

kuşkulanmıştı. Hiç de alelade bir yolcuya benzemiyordu. Askeri sebeplerle uğranılan ve yolcu 

alınmaması gereken bir istasyondan binmesi daha dikkat çekici idi. Aklından birçok ihtimal 

geçiyordu. Bir ihtimal: Kadının kaçak bir yolcu olması. Yalnız baştanbaşa asker dolu bir 

istasyonda askeri kordonlar arasında nasıl da yakalanmaksızın trene atlayabilmişti. Bu büyük 

bir cesaret işi idi. İkinci ve daha kuvvetli bir ihtimal: Kadının istihbarat teşkilatına bağlı bir ajan 

olması. Mesela bir casus filan. Bu takdirde herhangi bir askeri istasyondan trene binebilirdi, 

asker arasında da dolaşabilirdi.”  (s. 11)  

    Bunun dışında yazar kahramanlarının düşüncelerini iç monolog şeklinde de okuyucuya 

sunmuştur:  

“Sevim kendi kendine: - Peki ama… dedi. Böyle olsa yalan söylemesine sebep ne? Cevap 

verirken niçin bu heyecan ve şüphe uyandırıcı dört yana bakışlar” ( s. 11)  

Eserin genelinde hâkim bakış açısı görülürken bazı durumlarda kahramanlara ait bakış 

açılarını da görürüz. Olayları, kişileri, durumları kahramanların bakış açılarından görme fırsatı da 

buluruz. Bu sayede olaylara dıştan ve içten olmak üzere iki yönlü bakabilme imkânı elde etmiş 

oluruz. Sevim’in olaylara bakış açısı şu şekildedir:  

“Demek… İş içinde iş vardı, minareyi çalanlar kılıfını hazırlamayı ihmal etmemişlerdi. 

Varşova’da bir şeyler cereyan ettiğini Sevim, bu durumdan sezer gibi oluyordu. Pasaportu ve 

hüviyet varakası demek mühim bir maksatla çalınmıştı. Bunlar Varşova’ya kolayca girebilmek ve 

yerleşmek için bazı kimselerce belki de alet edinilmişti. Durum bunu göstermiyor muydu? 

Albayın şifresi üzerine ilgili makamlarca elbet tahkikat yapılmıştı. Şu dakika orada Sevim adına 

geçinen biri bulunmasaydı şifreye gelen cevap malum bir şekilde olabilir miydi ki?   Fakat ya 

Nevin? O zavallı ne olmuştu acaba? Akıl eremeyecek bir nokta daha! Haydutlar daha bir gece 

önce uçan ekspreste idiler. Ancak felaketten on beş yirmi dakika önce atlamış olabilirlerdi. 

Köprüye doğru giderken ekspresin hızı azaldığı için bunu kolayca yapabilirlerdi. İyi ama… Ne 

zaman ve hangi vasıta ile Varşova’ya ulaşmışlardı ki? Varşova’daki apartmanda şu dakika rol 

oynayan ancak trendeki sarı saçlı kadından başka kim olabilirdi…” (s. 25) 

Her ne kadar yazar, özellikle Sevim’in duygu ve düşünce dünyasına girerek esere canlılık 

katmaya çalışmışsa da esere hâkim olan üçüncü tekil şahıs anlatıcı her eşeye hâkimdir ve yine de 

biz pek çok şeyi ondan öğreniriz. Bu da eseri tek yönlü görmemize sebep olurken aynı zamanda 

da eserden duyulacak olan edebi zevki azaltmaktadır. 
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2.2.8.6. Zaman 

 Romanı zaman olarak incelediğimizde vaka zamanı ile ilgili net bir bilgiye ulaşamıyoruz. 

Olayların akışından takip edebildiğimiz süre olayların 5- 10 gün arasında cereyan ettiğini 

düşündürüyor. Pek çok olay bir gün içerisinde gerçekleşiyor, ertesi gün adeta yeni bir macera 

başlıyor. Hastanede kaldıkları zamanın belirsiz olması da bize geçen süre ile ilgili olarak 

belirsizliğe itiyor. 

 Eserde vaka zamanın II. Dünya savaşı yıllarında olduğu görülmektedir: 

 “İhtiraslardan ve boğuşmalardan kendini bir türlü kurtaramayan insanlık, tarihinin kara 

bir sahifesini daha açtı. Polonya artık insanların boğazlaştığı bir kan meydanıdır.” (s 3)         Az 

sonra trendeki yolcuların hepsi uyanmış, meşum harp haberi her yana yayılıvermişti. Heyecan 

büyüktü. Kaç yedi gündür vukuundan korkulan dünya boğuşması bir gerçek olmuştu. Devletler 

uyuşamamış, ordular ayaklanmış, Azrail homurdanmıştı.” (s. 4)  

Ancak bununla beraber, eserde mevzu olan II. Dünya savaşı olsa da, konu bu değil, 

Polonya’yı içten ele geçirmek isteyen bir teşkilatın yaptıklarıdır.. Bu sırada da savaş başlamıştır. 

Çünkü Marta Pulman diye bahsedilen kadın hem teşkilatın lideri hem de saldırıları gerçekleştiren 

en önemli kişisidir ve savaştan önce de pek çok felaketler düzenlemiştir: 

“242 sayılı katara el uzatmanız bize 600 askere, 214 ekspresine taarruzunuz da yabancı 

veya yerli 198 cana mal oldu. Zaten şahsınıza karşı müthiş bir kin besleyen Polonyalıların sizi 

linç etmediğine dua edin.”   (s. 20) 

Roman bir gece yarısı başlar, felaketler o gece olur. Ekspresten kendini attıktan sonra 

bayılır. Günlerce baygın kalmadığını düşünürsek ertesi gün karakolda gözlerini açar. Tahkikat 

yapıldıktan sonra akşamüzeri kale zindanına götürürler: 

       “Sevim kendine geldiği vakit ortalığın kararmak üzere olduğunu anladı.” (s. 26)  

O gece teşkilattan birinin yardımıyla zindandan kurtulur. Ormanda saatlerce yürüdükten 

sonra sabaha karşı bir köye gelir: 

 “Neredeyse şafak sökecekti. Güneş doğduktan sonra bu kılıkta ortada görünmesi çok 

tehlikeli olabilirdi.”  (s.32)  

Aynı günün gecesinde bir araçla Varşova’ya gitmek üzere yola çıkar; ancak yolda 

muhafız devriyeleriyle karşılaşınca gecenin karanlığında kendini otların üzerine atar. Bir müddet 

yürür. Sabaha karşı birkaç kişinin yeni bir felaket hazırladığını görür. Seyyar hastaneye giden 

doktor ve ekibine kurulan tuzaktan Sevim menfaatli çıkar. Yanındaki hastabakıcı kıyafetini 

giyinerek, patlatılan otobüsten geriye kalan tek hasta bakıcı olur ve hastaneye gelir. Ertesi gün 

göreve başlar. Akşama doğru başından geçenleri hastanenin başhekimine anlatır. O sırada gelen 
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telefon Varşova’nın göçtüğünü söyler. Sevim o heyecanla oradan koşarak ayrılı ve yoldan geçen 

bir askeri kamyonla iki saat sonra Varşova’ya gelir. Şehrin yıkıntıları arasından kardeşinin 

olduğu apartman dairesine gider ve onu kurtarır, gözlerini hastanede açarlar. Bir iki gün sonra da 

hastaneden çıkar ve memleketlerine dönerler. 

Romanda anlatımın ritmini ve vakaların ilerleyişini duraklatan olay çok azdır. Köylülerin 

Varşova’ya gitmek için araç düzenlemesi, yolda devriyelerin araçların yanına takılıp kalması 

gibi. Dolayısıyla eserde diyaloglar ve gerilim unsurları ile zaman ve ritim canlı tutulmuştur.    

Görüldüğü üzere zaman düz bir çizgi halinde kronolojik olarak ilerlemiştir. Eserin giriş 

kısmında okuyucuya bilgi verilen bölümler hariç hiç geriye dönüşler yaşanmamıştır. Aynı 

zamanda da Vedat Örfi Bengü’nün diğer romanlarında olduğu gibi bu romanında da zaman 

unsurunun zayıf olduğunu, çok başarılı bir şekilde işlenemediğini söyleyebiliriz. 

  

2.2.8.7. Mekân 

 Romandaki olaylar Varşova ve yakınlarında geçmektedir. Mekân isimleri ayrıntılı 

biçimde verilmez. Bir köy, bir köprübaşı, seyyar bir hastane gibi ifadeler kullanılmıştır.  

 Roman bir kompartımanda başlar. Bu kompartıman Budapeşte-Varşova seferini yapan 

eksprestedir. Sevim Budapeşte’ye tedavi için gelen amcasını ziyaretten dönmektedir. 

Kompartımanda yalnızdır. Kompartımanda bir kanepe vardır ve kimse olmadığı için Sevim 

kanepe de uyumaktadır. Korkunç olaylar gerçekleştikten sonra roman karakol ve zindanda devam 

eder. Yani ilk mekânlar kapalıdır. Sadece ekspres bir istasyonda durur, o da harbin çıktığını 

öğrendikten sonra bazı yolcuların Varşova’ya gitmek istememesi sebebiyledir.  

Daha sonra Sevim’in askeri bir karakolda soruşturmadan geçirildiğini öğreniriz. Eserde 

karakolun nasıl bir yer olduğu ile ilgili hiç malumat yoktur. Diğer sahne kale zindanındadır: 

 “Sevim kendine geldiği vakit ortalığın kararmak üzere olduğunu anladı. Küçük bir taş 

odada bulunuyordu. Zindan gibi bir şeydi. Duvarın ta yukarısında demir parmaklıklı küçük bir 

penceresi vardı. Eşya namına yalnız kırık bir iskemle bulunuyordu. Tahta bir sedir üzerine 

atılmış ot minderde demek bütün bir gün yarı baygın kalmıştı.” (s. 24)  

 Ayrıca yazar bu binaların olduğu yerleri bize şöyle anlatır: 

 “Çıktığı bina bir kale bozuntusu idi. Sabahleyin çıktığı karakolu da iyi tanıdı. Az ötede 

bulunuyordu. Bunların karşı yanında ve ilerde büyük meyhane ile birkaç dükkân, beş on ev 

vardı.” (s. 30) 

 Sevim burada çok kalmaz. Aynı gece teşkilattan birinin yardımıyla oradan kaçar. Sabaha 

kadar ormanlık bir alanda yürür. Kaleden kaçıp köye gittiği mekân vardır ki açık mekândır: 
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“Ormana geniş bir yol giriyordu. Hemen daldı. Koşmağa başladı. …  Orman bitti. Patika 

tepelerden devam ediyordu. Şimdi pek girintili, çıkıntılı bir alanda ilerliyordu. Evet… Zindandan 

çıkalı muhakkaktır ki saatler olmuştu. Gardiyanın bahsettiği köye bir an önce ulaşabilseydi! 

Şimdi bütün gayesi yeşil panjurlu ve sivri çatılı evi bulmaktı. Daha hayli yürüdükten sonra 

ansızın durdu. İlerilere doğru baktı. Bir sevinç feryadı koparmamak için kendini güç tuttu. 

Birkaç yüz metre ötede hayli ışıklar vardı. Demek köye çok yaklaşmıştı.”(s.32) 

Köye ve eve ulaştıktan sonra geceyi orada geçirir: 

“Mükemmel bir yatak odasında buluyordu.” (s.34) Bize daha sonra köyü ve evi şöyle 

anlatır: 

“Pencereden dışarı baktı. Bulunduğu çevre harikulade denilecek kadar güzeldi. Her yanı 

yeşil yamaçlarla, zarif çamlarla, iç açıcı ağaçlarla süslenmişti. Az ötede billur kaynaklar göze 

çarpıyordu. 

Evi gezdi. Sade; fakat zevkiselim ile döşenmişti. Her şey teferruatına varıncaya kadar 

tertemizdi. Mutfak yanından aşağıya doğru inen bir merdiven dikkatini çekti.”  (s. 36) 

Biraz sonra ev sahibiyle beraber tertibata bakmak için aşağı inerler: 

“Beraberce indiler. Bir mahzene vardılar. Her yanında demir raflar vardı. Bunlar şarap 

şişeleri ile dolu idi.   … Sağ yanındaki rafın tam kıyısındaki bir şarap şişesini aldı. Şişeyi tutan 

demire bastı. Koskoca raf duvarla yerinden oynadı. Yerinden oynayan bir geçit bırakan duvarın 

ardında geniş bir mahzen daha ortaya çıktı. Burası askeri bir depoya benziyordu. Makineli 

tüfekler, el bombaları, mızraklar, revolverler, binlerce fişek, motosikletler, benzin tenekeleri… 

Neler yoktu ki!” (s.37) 

O gece Sevim ot yüklü bir arabaya bindirilerek Varşova’ya gitmeye başlar. “Arabadaki 

otların içinde adeta küçük bir oda hazırlanmıştı. Sevim girdi. Uzatılan revolveri aldı. Bir 

de paket duruyordu. İçinde ekmek, peynir, zeytin gibi yiyecekler vardı.” (s.38) 

 Sevim yolda muhafızlarla karşılaşıldığı için arabadan kendini atar. Uzun bir müddet 

ormanlık alanda yürür.  

Eserde geçen diğer mekân seyyar hastanedir. Sevim büyük bir şansla buraya gelir: 

“Otomobil, seyyar ama muhteşem bir hastanenin önünde durdu”. (s. 49)  

Bir gece orada dinlendikten sonra ertesi gün Sevim hastaneyi dolaşır. Yaralıları ziyaret 

eder, durumlarını öğrenir. Hastanenin başhekimi Generale her şeyi onun odasında anlatır. Sonra 

da askeri bir kamyonla Varşova’ya gider.  

Bundan mekân Varşova’dır; ancak Varşova’da savaş vardır ve yazar bize bu tabloyu 

çizer:    
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“Coşkun birer canavar gibi ateş sütunları her yandan göklere doğru fışkırıyordu. 

Varşova’da korkunç şeyler oluyordu muhakkak… Göklerde sanki kızıl alev orduları dolaşıyordu. 

Yine göklerde ara bulutlar yuvarlanıyor, birkaç yüz uçak Avrupa’nın en güzel mamurelerinden 

birine kan ve ölüm yağdırıyordu. Medeniyet kütleleri yine boğazlaşma çılgınları kesilmişlerdi. 

İnsanlar, yüzyıllarda kurduklarını birer saniyede mahvetmeğe sözleşmişlerdi sanki… Yaklaştıkça 

durumun dehşeti daha açık beliriyordu. Koskoca bir şehir, bir mezbaha hayatı yaşıyordu. Yalnız 

burada doğranan hayvanlar değil insanlardı. Bir şehir çöküyordu. Bir medeniyet göçüyordu. 

Varşova Tanrı’dan yardım dilemek için kızıl kollarını her yandan sanki göklere doğru 

uzatıyordu. Bu yerlerde kızıl oyun, ölüm oyunu, Azrail nağmesi bütün korkunçluğu ile 

gürlüyordu. Tepelere uçaklar, ufuklarda otobüsler, göklerde çelik parçaları uluyor, 

kuduruyordu.” (s. 62) 

Savaş sahneleri oldukça uzun anlatılır. Bir sığınağın bombalanması, binaların çökmesi, 

caddelerdeki insanların halleri anlatılır. Diğer mekânlar ise kardeşlerin kaldırıldığı hastane, 

ülkelerine döndükleri ekspres ve Marmara kıyılarıdır.  

“Ekspres Marmara kıyılarında süzülürken masum iki kardeş, ilahi ve mesut bir âlemin 

ufuklarına ulaşmak sevinci ile birbirlerini bir kez daha candan kucakladılar.”  (s. 74)  

 Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, eserde mekân öğesinden hem olayların seyri için 

atmosfer sağlaması hem de savaşın ne kadar kötü bir olay olduğunu anlatmak maksadı ile 

yararlanılmıştır. 
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2.2.9. KAHİRE BATAKHANELERİNDE  

2.2.9. 1. Romanın Kimliği: 

    Tuna Basımevi, İstanbul, 1946, 72 s. 

 

2.2.9. 2. Romanın Konusu ve Özet: 

Romanın konusu bir gece esrarengiz bir şekilde öldürülen Prenses Canan’ın katillerini 

bulmaya çalışan zabıta hikâyeleri yazarının Kahire’de olayla bağlantılı olarak zehir tacirlerini 

çökertmesi ve katili bulmasıdır. 

Eser her suç cezasını bulacaktır fikrinden ortaya çıkmıştır. Yazar eserin sonunda katili 

öldürerek de tezini ispatlar. 

Roman bir gece Yakacık sırtların da başlar. Sahir bir tabanca sesi işitir ve o yöne doğru 

ilerler. Ardından bir tabanca sesi daha işitilir.  Biraz sonra ayaklarına bir şey takılır. Yerde yatan 

yaralı; ancak - o diyebilir ve can verir. Sahir bir otomobilin uzaklaştığını görünce koşup yardım 

ister. Otomobil Prenses Canan’a aittir. Şoförle yaralı adamı arabaya atarlar ve köşkte mühim 

hadiseler olduğunu düşünerek doğru köşke giderler. Her zaman yanan prensesin ışığının 

yanmadığını fark ederler, zorla prensesin kapısını açtıklarında prensesi yatağının dibinde kanlar 

içinde bulurlar. 

İkinci bölüm savcının prensesin oda hizmetçisini sorgusuyla başlar. Biraz sonra Dr. 

Sigoff gelir. Savcı ondan da malumat alır. Prenses’in çok yakın arkadaşıdır. Cinayetin sebebinin 

ne olabileceği üzerine konuşurlar. Dr. Sigoff’un hırsızlık düşüncesi üzerine,  masasın üzerindeki,  

paraların ve mücevherlerin çalınmadığını söyler savcı. Bir gönül meselesi üzerinde dururlar. Dr. 

Sigoff böyle bir şeye ihtimal vermediğini söyler. Prensesin odasına girerler. Prensesin kendi 

revolveriyle vurulmuş olduğunu, vurulmadan önce katille bir şeyler konuştuğunu bunu sigara 

tablasındaki sigaralardan anladığını söyler savcı.  

Prensese sonra bir el kurşun sıktığını ve o gece evde davet olduğu için herkesin baygın bir 

şekilde uyuduğunu, prensesin odasında uzak olduğu için kimsenin duymadığını söyler. Sonra 

bahçede uşağın katili görüp takip ettiğini, sonra onun da öldürdüğünü ifade eder. 

Sahir Yıldırım zabıta hikâyeleriyle meşhur bir yazardır. Bu yazıda emniyet müdürü, bu 

cinayetin şüpheli gibi görünen insanlarını takip etmek görevini Sahir’e verir. Sahir büyük 

memnuniyet duyar. Eve gelir, odasına çekilir, olan bitenleri yeniden muhakeme eder, her şeyi, 

herkesi düşünür. Dr. Sigoff’a takılır kalır. 

Ertesi gün uyanır uyanmaz Sahir köşke gider. Prensesin kardeşi evde çalışanlara ikramiye 

veriyor ve yol veriyordur. Oradan Dr. Sigoff’la görüşmek için ayrılır. Şişli’ye gelir. Dr. Sigoff’un 

evinden prensesin hususi oda hizmetçisinin çıktığını görür. Onu takibe başlar. Melina bir taksiye 
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biner önce bir acentanın önünde durur,  sonra istiklal caddesinin sokaklarından birinde inip bir 

eve gider. Sahir, bu evin Gramofoncuların olduğunu kapıcıdan öğrenir. Durumun Dr. Sigoff’la 

alakalı olduğunu anlar. Çünkü Dr. Sigoff Mısır – Türkiye arasında gramofon ve plak işleri ile 

ilgili ticaret yapmaktadır. Melina yarım saat sonra oradan ayrılır. Yeni şehir’e doğru inerken, 

Sahir, yolunu değiştirerek karşı yoldan geliyormuş gibi kızla selamlaşıp, konuşmaya başlar. Bir 

müddet prensesin ölümünden söz ederler. Hizmetçi kız o geceden beri Dr. Sigoff’ u hiç 

görmediğini söyler.  Prenses’e de arasında hiçbir şey bulunmadığını emin bir şekilde belirtir. 

Sahir’le ayrılırlar. Sahir hemen kızın uğradığı vapur acentesine gider ve kızın bilet bulup 

bulmadığını sorar.  

Listede kızın adı olmayınca, memur en son Bay ve Bayan Sigoff adına bir kamara 

verdiklerini ve bir tane kaldığını söyleyince,  Sahir daha çok şaşırır ve hemen kalan kamarayı 

kapatır. Ertesi sabah Mısır’a gidecek vapurda Sahir de olacaktır, işlemlerini tamamlar.  

Vapur İstanbul’dan hareket ettikten sonra, Sahir Yıldırım Çanakkale’yi geçene kadar 

kamarasından çıkmaz. Yemeğini bile odasında yer. Sabahleyin onların da geleceğini bilerek 

güverteye çıkar. Dr. Sigoff ile Malına onu görünce çok şaşırırlar. Ticaret işleri dolayısıyla hemen 

Kahire’ye gitmesini gerektiğini, evlilik kararını çok ani olarak aldıklarını düğünlerini Mısır’da 

yapacaklarını izah eder. Dr. Sonra Sahir’in niçin Kahire’ye gittiğini sorar. Sahir, Kahire’deki 

uluslararası otomobil sergisine gittiğini söyler. Meline rahatsız olur ve yanlarından ayrılır. 

Sonraki vakitlerde de pek oradan çıkmaz.  Bir sabah, Dr. Sigoff’un kamarasından çıkan 

kamarotun elinde kâğıtlar ve sigara izmariti dolu bir tabla görür. Onu görünce, oyalamak için 

acilen sigara ister. Kamarot gidince kâğıtları alır. İzmaritleri alır. Sigaraların ‘yaka’ sigarası 

olduğunu görür. Cinayetten önce prensesin odasında içilen sigarda Yaka sigarasıdır. Bu sırada 

kamarot da Yaka sigarası getirir. Sahir ‘‘Çok güzel bir sigara olduğu Dr. Sigoff’un da içmesinden 

belli’’ deyince; kamarot yanıldığını doktorun Yenice de kullandığım, Yaka’yı ancak yatağında 

tercih ettiğini söyler. 

Sahir kâğıt kırıntılarını bir araya getirmeye çalışır. Uzun müddet uğraştıktan sonra 

bunların bir telgraf olduğunu anlar. Plaklarla ilgili muamelenin yapılması yazılmıştır. Buradan 

sadece iş yaptığını müesseslerden birini örgenmiş olur. 

Vapur Kıbrıs’ta durur. Adada gezmek için Sahir Mısırlı bir pamuk zengini ile konuşur. 

Dr. Sigoff karısı rahatsız olduğu için gidemeyeceğini söyler. Sahir’in gitme sebebi de üzerine 

şüphe çekmemek içindir. Larnaka’ya inerler, şehri gezerler, yemek yerler. Sahir birkaç poz 

fotoğraf çeker, O sırada aniden silah sesi işitilir. Sahir vurulmuştur. 
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Larnaka’da on gün tedavi edilir. Soruşturmayı yapanlara hiçbir şey söylemez; ama Dr. 

Sigoff’un yaptığını düşünür. Ancak Sigoff vapurdan inmemiştir. On gün sonra İskenderiye’ye 

gitmek üzere yola koyulur. Öğrendiği adres Sigoff’u bulmasına yardım edecektir. 

İskenderiye gelir. Çok gelişmiş bir yer olduğu için tercümanlar çok fazladır. Kahire’ye 

gitmek istediğini söyler söylemez, biraz sonra kendisini trende bulur. Yolda tercüman etrafı 

tanıtır. Kahire’de Sahir’i Kontinantal Oteline yerleştir. Onun gazetesi olduğunu bildiği için iyi 

intibalar uyandırmak ister. Sahir, gazeteci olduğunu nereden bildiklerini sorunca, henüz 

İskenderiye’ye gelmeden bunu öğrendiklerini söylerler. Sahir odasına çıkar; dinlenir, yemekten 

sonra tercüman gelir. Telgrafta öğrendiği adresi ve buranın kime ait olduğu öğrenmesini ister. 

Sahir sonra tercümanla gezintiye çıkarlar. Bir gazinoda otururken seyyah Fedlallah’a durumu 

izah eder ve yardım ister. Seyyah tamam der, araştıracağını söyler. 

Ertesi gün Fedlallah Muski’deki gramofon dükkânına gider, bir şeyler öğrenmeye çalışır. 

Çölde olduğunu gramofona ihtiyacı olduğunu ve Dr. Sigoff’un kendisine bulabileceğini 

söylediklerini söyler.  

Tezgâhtarlar Dr. Sigoff adını duyunca onun Feyyum’dan gelecek kişi olup olmadığını 

sorarlar. Fadlallah hiç bozuntuya vermeden evet der. Dr. Sigoff şimdi nerede diyince, onun 

Ebusalimler de Ocak’ta olduğunu söylerler. Suriye stoklarından bahsederler! Fedlallah durumu 

öğrenmek için Suriye işinin güç olacağını söyler, Tezgâhtarlar, Doktorla Ebusalim bir araya 

geldikten sonra, bir kaç kişiyi kokaine, morfine alıştırır ve işini hallederler. Gider öğrendiklerini 

Sahir’e anlatır. Ebusalim’in kim olduğunu öğrenecek olan yine Fedlallah’tır. Ayrılırlar, iki saat 

sonra Fedlallah Ebu salim’in kim olduğunu öğrenir. Görünüşte bir tütün dükkânı olan, ancak bir 

kaç gizli tekneyi işleten, morfin ticareti yapan bir adamdır. Akşama onları tekneye götürecek 

birini de bulur. Kahire’nin karanlık sokaklarından geçerek tekneye varırlar. Fedlallah’la Sahir’i 

bir odaya alırlar, kokain gelir. Sahir’i Brezilyalı bir tüccar olarak tanıtıp, İngilizce konuşurlar. 

Sahir Balkanlar da birkaç iş aldıklarını bu malları oraya da götürmek istediklerini söyler. Ebu 

Salim gelir, konuşurlar. Türkiye’de sıkıntı yaşadıklarını, onlara yardımcı olacak birinin olmasını 

ister, Ebu salim daha çok para kazanmak için, bu malların Türkiye’de de olduğunu orada bir 

doktorun yardımcı olacağını, ancak geç vakitte geleceğini söyler ve bulundukları tekneyi 

gezdirir. Alt katlara indikçe iskelete dönmüş adamlar görür. Bir odada genç kızlar bulur. Onları 

yakalatacağı için mutlu oradan ayrılır. 

Kahire’de Dehebiye denilen zenginlerin oturduğu bir yer vardır. Tekke denilen yerde 

çıkınca oraya giderler. Çünkü tezgâhtarlardan Dr. Sigoff’un orada oturduğunu öğrenmiştir 

Fedlallah. Eve yaklaşırlar, konuşmaları dinlemeye çalışırlar.  
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Konuşan iki hizmetkârdan, İstanbul’dan getirilen kızın, yüksek dozda morfin verilerek ortadan 

kaldırılacağını duyarlar.  

Hemen Feyyum’a gitmeleri gerektiğini söyler Sahir. Fadlullah ise ancak yarın der, Sahir 

Melina’yı bulmak ve oradan bilgi almak ister. 

Ertesi sabah Fadlullah’la buluşmak üzere otelden çıkar. Etrafında pek çok ilan 

dağıtılmaktadır. Biri dikkatini çeker. Gramofon ve plakla ilgili olan ilanda kendi sesinizi uzakta 

dinlemek demektir. Hemen ilanın verildiği stüdyoya gider ve sesini kaydettirir. Sonra Fayyum’a 

doğru yola koyulurlar. Yolda içinde Dr. Sigoff’un içinde bulunduğu bir arabanın bozulduğunu 

görürler. Biraz ilerde dururlar ve şoför onlara yardım eder. Sahir, Dr. Kahire’ye gittiği için 

sevinir. Melina’ya daha kolay ulaşacağını düşünür. Feyyum’a varınca oradaki kahvelerde 

Sigoff’un evini öğrenirler ve oraya giderler. Kapıdakileri alt edip, Melina’ya ulaşır. Melina bitkin 

bir haldedir. Sahir olanları anlatır. Bildiklerini anlatmasını ister. Melina anlatır.  Prenses 

canan’da ‘‘Firavunun sihirli gerdanlığının’’olduğunu bunu doktora sır olarak verdiğini, ama 

Amerika’da satmasını istediğini söyler. Sonra Sigoff devamlı bu gerdanlığı sorunca prenses 

rahatsız olur, satmaktan vazgeçtiğini söyler. Çünkü annesi ona verirken eğer birine söylersen 

başına uğursuzluk geleceğini söylemiştir. Sonra o gece doktor davetliler gittikten sonra gelir. Evi 

ararken de sesini plağa kaydetmiştir, orada dinletir. Prensesin yanına girer, ondan para ister. 

Prenses mümkün olmadığı söyleyince de onu öldürür. Başlangıçta Melina’yı ona ilgisi olduğunu 

ve evlenmek istediğini söyleyerek kandırır. Prensesin hasta olduğunu ve yakında öleceği yalanını 

da söyler. Bu saatlerle Kahire’ye getirir. Kızla beraber Kahire’ye döner. 

Emniyet müdürüne durumu anlatır. Sahir ve geniş bir hazırlık başlar.  

Hem Dr. Sigoff’u yakalamak hem de Ebusalim’in batakhanelerini basmak için gece geç 

vakit Dehebiye ye geldiğini haber verir. Memurlar gündüz sesini kaydettiğine Sahir, plağı 

Sigoff’a dinletmiştir. Sigoff korkuyla kandırmak geçer. Karşısında Sahir’ i görünce daha da 

şaşırır. Durumu anlar, kendine camekândan dışarı fırlatır. Bu sırda bir kutuya vurur. Bu kutu bir 

tertibattır, hem yer patlar aynı zamanda Ebu Salim’in batakhaneleri de basılır. Doktorun cesedi 

tanınamaz halde bulunur. 

 

2.2.9.3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü: 

 Roman birbirinden numaralarla ayrılmış on üç bölümden oluşur. Romanda giriş 

kısmından söz etmek doğru olmaz;  çünkü olaylar ortadan başlamaktadır. Giriş ve gelişme bir 

arada verilmiştir. İlk an bir bölüm geriş ve gelişmeyi oluşturur. On birinci bölümün yarısında 

olaylar çözülmeye başlar, Sonraki bölüm sonuçtur. 
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 Romanın kapağında zabıta ve macera romanı olduğu belirtilen romanda, olaylar prenses 

Canan’ın öldürülmesiyle başlar.  

Sahir ise zabıta ve macera hikâyeleri yazan bir gazetecidir. Emniyet müdürlüğü bu cinayeti 

çözme görevini tanınmadığı için Sahir’e verir. 

 Romanda Prenses Canan’ın öldürülmesi olayı bir başka olay olan uyuşturucu 

tüccarlığının arasına yerleştirilmiştir. Yani asıl olay sonradan ortaya çıkarılan bir olaya çerçeve 

olmuştur 

Kahire Batakhanelerinde olay Dr. Sigoff, Sahir Yıldırım ve Melina arasında geçer. Olay 

örgüsünün merkezindeki kişi, Dr. Sigoff’tur. Dr.Sigoff prenses Canan’ın katilidir aslında. 

Emniyet Müdürlüğü ondan şüphelenirler ama ellerinde bir delil yoktur. Sahir hem Canan’ın 

komşusu olduğu için hem de Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirdiği için olay örgüsüne 

dâhil olur. Daha sonraki bölümlerde Sahir’in araştırmasıyla da ilgili olarak, Sahir Melina ile 

karşılaşır ve aralarındaki ilişki güçlenir. Ebu salim Dr. Sigoff’un yaptıkları anlamamızı sağlayan 

yardımcı figürdür. Olay örgüsüne doğrudan etkisi yoktur. 

Olay örgüsün işleyişindeki Prenses Canan’ın oda hizmetçisi olan Meleni’nin yaşadıkları 

doğrudan etkilidir. Onu da beraberinde Kahire’ye götürür, evlenmek istediğini söyler; ancak onu 

sadece Prenses Canan’ı öldürmek için kendine alet etmiştir. Kahire’ye gidince onu morfinle doz 

doz artırarak öldürtür. Sahir Meleni’ye ulaşınca her şeyi söyler, Meleni de yaptıklarını itiraf eder. 

Gerilimin sürekli yükselişte olduğu romanda merak unsuru katilin kim olduğudur. Sahir 

Dr. Sigoff’un katili olduğunu bilir; ancak cinayet sırasında başka bir yerde olduğunu ispatlar.  

Kahire’de bir gramofon reklâmı vasıtasıyla Sahir her şeyi çözer. Dr. Sigoff sesini kaydetmiştir. 

Prenses Canan’ı o saatlerde aramış ve kaydı dinletilmiştir, aynı zamanda da planlı orak köşke 

gelmiş ve Prensesi öldürmüştür. 

Romanın olay örgüsünü bütün olarak değerlendirdiğimizde klasik bir polisiye romanı 

olay örgüsüyle karşılaşırız. Bu roman bir vak’a romanıdır. Ancak zabıta ve macera romanlarının 

vazgeçilmez unsuru olan merak gerilim kadar yükseliştedir. Merak sadece katilim kim olduğu 

noktasındadır. Dolayısıyla bir zabıta roman için tek yönlü bir merak oldukça yetersizdir. 

 

2.2.9.4. Şahıs Kadrosu: 

Şahıs kadrosu olarak Kahire Batakhanelerinde romanda yine yazarın diğer romanlarında 

karşılaştığımız şahısların çok az tanıtıldığını görürüz. Haklarında çok az bilgi verilmiş ve sanki 

hemen görevlerine geri döndürülmüş gibidir. Bu bölümde eserde yer alan şahısları önem 

sıralarına göre incelemeye çalışacağız.  
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-Prenses Canan  

Romanın başında odasında ölü bulunan kişidir. Her şey onun cinayetinin aydınlatılması 

sırasında ortaya çıkar.  

Prenses Canan’la ilgili eserde geçen tek bilgi Sahir’in bütün olanları gözden geçirirken 

aklına gelenlerdir. Şunları düşünür;  

‘‘Prenses Canan’ın son derece iyi kalpli olduğu muhakkaktı. Fakire, Fukaraya yardımından 

duyduğu hazzı bilmeyen yoktu. Güzelliğine ve baygınlar sayısının çokluğuna rağmen dikkati 

çekecek bir hafif meşrepliği veya dedi kodu mevzuu olabilecek bir macera filan işitilmemiştir. 

Yalnız, neşeli ve tam bir salon kadını olmakla şöhret bulmuştu. Dansa düşkün olduğu bilinirdi. 

Yakacık’taki köşkün de olsun, Şişlideki konağında olsun, verdiği ziyafetler, çaylar, pek aranılırdı. 

Komşu olma sebebiyle Sahir Yıldırımı da bunlardan bir ikisine davet etmek teveccühünü 

göstermişlerdi.’’(s.15) 

 Prenses kendi tabancasıyla vurulmuştur. Bu yüzden savcılık faaliyet yaparken Dr. Sigoff 

onun atıcılığa meraklı olduğunu öğreniriz; ‘‘Yalnız atıcılığa meraklıydı. Bazen bahçede, kırda 

filan atış takimleri yapardı.’’(s.11) 

 Prensesin öldürülme sebebi sahip olduğu bir gerdanlıktır. ‘‘Firavunun Sihirli gerdanlığı 

adını taşıyan bu gerdanlık Prenses’e annesinden yadigârdır. Annesi bu gerdanlığa sahip olduğunu 

kimseye söylememesini ölürken tembih etmiştir. Ancak Prenses gerdanlığı Dr. Sigoff vasıtasıyla 

satmak ister. Başına ne geldiyse bu yüzdendir. Bir müddet sonra Dr. Sigoff sadece gerdanlıkla 

ilgilenir olmuş, bunun verdiği rahatsızlıktan dolayı Prenses gerdanlığı satmaktan vazgeçtiğini 

söylemiştir.  

 Prenses eserde aktif olarak rol almaz. Çünkü henüz ilk bölümde ölü olarak karşımıza 

çıkar. Geriye dönüş tekniğiyle de o gece yaşananlar, konuşmalar anlatılır. Annesinin 

söylediklerini dinlememiş, uğursuzluğa uğramıştır. 

 

-Dr. Sigoff  

Dr. Sigoff beyaz Ruslardandır. Prensesin en yakın dostudur. Prensesin pek çok sırrına 

vakıftır. Prensesin ölümünde çok üzüntü duymuş gibi yapar; ama yalandır. 

 Dr. Sigoff sosyal yapısı, kişilik özellikleri ve vaka’ya etkisi açısından romanın merkezi 

şahsı konumundadır. Olaylar onun etrafında şekillenir ve vak’a zincirine doğrudan ya da dolaylı 

yön vermektedir. 

Eserde Dr. Sigoff’ la ilgili şu bilgiler yer alır; ‘‘Dr. Sigoff’a gelince:  Prensese karşı 

gerçek bir sevgi beslediği söz götürmezdi. Bütün ifadeler onun prensesle sıkı ilgisini ve kendisine 

karşı beslenilen teveccühü zaten tespit eder mahiyette idi. Bu işte bir parmağı bulunabileceği 
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ihtimal vermek güçtü, Hatta imkânsızdı. Prensessin ölümünden onun için bir fayda olamazdı. 

Aksine aleyhinde idi bu ölüm. Candan bir dost kaybetmiş olurdu. Dr. Sigoff muhtaç bir adam da 

değildi. İyi bir serveti vardı. Bil hassa Mısır ile Türkiye arasında yaptığı ticaret işleri ona her yıl 

büyük karlar getiriyordu. Bu bakımdan Prensesten maddi bir yardım beklemeyeceği gibi onun 

servetine herhangi bir surette göz koymasına lazım yoktu.’’(s.16) 

 Doktor Sigoff Mısır ile Türkiye arasında gramofon ticareti yapıyor görünmektedir. Oysa 

gramofonların içinde eroin, uyuşturucu, esrar saklanmaktadır. ve ticaretini yapmaktadırlar. Ebu 

salim denilen kişiyle yapmaktadır. 

 Eserin sonunda bütün kozları ortaya dökülen Dr. Sigoff önceden hazırlanmış bir tertibatı 

patlatmak suretiyle ölür. 

 Görüldüğü üzere anlatma ve gösterme yöntemleriyle tanıtılan Dr. Sigoff bir karakterdir. 

Ancak tek yönlü olarak tanıtılmış buda gerçekçi anlatımı sınırlanmıştır. 

 

 Sahir Yıldırım: Romanda her şeyi açıklığa kavuşturan kirşidir. Aslında bir gazetede 

zabıta hikâyeleri yazan bir kişidir. Anlatıcı bize onu şöyle tanıtır: ‘‘Ateş gibi bir delikanlıydı. 

Küçük yaştan beri maceraları pek severdi. Harikulade olan her şey onu ilgilendirirdi. 

 Heyecan, onun için bir ihtiyaçtı. Daha genç yaşta gazete muhabirliğine atılması’ndaki 

sebep’te bu olmuştur. 

Adliye ve zabıta röportajlarında, kısa zamanda ömürlerini memnun edecek bir varlık 

gösterebilmişti. Mesela önemli bir zabıta vakası olduğu vakit umulmadık şekillerde malumat 

toplaması, girişkenliği, iyi görüşleri, yazılarında muvaffak olmasına yardım ettikten başka dikkati 

de çekmişti. Son bir iki yıl içinde heyecanlı bazı zabıta romanları yazmış, bunlardan biri 

İstanbul’un büyük bir gazetesinde tefrika bile edilmişti. Bir kaç aydır emniyet teşkilatında 

çalışmak üzere gazetecilikten çekilmiş bulunuyordu. 

Dürüst ve açık sözlü bir gençti. Gıllıgıştan tiksinirdi. İyi bir aile çocuğuydu. Babasından 

oldukça hatırı sayılır bir servet kalmıştı. Başka biri olsa belki bu servetle bambaşka bir hata sürer, 

çalışmak lüzumunu duymazdı. 

Sahir Yıldırım ancak ev yardımına ve babasına güvenirken de mirasa konduktan sonra da çalışma 

programını bozmamış, mesleğine sadık kalmıştı. ‘‘Yakacık’’ taki köşkte anneciği ile 

oturuyordu.(s.13) 

 Sahir Yıldırım romandaki düğümleri çözen kişidir. Cinayeti aydınlatmak üzere 

görevlendirilmiş olduğu için önce Dr. Sigoff’la konuşmak ister, tesadüfen Melina’yı onu evinden 

çıkarken görür. Melina’yı takip eder. Kahire’ye gideceklerini öğrenince o da gitmeye karar verir. 

Yolda Larnaka’da vurulur ve buna rağmen Kahire’ye gidip, Dr. Sigoff’un izini bulur.  Bunu 
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vapurda iken Doktorun odasından atılan bir telgrafla yazılan notlardan çıkarır. Fedlallah adlı bir 

tercüman yardımıyla her şeyi açıklığa kavuşturur. 

Eserde olumlu bir kişilik olarak karşımıza çıkan Sahir’in gazeteci olmasına rağmen bir 

cinayeti aydınlatmak üzere gönderilmesi gerçekliğe aykırıdır. Eserin sonunda Sahir sayesinde 

suçlular cezalandırılır. 

Prensesin şoförü, Abdullah (öldüren uşak), Melina Ersoy, Prensesin kız kardeşi, 

Fedlallah, Kamarot, Ebu salim eserde adı geçen diğer şahıslardır. Eserde belli görevler 

üslenmişler olay örüsünü işleyişsinde rol almışlardır. Burada bunları izah edeceğiz. Melina 

Ersoy; Dr. Sigoff’un gerdanlığa ulaşmak için kullandığı hizmetçidir. Onu sevdiğini söyleyerek 

kandırır, Kahire’ye giderler. Orada onu morfinle öldürmek ister ama Sahir Melina’yı kurtarır.  

Fedlallah: Sahir’e Kahire’de yardımcı olan tercümandır. 

Ebu Salim: uyuşturucu ticaretinin mısırdaki başıdır. Seyit Mahmut Hamit; Sahir’i Ebu 

Salim’le tanıştıran kişi.  

 

2.2.9.5. Anlatıcı, Bakış Açısı ve Anlatım Teknikleri: 

 Romanda anlatıcı üçüncü tekil şahıstır. Romana onun bakış açısı hâkimdir. Her şeyi 

görür, bilir; zamanı gelince okuyucuyla paylaşır. 

Eserde anlatılan sınırsız imkânlara sahiptir. Kahramanların düşünce dünyalarına girerek 

bize aktarımlarda bulunur. İç çözümleme yöntemiyle düşüncelerini kahramandan değil, 

anlatıcıdan öğreniriz. 

 

‘‘ Sahir Yıldırım’ın ansızın kaşları yatıldı. Aklına bir belki daha gelivermişti! Evet… 

yatak odasına gelen misafirin mutlaka katilin kendisi olması şar değildi ya…? 

 İki dost baş başa konuşurlarken belki dışardan üçüncü bir şahsın tecavüzüne 

uğramışlardı. Bu ara Prenses vurulmuş, arkadaşı bazı önemli Sebeplerle meseleyi meydana 

koymamaya karar vermiş ve kimseye belli etmeksizin vaka yerinden uzaklaşmış olabilirdi. 

Mesela cinayet işiyle hiç ilgisi olmaksızın Prensesin yatak odasına gece vakti gelen misafir, pek 

ala Doktor Sigoff gibi candan bir arkadaş evet fakat Doktor Sigoff’un kendi… pek tabii hayır!… 

Cinayet gecesi doktorun kendi evinde bulunduğu, telefonla konuşan oda hizmetçisinin 

ifadesinden anlaşılmıştı.’’ (s.18) 

 Eserin genelinde hâkim bakış açısı görülürken bazı durumlarda kahramanlara ait bakış 

açılarını da görürüz. Böylece kişileri, olayları farklı bakış açılarıyla görebiliriz. Sahir, Melina’yla 

konuşken bir şeylere ulaşmak için Dr. Sigoff’la ilgili şunları söyler; ‘‘Yakışıklı bir erkek. Kibar, 

şık bakan, Prensesin bile kendisine ayrı teveccühü olduğu söyleniyor.’’(s.23) 
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Eserde anlatma, gösterme, iç çözümleme gibi yöntemler kullanılmıştır. 

2.2.9.6. Zaman: 

Kahire Batakhanelerinde romanın en zayıf unsuru zamandır. Bir kaç zaman ifadesinden 

başka bir şeye rastlamayız. Öyle ki yazar adeta her şeyi bir gece olmuş bitmiş gibi göstermiştir. 

 Roman bir gece başlar. Prenses Canan vurularak öldürülmüştür. Ertesi gün savcı 

soruşturma yapar. Cinayeti aydınlatma işi Sahir Yıldırım’a verilir. Ertesi gün Dr. Sigoff’la 

konuşmaya gider, ama Melina’yı takip eder. Ogün prensesin kardeşi de evdekilere yol verir. 

Sahir Yıldırım Dr. Sigoff ve Melina’nın Kahire’ye gideceklerini duyunca oda gitmeye kara verir. 

Ertesi sabah hareket edilir. Vapura bir gün hiç kamarasından çıkmaz. Ertesi sabah güvertede Dr. 

Sigoff’la karşılaşırlar. Vapurda kaç gün geçirildiği belli değildir. ‘‘Bir sabah’’ ifadesi geçer. 

‘‘Larnaka’’da altı saat geçirirler. Sahir, olara vurulur, on gün hastanede yatar. Sonra Kahire’ye 

geçer. Ertesi gün Fedlullah gramofon ticaretini arkasındaki sırları öğrenir. 

O günün akşamında Ebu Salim’in evine gidip eroin içenleri ve kimya laboratuarını 

görürler. Sonra yine o gece Dr. Sigoff’un bulunduğu yere gider, Meline’nin öldürülmek 

istendiğini öğrenir. Ertesi gün Melina’yı kurtarır. Sahir olanları Emniyet nazırına anlatır. Her şeyi 

ortaya dökmek için gözetmeleri yapılır, ancak bu süre ne kadardır belli olmaz. Bir akşam Dr. 

Sigoff Dehebiye; de basılır; ama yakalanamaz. Kendini öldürür. Ebu salim’in batakhanelerinde 

aynı gece basılır. 

Görüldüğü üzere eserde geçen süre on beş yirmi gündür. Bunu yazar Melina’nın halindeki 

değişiklikle verir. ‘‘Melina! on beş yirmi günden beri gayet değişmişti’’(s.62) Aslında bu süre bir 

zabıta olayının çözülmesi için kısa bir süredir; ancak yazar çok acele bir şekilde her şeyi çözme 

kavuşturur. 

 Eserde vak’a zamanını anmamızı sağlayan hiç unsur yoktur. Sadece gramofonla ses kaydı 

yapılmaktadır. Gramofon 1850 yıllardan sonra üretilmiştir. Dolayısıyla yazarın yaşadığı yılları 

düşünecek olursak bir bağlantı kurmayız. Mısır’a yapılan gramofon ticareti var. Bu uzun bir süre 

olacağı için yine bize bir ipucu vermez. Bu yüzden vak’a zamanına ulaşamayız. 

Eserde zaman sadece olayların geçtiği süreyi belirmek için kullanılmıştır. Gerçeklerle 

bağlantısını kurmayacak olsa, yazar neredeyse zamanını kullanmayacak gibidir. Sadece sabah, 

akşam, ertesi gün gibi ifadeler kullanır. 

 

2.2.9.7. Mekân 

  Kahire Batakhaneleri’nde romanın mekân ismi açısından oldukça zengindir; ancak bu 

yerlerin tasvirine yer verilmemiştir. Bu açıdan eserin zayıf bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. 
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Eserde geçen mekân isimleri şunlardır; Yakacık (s.3) , Taksim (s.20) , Tophane (s.20) , 

Galata (s.20) , Beyoğlu (s.21)  , Tarla başı (s.21)  , İstiklal Caddesi  (s.21)  , Yenişehir (s.21)  , 

Kıbrıs (s.33)  ,Larnaka (s.33)  , İskenderiye (s.39)  , Dehebiye (s.46)  , Ezbekiye Caddesi (s.46)  , 

Fayyum (s.61)  , Muski (s.44).  

Bunun dışına Yakacık’taki köşk, Sahir’in odası, vakurdaki kamara, Kahire’deki otel 

odası, Feyyum’daki izbe diğer mekânlardır. 

 Eserde geçen geniş mekân Mısır, Kahire’dir. İstanbul’da başlayan olaylar Mısır’da 

çözüme kavuşur. Bu eserde de yazar Yine Mısır’ın etkisinde ortaya çıkardığı bir eseridir. 

‘‘Firavunun Sihirli Gerdanlığı’’ adındaki bir gerdanlık yüzünden olur bütün olaylar. 

Eserde mekânların tasvirinde çok az yer verilmiştir. Bunlardan biri Ebu Salim’in evidir. 

‘‘Girdiler geniş bir havluda idiler. Lamba namına bir şeycikler yoktu. Amma, yarım Dakika 

geçmedi. Avlunun bir yanında gayet hafif kırmızı bir lamba belirdi. Tam karşısındaki kapıda 

beyaz gala biyeli ve takviyeli bir Arap görüldü. 

  Az sonra çok sıkıntılı ve bunaltıcı havalı evin içinde idiler. Küçük bir havlunun dört 

yanında yarı açık kapılı odaları vardı. İçerde birçok müşteri bulunduğu, dışarı asker seslerinden 

anlaşılıyordu. Odaların içindeki pis hava bir boğucu duman halinde dışarı yayılıyordu.’’(s.48) 

‘‘Birçok basamak indiler. Dışardan basit gibi görünen bu evin, iç içe diğer evlere geçtiği 

ve büyük teşkilata malik bulunduğu anlaşılıyordu. Bir koridora vardılar. İki yanında odalar 

sıralıydı.’’(s.52)  

 Biraz da eserde atmosfer oluşturmak amacıyla Mısır ve Nil’den bahseder. “Billur Nil 

Kahire’nin ebedi sevgisi ve sevgilisidir. ‘‘ana’’ şehir ile ‘‘gize’’ mahalleri arasında da 

pırlantadan bir ufuk gibi güzellikler yaratır. Bir büyük nehir halinde şehre ulaştıktan sonra iki 

kola ayrılır. Bir; ‘‘kasrelnil’in’’ yanaklarını öbürü ‘‘Gize’’nin dudaklarını okşayan geçer gider. 

Bu iki kolu arasında şakçık beklide en cazip adalardan biri kurulmuştur. Ve Nil’in bir kolu bu 

yerlere azametinin güzelliklerine misaller vermek istiyormuş gibi bir deniz genişliğine 

uzar.”(s.54) 

 Son olarak mekân olaylarının geçtiği yerleri belirmek amacıyla kullanıldığını ve kısa 

tasvirlere yer verildiğini söyleyebiliriz. 
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2.2.10. LORD LİSTER  

2.2.10. 1. Romanın Kimliği: 

 1.Londradaki Kan İzleri  

    Apa Neşriyat, İstanbul, 1944, 173 s. 

 2. Kuduran Canavarlar  

    Apa Yayınevi, İstanbul, 1944, 159 s. 

 3. Ceymis Peen’in Zaferi 

     Bengü Yayınları, İstanbul, 1945, 139 s. 

 4. İskelet Yüzdeki Damga 

     Bengü Yayınları, İstanbul, 1945, 111 s. 

 

 Lord Lister, dört kitap şeklinde çıkarılmış seri bir zabıta romanıdır. Bu eserler konu ve 

olaylar bakımından birbirinin devamı niteliğinde olduğu için tek başlık halinde vermeyi uygun 

bulduk. Aslında dördüncü kitabın sonunda belirtildiğine göre, eserin bir de “Ölüler Gemisi” adlı 

bir devamı daha olacaktır; ancak, nedendir bilinmez, eser yayımlanmamış, hatta belki 

yazılmamıştır.  

 

2.2.10. 2. Romanın Konusu ve Özet: 

 Eserin konusu Lord Lister adlı bir haydutun yaptıkları ve onu yakalamak için uğraşan 

Zabıta müfettişi Ceymis Peen’in başından geçenlerdir. 

 Romanda tam anlamıyla üzerinde durulan bir fikirden söz etmek doğru olmaz. Çünkü 

diğer romanlarında eserini meydana getirirken yazılış amacını açıkça ortaya koyan yazar, burada 

hiçbir fikri açıkça ileri sürmez. Konunun işlenişine baktığımızda ise ancak ‘Her suçlu mutlaka 

yakalanacak, adalet karşısında hesap verecektir.’ anlayışının olduğunu görürüz. Yazar bunu 

bizzat eserin başkahramanı olan Lord Lister’in ağzından şu şekilde söyletir: “Günün birinde 

adalet benim de hakkımdan elbet gelecek… Kanun elinden hiçbir suçlunun kurtulamayacağını… 

hiç bir suçun cezasız kalmayacağını biliyorum, Peen!” (İ.Y.D., s. 96) 

 Burada eserlerin özetleri ayrı ayrı verilecek, eserlerin sadece diğer başlıklarda birlikte 

değerlendirmeleri yapılacaktır. 

 

 

Londra’daki Kan İzleri 

 Bu roman Reks Mahallesi denilen bir yerde Lord Lister adlı katili yakalamak için kurulan 

tuzakla başlar. Zabıta müfettişi Ceymis Peen, Lord Lister’in amansız düşmanıdır. Dört yıldır 
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devam eden akıl almaz cinayetler, adam kaçırmalar gibi olaylarda hep “L.L.” imzası vardır. 

Bütün tertibata rağmen Lord Lister yine bu tuzaktan da kaçmayı başarır. Üstelik de Ceymis 

Peen’i eli kolu bağlı bir şekilde sahilde bulunan bir sandalda bırakır.  

 Aynı gece operada Lord Bermut adlı Londra’nın önde gelen zenginlerinden biri öldürülür. 

Kurşun karşı locadan gelmiştir; ancak karşı locada öyle insanlar vardır ki, bunların değil cinayet 

işlemesi böyle bir sahne görmeye bile tahammülleri yoktur. O gece sabaha karşı bu önde gelen 

seçkin insanlar bırakılır; ancak diğer herkes sorguya alınır. Yine de cinayet bir türlü 

aydınlanmaz. 

 Ertesi gün Emniyet Genel Müdürü operadaki cinayetin Lord Lister tarafından işlendiğini 

söylerken, Ceymis Peen de Lord Bermut’un karşı locasında bulunan seçkinlerden birinin, 

gerçekleri değil sahteleri olduğunu söyler. Tam bu sırada telefon çalar ve Leydi Heyg hasta 

yatağında yatarken nasıl olur da adının böyle bir cinayete karıştığını sormak için Emniyet 

müdürünü arar. Hemen Leydi Heyg’in evine giderler. Leydi Heyg o gün evinden hiç çıkmamış, 

Lord Heyg ise Mançester’e gitmiştir. Durumu anlarlar, cinayeti işleyen Lord ve Leydi Heyg’dir; 

ama gerçekleri değil, sahteleridir.  

 O günün akşamında Ceymis Peen yardımcısıyla buluşur. Ceymis Peen ve yardımcısı 

Tino, daha önce Lord Lister’in işlerinde kullandığı Gregor isimli bir serseri vasıtasıyla azılı katile 

ulaşmaya çalışır. Ceymis Peen Tino’ya bardan Gregor’la çıktıktan sonra arkalarından gelecek 

gölgeyi takip etmesini söyler. Bu sayede Tino, Dook Sokağı 29 numaralı bir ev tespit eder.  

Ceymis Peen ertesi sabah Emniyete gelir, Lord Bermut’un hanımıyla konuşur, ipuçları 

elde etmeye çalışır. O gece de tespit edilen adrese gider. Eve girip, dolapları, dosyaları 

karıştırırken gizli bir geçitten gelen hayalet sayesinde bir yol bulur. Hemen o da gizli geçide 

girer. Geçtiği yollar sayesinde Lord Lister’in “Mumyalar Müzesi”ni bulur. Bu müzedekiler daha 

önce kaçırılan veya bir şekilde öldü sanılan kişilerdir. Ceymis Peen gördüklerin inanamaz. 

Etrafındakileri araştıran Ceymis Peen, Lord Lister tarafından yakalanır. Ceymis Peen’in 

yardımcısı o gece onu takip etmiş, o da arkasından gizli geçide girmiştir. Patronunun 

yakalandığını görünce, onu kurtarmak için doğru zamanı bekler. Ancak biraz sonra patronunun 

oradan ayrıldığını görür. Duruma şaşırır. Beklemeye devam eder. Daha sonra Ceymis Peen’in 

bulunduğu odaya girer, patronu yine oradadır. Lord Lister aynı zamanda çok iyi bir makyaj 

ustasıdır. İstediği herkesin kılığına girer. Aslında o çıkan Lord Lister’dir ve emniyeti şaşırtmak 

için gidip Emniyet Genel Müdürüyle Ceymis Peen’miş gibi konuşur. Önceki gün ileri sürdüğü 

görüşlerin tam tersini savunur. Lord Heyg’in cinayeti işlediğini, Leydi Heyg’in cinayetten haberi 

olduğunu, bu cinayetin ise Lordun birkaç yıl önce ölen karısı ile öldürüen Lord Bermut arasında 
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geçen bir gönül ilişkisinden kaynaklandığını söyler. Emniyet Genel Müdürü ile Leydi Heyg’i 

sorgulamaya giderler, orada çok fazla konuşmaz.  

Ceymis Peen ise yardımcısı sayesinde oradan kurtulur. Dook Sokağı’ndaki evde 

araştırmalar yaparken bir hayaletin çıktığını görüp, onun peşine düşerler. Daha sonra 

yardımcısıyla ayrılır, her ikisi ayrı gölgeleri takip ederler. Daha sonra Leydi Heyg’in evinin 

yakınlarına gelirler, konuşmalardan bir felaket olacağını anlayan Ceymis Peen hemen telgraf 

direklerinden birine tırmanarak, Emniyet Umum müdürünü arar ve Leydi Heyg’in malikânesine 

gelmelerini söyler. Bir müddet sonra emniyet görevlileri gelir, Emniyet Umum müdürü ile 

Ceymis Peen konuşur; ancak konuştuğu gerçeği değil, onun kılığına girmiş olan Lord Lister’dir. 

İlk emrinin tam tersine emirler verir; ama kimse bir şey anlamaz. Evden silah sesleri gelince 

hemen faaliyete geçilir; ama ne Leydi Heyg’in kaçırılmasına engel olabilirler, ne de Leydi 

Heyg’in oda hizmetçisinin, şoförünün ve de vekilharcının öldürülmesine engel olabilirler.  

Oradan hemen Ceymis Peen tarafından öğrenilen Dook Sokağı’ndaki eve giderler; ancak 

bir gün önceki her şey oradan taşınmıştır. Aynı zamanda da bu geçide bir hayalet bırakmıştır ki, 

hayaletin ellerinde bombalar vardır. Biraz sonra da bu bombalar patlar. Neyse ki, Ceymis Peen 

ve Emniyet genel müdürü zamanına görmüş ve kaçabilmişlerdir. 

Aynı gece Tino’nun takip ettiği hayaletin ilerde bir mezarlık yakınlarında durduğunu, 

biraz sonra da sayılarının artığını görür. Ancak bu hayaletler bir ağacın tepesine çıkıp orada 

kaybolmaktadır. En sonunda Tino ağacın tepesinde gizli geçitlere giden bir yol olduğunu bulur. 

Burada ise Lord Lister’in Leydi Heyg’i kaçırırken kullandığı adamları öldürdüğünü görür. 

Yüzünde hâlâ Ceymis Peen maskesi vardır. Bunu gören Tino hayret eder.  

Ertesi gün Ceymis Peen ile görüşmeye Lord Corting adında hem Lord Heyg’e hem de 

Lord Bermut’a yakınlığı ile bilinen, olaylardan hemen sonra Londra’dan ayrılan bir adam gelir.  

Operada iken Lord Heyg’in maden mıntıkasına gideceğini söylediğini anlatarak, oraya gidip onu 

bulduğunu, ancak artık aklını kaybetmiş bir insan olduğunu, Lord’u da getirerek gösterir. 

Ertesi gün olayların geçtiği yerde uzun uzadıya gezintiler yaparak civarda başka gizli 

geçitlerin olduğunu düşünürken Tino bulduğu yeri anlatır ve Leydi Heyg’in orada olduğunu 

söyler. Hemen ağacın tepesinden inerek hipnozla uyuşturulmuş olan Leydi Heyg’i kurtarırlar; 

ancak Leydi konuşamaz. Ceymis Peen Hintli Profesör Lin’den yardım ister; çünkü o da bir 

hipnoz ustasıdır.  

Emniyet Umum Müdürü patlamada yaralandığı için birkaç gün hastanede kalır. 

Hastaneden çıktığı akşam tertiplenen partide Ceymis Peen her şeyi anlatır. Leydi Heyg’den Lord 

Lister’i göstermesini ister. Leydi onun orada olmadığını, Lord Corting’in yardımcısı olduğunu 
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söyler. Tam “Lord Lister” derken vurularak öldürülür. Toplantıda bulunan Lord Corting hemen 

yakalanır; ancak emniyete gelirken otomobil ve içindekiler yok olur. 

Ertesi gün, Ceymis Peen bir hafta sonra Lord Lister’i yakalayarak geleceğini söyleyerek 

emniyetten ayrılır.  

 

Kuduran Canavarlar 

 Serinin ikinci romanı olan Kuduran Canavarlar, birinci romanda anlatılmış olan 

geçitlerdeki memurların konuşmasıyla başlar. Geçitlere nöbetçi memurlar dikilmiş ve mumyalar 

müzesinin korunması sağlanmaya çalışılmıştır. Her türlü engeli aşan Lord Lister mumyaların 

bulunduğu yerdeki memurları öldürerek mumyaları kaçırmayı başarır. Bunu da geride açılan bir 

başka geçit sayesinde yapar. 

Ertesi gün bütün Londra, olanları gazetelerden duyar. Öğleden sonra ise Emniyet 

müdürünün yanına Lord Corting gelir ve kendisinin Paris’te olduğunu, sabahleyin gazetelerden 

durumu okuduktan sonra uçakla Londra’ya geldiğini söyler. Emniyet müdürü de: “Kaçan siz 

olsaydınız, yeniden gelmezdiniz.” diyerek Lord Corting’e inanır. 

Lord Peterson Londra’ya bir saatlik mesafede bir şatoda yaşamaktadır. Afrika’dan 

getirttiği bazı vahşi hayvanlar da evinin arka bahçesinde bulunmaktadır. O gece hayvanlar çok 

ses çıkarırlar. Lord Peterson bahçeye bakarken orada gölgeler olduğunu fark eder. Yardımcısı 

Bennet’e hemen bahçeye inmesini gizli bir şekilde anlatır, çünkü izlendiğinin farkındadır. Bennet 

olağanüstü bir durum olmadığın söylerse de, odasına gidiyormuş gibi yaparak ışıkları kapatıp 

salona saklanır. Bunu bilen gölge ise biraz sonra Lord Peterson’u öldürür. Sonra karanlıklar 

arasındaki gölgeler cesede benzer bir cisim taşırlar. Bunları esrarengiz gölgeler izler. Bir başka 

esrarengiz gölge diğerini öldürür.  

O günlerde Leydi Heyg de artık mezarlığa gömülür. Aynı gece mezarlıktan Leydi 

Heyg’in cesedi iki gölge tarafından kaçırılıp, bir arabaya atılır. Ardında gölgeler öldürülür.  

Ertesi gün zabıta müfettişi Ceymis Peen’in cansız cesedi denizden çıkarılır. Başı da 

kesilip bir poşete koyulmuş, taşlarla birlikte denize atılmıştır. Cinayeti önceden kendisini hapse 

attıran bir haydut işlemiştir Bütün gazeteler büyük başlıklarla haberi duyururlar. Ceymis Peen’in 

ölümünden sonra onun yerine RM. Atken adlı bir başka zabıta müfettişi tayin edilir. 

Bir akşam Lord Corting, Paris’ten gelen Marki Döbofor adlı bir zatla bir gece kulübünde 

oyun oynar ve içki içerler. Londra’da işi bittikten sonra dostu Lord Peterson’u ziyaret etmek 

istediğini söyler. Bu sohbet sırasında Lord Peterson’un vahşi hayvanlara düşkünlüğünü, hatta 

bunların arasında çok iyi nişancı olan bir goril bile olduğunu öğreniriz. Kulüpten çıktıktan sonra 

Lord Corting Marki Döbofor’u evine götürür. Orada birkaç gün onun kılığına girip, onun 
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imtiyazından yararlanmak için izin ister. Marki Döbofor önce duruma çok şaşarsa da, Lord 

Corting kulağına bir şey söyledikten sonra kabul eder.  

Ertesi gün Marki Döbofor dostu Lord Peterson’u ziyarete gider. Aslında daha önce 

öldürüldüğünü bildiğimiz Lord Peterson yine karşımızdadır; ancak gerçek Lord Peterson 

olmadığı, yaptığı hatalardan okuyucuya verilmek istenir. Marki Döbofor’un da asıl kişi 

olmadığını biliriz; ama gerçekte kim olduğunu öğrenemeyiz. Gece Marki Döbofor’un odasına 

giren bir gölge onu öldürmek ister. Yatakta bir horultu makinesi vardır. Kapı ardından gelen ses 

ise öldürmek isteyen gölge arasında bir konuşma geçer. Marki Döbofor “O” değil diyerek, onu 

alıp götürür.  

Ertesi gün Lord Peterson, misafiri ile beraber kahvaltı yapar. Kahvaltıdan sonra 

hayvanlar, o gün çok huysuz olduğu için, katip David Neon yemeklerini Peterson’un vermesini 

söyler. Marki Döbofor’la beraber hayvanlara yemek vermeye giderler. Hayvanlar sahte Lord 

Peterson’u görünce daha da fazla huysuzlaşırlar. Durum karşısında şaşıran Lord Peterson 

sinirlenir ve canavarlara yemek verilmemesini söyler. Bu davranış ise hiç Lord Peterson’a ait 

değildir. Çünkü onun bu vahşi hayvanlara duyduğu sevgi ona bu hayvanları Afrika’dan getirtmiş 

ve evinin arksında onlar için yeni bir tabiat oluşturtmuştur.  Lord Peterson, Lord Peterson 

olmadığı gibi yanındaki katib David Neon ve Marki Döbofor değildir. Marki Döbofor bir de 

kışlık bahçeleri gezmek ister. Bahçelere giderken Lord Peterson bir kapana düşer. Kâtibi David 

Neon onu kurtarır; ancak Lord kapandayken çok korkar ve kurduğu cümlelerle kendini ele verir. 

Sonra da bir türlü kendine gelemez.  

Aynı gece baş hizmetkâr Bennet odasında bütün olayları baştan düşünmekle meşguldür. 

Bu sırada bahçede gezinen gölgeler görür. Ne olduğunu öğrenmek için bahçeye iner, bir ses 

kulağına dikkat etmesini bu işlerin çok tehlikeli olduğunu söylemesine rağmen, etrafında kimseyi 

göremez. Sinirlenip daha önce dikkatini çeken Lord Peterson’un şatosunun arkasındaki metruk 

şatoya gitmeye karar verir. O sırada metruk şatonun penceresinde Leydi Heyg’i görür. Şatoya 

giden gölün üzerindeki gondolda ise iskelet yüzlü adam vardır. Bennet de karşı kıyıya geçer; ama 

kıya geçer geçmez beline bir tekme yer ve suya düşer. Sonra da yüzerek şatoya geri döner. 

Müfettiş Atkens Mr. Kanigam’ın evinde bir cinayet işleneceğini anlatan bir not alır. 

Hemen yardımcısıyla beraber tertibat alır. Uzun müddet evde gizlice bekler; ama bir şey 

olmayınca yakınlardaki bir karakola gider. Tam o sırada telefonla bir kadın yardım ister. Adres 

Kanigam’ın evidir. Eve gittiklerinde Kanigam’ı hiçbir şeyden habersiz uyur bulurlar. Çalışma 

odasında ise bir kadın ölüsü bulunur. Olanlara bir türlü anlam verilemez.  

Ertesi gün Bennet metruk şatoda neler olduğunu anlamak için izin alarak oraya gider. 

Şatoyu gezerken iskelet yüzlü damla karşılaşır. Boğuşurlar. İskelet yüzlü adam merdivenlerden 
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inerken kaybolur. Bennet onu takip eder. Şatonun içindeki diğer adamlara yakalanır. Onlardan 

kurtulur. Şatonun içi Lord Lister’in adamları ile doludur. Herhangi biriyle karşılaşma ihtimaline 

karşın bacalardan birinden tırmanarak çatıya çıkar. Yanındaki ip sayesinde aşağı inmeyi başarır.  

Ertesi gün şatoda bir otomobilde Leyd Heyg’i görür. Yanında silindir şapkalı bir adam 

vardır. Lord Peterson’a doktor getiren otomobille peşlerine düşer; ancak yetişemez. 

  

 Ceymis Peen’in Zaferi 

Serinin üçüncü kitabı olan Ceymis Peen’in Zaferi öldü diye gömülen Leydi Heyg’in 

görüldüğüne ilişkin bilgilerin Londra’yı meşgul ettiğini anlatan satırlarla başlar. Üstelik iddiada 

bulunan bir zabıta müfettişidir. Her ne kadar inanılmasa bile derhal Lord Peterson’un şatosuna 

gidilir. Emniyet genel müdürü ayrı ayrı hizmetçilerle konuşmak ister. Hizmetçilerin bulunduğu 

odaya giren memurlar şaşkına dönerler. Çünkü elleriyle bıraktıkları hizmetçilerden on ikisi 

öldürülmüş, dördü ise yok olmuştur. Odaya gelen Atkens araştırmaları sırasında masanın 

ayağında gizli bir geçide açılan yol bulur. Buradan Emniyet genel müdürü ve birkaç memurla 

geçerler. Yeraltındaki bu gizli geçitte bir tabutluk ve içinde mumyalar bir de Lord Lister’e ait 

olduğunu düşündükleri bir şark odasında maske bulurlar.  

Daha sona karşımıza Paris’te Mösyö Fransuva Batist çıkar. İngiltere’den gelip, Paris’e 

giden eksprese biner. Ekspresin lokantasında Kont dö Braten ve Siyamlı bir diplomat ve 

İskoçyalı olarak tanıtılan kişilerle yemek yerken aynı zamanda Lord Lister’den bahsederler. 

Fransuva Batist gece yarısı Siyamlı diplomatın odasına siyah bir maske ve elbise ile ekspresin 

üzerinden vagonun içine iner.  Diplomattan, taşıdığı mavi inciyi ister. Parolayı söyleyip alır, 

sonra vazgeçip geri verir. Yine geldiği yerden geri döner. Biraz sonra da başka biri tarafından 

diplomat öldürülür.  

Fransuva Batist Paris’te Lord Corting ile buluşur. Siyamlı diplomattan aldığı inciyi Lord 

Corting’e verip muhafaza etmesini söyler.  

Aynı gece Lord Lister, Bibo adlı bir meyhaneciye yirmi eli silahlı adam bulmasını, ertesi 

gece geleceğini haber verir.  Ertesi gece gelir ve kendileriyle beraber çalışacağını ama ihanet 

edenlerin cezalandırılacağını söyler. Haydutlardan birini de ihanet etiğini göstererek gözlerinin 

önünde işkenceyle öldürür. Diğerlerinin mükâfatı olarak da mavi inciyi gösterir. Anlarız ki, 

Siyamlı diplomatı öldürüp mavi inciyi alan Lord Lister’dir. 

Sonraki gün Londra Emniyet Müdürü Paris’te düzenlenen beynelmilel bir kongreye 

katılmak için Paris’e gelir. Otele gidince kendisine bir koli gelir. Kolinin içinde kesik bir 

vücudun parçaları vardır. Lord Lister, hoş geldin demek için göndermiştir. 
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Londra Emniyet Müdürü o gece davetli olarak bir operaya gider; koridorda yanına gelen 

bir gece kapısını açık bırakmasını söyler. Gece Londra Emniyet Müdürünün yanına Fransuva 

Batist gelir. Aslında o Ceymis Peen’dir. Olan biteni anlatır. Ceymis Peen bilerek kendini öldü 

göstermiş, böylece hem kendisi hem de kendisiden korkanlar daha rahat hareket etmişlerdir. 

Aslında o gece Leydi Heyg’i öldürenin bir goril olduğunu, hem kendisinin hem de Atkens’ın 

sahte kişiliklerle Lord Peterson’un şatosuna girdiğini, Bennet’in Atkens, Lord Peterson’un bir 

memur, David Neon’un ise Lord Lister olduğunu söyler. Bu sırada Ceymis Peen etrafı 

gözetlemekten de geri durmaz Birileri tarafında dinlendiklerini bilir ve ona göre konuşur.  

Ertesi akşam Emniyet Umum müdürü alınarak Bibo’nun meyhanesine gidilir. Onlar da 

serseri gibi görünürler. Orada sahte bir kişi iskelet yüzlü bir maske ile haydutların karşısına çıkar. 

Bu sırada Emniyet müfettişi onun sahte olduğunu, onları kandırdığını söyler. Çünkü gece 

konuşmaları dinleyen Lord Lister’dir. Emniyet müdürünü bayıltmış ve onun yerine geçmiştir. 

Sonunda Lord Lister yakalanır. Haber büyük sevinç uyandırır.  

Ertesi gece Lord Lister milli bankanın kapıları önünde görülürse de yakalanmaz. Kont 

Donis’in verdiği ziyafette de Kontes Dönis, iskelet yüzlü adam tarafından vurulur. 

Yakalanan Lord Lister ise bulduğu bir teneke parçasıyla dilini keser ve hiç konuşamaz 

olur. 

 İskelet Yüzdeki Damga 

Serinin dördüncü romanı, Lord Lister’in yakalanması karşısında büyük memnuniyet 

duyulduğuna dair düzenlenen törenlerle başlar. Daha sonra Ceymis Peen gerçek Leydi Heyg’i 

bulur.  Hâlâ Paris’tedirler. Hemen uçağın hazırlanmasını söyler. Uçak hareket ettikten bir müddet 

sonra Londra’ya gitmediklerini gören Ceymis Peen tuzağa düşürüldüğünü anlar. Birkaç hamlede 

pilotu yere serer; ama uçağı düşmekten kurtaramaz. Norveç kıyılarına düşen Ceymis Peen ve 

Leydi Heyg’i balıkçılar kurtarır. Bölgenin doktoru muayenelerini yapar. Kımıldamadan yatmaları 

gerektiğini söyler. Kendilerine geldikten sonra yola çıkarlar; ama aksilik peşlerini bırakmaz. 

Bindikleri gemi fırtınaya yakalanır. Tahliye sandallarıyla kurtulurlar. Londra’ya ise ancak Lord 

Lister ’in mahkemesi olup bittikten sonra, hatta idam gerçekleştikten sonra gelirler. Hemen 

hapishaneye giderler ve Leydi Heyg’in katili tanıması beklenir. Oysa Leydi Heyg büyük bir 

şaşkınlık geçirir. Onun yüzünde bir damga olduğunu, herkesi kandırdığını söyler. Ne yazık ki, 

Lord Lister yine yapacağını yapmış ve yerine bir başkasını geçirerek kurtulmuştur.  

Ceymis Peen Lord Lister’in aklını yitirmişlerle veya büyük haydutlarla çalıştığını bilir. 

Bu defa da onu yakalamak için daha önce bir yerde duyduğu Meron mezarlığının bekçisinin 

kılığına girer. Gece mezarlıktaki kulübenin penceresini biri çalar. Gelen gölge, o gün ölen genç 

kızın etini ve mezarlığın anahtarını ister. Mezarlıkçı kılığındaki Lord Lister anahtarı verip gizlice 
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onları takibe koyulur. O gün ölen genç kızın cesedinden parçalar koparıp alan ölüler bu kez bir 

başka mezarlık mahzenine doğru giderler. Ceymis Peen de onları takip eder. Mezarlıktan girince 

içeride uzun yıllardır duran iskeletler olduğunu görür. Daha ilerledikçe biraz önceki gölgelerin ve 

yanındaki diğerlerinin o gün görülen on altı yaşındaki bedeninden koparılan et parçalarını 

yediklerini görür. Durum karşısında hayretini gizleyemeyen Ceymis Peen daha da şaşırır. Başka 

bir kapıdan kendisinin gizli evlerinden birinde saklanması için gönderdiği Leyd  Heyg girer. O da 

bir parça et alıp yer. Ceymis Peen aklını kaybetmek üzeredir. Biraz sonra da Lord Lister aynı 

mahzene gelir. Ölü eti yemek illetine tutulmuş olan delileri bir adres söyler ve oraya gönderir. 

Leyi Heyg’e ise kendisiyle gelmesini söyler. Lord Lister bir düğmeye basınca ortaya Mumyalar 

Müzesi çıkar. Sonra her yeri kapatıp gitmiş gibi yaparlar; ama Ceymis Peen hareket edince de 

tüm duvarlar yeniden açılmaya başlar. Ceymis Peen Lord Lister’in tuzağına düşer. Hapisten bir 

arkadaşı sayesinde nasıl kurtulduğunu, ellerinde ne gibi kuvvetler olduğunu ve Ceymis Peen’e 

kendisini nasıl öldüreceğini anlatır. Ceymis Peen ondan son olarak yüzünü göstermesini ister. 

Lord Lister Ceymis Peen’e yüzünü gösterir. Ceymis Peen büyük bir şaşkınlık geçirir. Aslında 

Ceymis Peen’in tanıdığı bir adamla karşılaşır; ama bunun kim olduğunu söyleyemeden Ceymis 

Peen birden yerden açılan bir yere düşer, üzeri kapanır. Biraz sonra yardımcısı Tino sayesinde 

oradan kurtulur. Çünkü Tino da Ceymis Peen’i takip etmiştir. Hemen bulundukları mahzenden 

çıkıp, Lord Lister ile konuşurken ekrana yansıyan yatı bulmaya çalışırlar. Limanlara koşup 

fotoğraflarından yatı bulurlar. Hemen yatın demirlediği yere giderler; ama gemide canlı namına 

bir şey kalmamış, yatın duvarlarına iskeletler asılmıştır. Ceymis Peen Lord Lister’in orada 

olduğunu söyler; ama bulamaz. Roman, “Ölüler gemisini durdurmağı düşünen henüz yoktu. 

Ölüler gemisi kendi kendine ilerliyordu. Fakat süvarisiz bir gemi nasıl ilerleyebilirdi? İşte bunun 

sırrını ileride bize ‘Ölüler Gemisi’nin hazin ve kanlı maceraları anlatacaktı.” Cümleleriyle son 

bulur; ancak diğer kitap piyasaya çıkmamıştır. 

 

 

2.2.10. 3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü  

 Lord Lister serisi romanlarının hem tertibi hem de olay örgüsü oldukça karışıktır. 

Birinci roman numaralarla birbirinden ayrılmış yirmi yedi bölümden, ikinci roman on dokuz 

bölümden, üçüncü ve dördüncü romanlar ise yirmi bir bölümden oluşmaktadır. Yazar ayrıca her 

bölüme bir başlık yerleştirmiştir. Bu başlık bölümde anlatılan olaylarla ilgili okuyucuya fikir 

verir.  Bunun yanı sıra başlık verilmeyen bölümler de vardır. Romanların bölümleri ve 

bölümlerin başlıkları şöyledir:  
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Londradaki Kan İzleri 

I. Kasırgalar Ulurken 

II. Operadaki Cinayet 

III. Lord Lister 

V.        Bazı Görüşler 

VI.   – VII. –  VIII. –  IX. –  X. (başlıksız) 

XI.  Kurtuldum! 

XII.  Leydi Heyg’in Istırapları 

XIII.  Aynı Gece Ölüler Memleketinde (kendi içinde iki bölüm halindedir.) 

XIV.  Gecenin Koynunda Hazırlanan Facia 

XV.   Emniyet Umum Müdürü Yetişti 

XVI.   Karanlıktaki Korkunç Saklambaç Oyunu (kendi içinde yedi bölüm halindedir.) 

XVII.   Alevler İçindeki Mahalle 

XVIII.   Londra’daki Umumi Heyecan 

XIX.   Leydi Heyg’in Tüyler Ürpertici Zindanı 

XX.   Tino Ne Olmuştu? 

XXI.    Lord Corting Görünüyor 

XXII.    –   (başlıksız) 

XXIII.    Mühim Bir Buluş 

XXIV.    Muammanın Çözülmesine Doğru 

XXV.    İşe Karışan Hintli (kendi içinde iki bölüm halindedir.) 

XXVI.    Büyük Toplantıya Hazırlık 

XXVII. Katil İçimizde (kendi içinde beş bölüm halindedir.) 

 

 

  Kuduran Canavarlar 

I. Bir Dehşet Gecesi 

II. Yeni Bir Muamma Hem de Ne Türlü Korkuncu 

III. Kaçan Nasıl Gelir? 

IV. Muhteşem Bir Şato (kendi içinde iki bölüm halindedir.) 

V.  Esrarengiz Otomobiller 

VI. Parlak Bir Cenaze Töreni 

VII. Azrailler Ayaklanıyor (kendi içinde iki bölüm halindedir.) 

VII.      Bir Zabıta Memurunun Sonu (kendi içinde dört bölüm halindedir.) 
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VIII. Gel Alçak! Neden Ona Kıydın? 

IX. Büyük Bir Kulübedeki Anlaşılmaz Fısıldaşmalar 

X. Yerini Bana Verecesin! Niçin? Meçhul! 

XI. Vahşi Hayvan Meraklısının Samimi Merasimi  

XII. Emniyet Umum Müdürünün Yeni Baş Ajanı 

XIII. Lord Peterson’un Değerli Misafiri Geldi! (kendi içinde iki bölüm halindedir.) 

XIV. Karanlıkta İşleyen Var! (kendi içinde iki bölüm halindedir.) 

XV. Vahşi Hayvan Dostları Geçmiş Günleri Canlandırıyorlar! 

XVI. Canavarların Yanında (kendi içinde üç bölüm halindedir.) 

XVII. Burada Bir Ölü Var! 

XVII. Tuzak 

XVIII. Ölümlerden Ölüm Beğen! 

XIX. Otomobildeki Kadın 

 

 

Ceymis Peen’in Zaferi 

1. Bir Ölü Dirilebilir mi? (kendi içinde iki bölüm halindedir.) 

2. - 

3. Paris’teki Esrarengiz Buluşma  

4. Lord Corting ile Yeniden Nerede Karşılaşıyoruz? (kendi içinde üç bölüm halindedir.) 

5. –    (kendi içinde iki bölüm halindedir.) 

6. Nerdeydiniz dostum? Yoksa İnsana İşkence Etmek Çok mu hoşunuza Gidiyor? 

7. Ölümün Yeni Bir Yuvası 

8. Ölü Asıl Şimdi Dirildi! 

9. Kanlı Hediye 

10. Çirkin Olaya Herkes Müteessir (kendi içinde üç bölüm halindedir.) 

11. Al sana Dirilen bir Ölü Daha! (kendi içinde üç bölüm halindedir.) 

12. Mimlenecek bir Nokta! 

13. Apaşlar Arasında Umulmadık Bir Olay!  

14. Kral Geliyor! Dikkat! 

14. İşin İç Yüzü  

15. Yakalandıktan Sonra 

16. Bu Sefer Otomobilde Eriyen Olmadı? 

17. İskelet Yüzlü Adam! İskelet Yüzlü Adam! 
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18. Kont Dönis Ziyafetinde: İskelet Yüzlü Adam! 

19. Ceymis Peen Gülüyor! 

20.  - 

21. Ya Ötekiler 

 

 

  İskelet Yüzdeki Damga 

I. Dört Yan Çalkalanıyor 

II. Emniyet Umum Müdürünün Sevinç Ziyafetinde 

III. Esrarengiz Mahzenlerde 

IV. Leydi Heyg’in Hazin Hikâyesi 

V. Esrarengiz Uçak Nasıl Akıbete Uğradı 

VI. Norveç Kıyılarında Balıkçılar Arasında 

VII. Ceymis Peen’e Karşı Aksilik Şeytanları mı Bu Sefer Cephe Aldı? (kendi içinde dört 

bölüm halindedir.) 

VIII.  Gökler Kara Kefenlere… Gemi Ölülere Sarıldı! 

IX. Lister İdam Hücresinde 

X. Bu Durum Karşısında Ne Yapabiliriz? 

XI. Hortlayanlar mı Dolaşıyor, Hortlatanlar mı var? 

XII. Ölüler Ortasında  

XIII. 320 Sayılı Mezarın Sırrı 

XIV. İskelet Yüzlü Adam Nerede Görünüyor ve Ne Emrediyor? 

XV. İskelet Yüzlünün Sesi Gürledi! 

XVI. Emniyet Umum Müdürünün Endişesi 

XVII. Muammalar Yine Üst Üste Yığılıyor? 

XVIII. Gelen, Tanrının Gönderdiği Bir Yardımcı mıdır? 

XIX. Yetişmeliyiz? 

XX. Esrarengiz Gemiyi Bulun Bana! 

XXI. Muamma! Her şey Muamma!  

 

Romanlarda bölümlerin numaralandırılmasında bazı aksaklıklar görülür. Serinin birinci 

kitabında dört numaralı bölüm atlanmış, beş numaralı bölümle devam edilmiştir. İkinci romanda 

ise yedinci ve on yedinci bölümler ikişer defa yazılmıştır. Büyük ihtimalle baskı hatası olan bu 

durum romanların bölüm sayısının değişmesine sebep olmuştur. Aynı zamanda birinci roman da 
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VI.,  VII., VIII., IX., X., ve XXII. bölümler ile üçüncü romanda 2., 5. ve 20. bölümler, diğer 

bölümlere başlık verilmesine rağmen başlık verilmeyen bölümlerdir. 

 Bu roman seri şeklinde yayımlanmış olduğu için her roman meraklı bir sonla 

bitirilmiştir. Ayrıca romanın yayımlanması beklenen bilinen bir, bilinmeyen belki de birden 

fazla, devamı vardır ve romanın sonu yoktur. Bu yüzden romanın giriş gelişme ve sonuç 

bölümlerinden tam bir netlikle söz edemeyiz. Roman klasik roman tertibi ile serim, düğüm ve 

çözüm bölümlerinden oluşmaz. Ortadan başlayan romanda serim ve düğüm iç içedir.  Romanın 

ilk bölümünde Lord Lister’e hazırlanan tuzak vardır. Daha sonra Lord Lister’in kim olduğunu 

öğreniriz. Yani romanın giriş bölümü doğrudan olayla başlar. Devamında ise Lord Lister’in 

gerçekleştirdiği faaliyetler vardır. Romanda daha önce de söylediğimiz gibi, bir sondan söz 

edemeyiz.  

 Bir zabıta romanı olan Lord Lister Serisi romanlarının olay örgüsünü azılı bir haydut 

olan Lord Lister’in yaptıkları ve onu yakalamaya çalışan zabıta müfettişi Ceymis Peen’in ona 

hazırladıkları tuzaklar oluşturur. Aslında romanın sonu olmadığı için eksik kalan pek çok nokta 

vardır. Çünkü yazar zaman zaman Ceymis Peen ile Lord Lister arasında benzerlikler kurmakta, 

okuyucuya Ceymis Peen’in Lord Lister olduğunu düşündürmeye çalışmakta; ancak romanın 

sonuna doğru ise Ceymis Peen ile Lord Lister’i karşılaştırmakta ve Lord Lister’in kimliğini 

açıklamayı yayımlanmamış, belki de yazılmamış olan diğer romana bırakmaktadır.  

 Olay örgüsünü oluştururken yazar, roman ilerledikçe romana yeni düğümler ekler. 

Kendisine kurulan tuzaktan kaçmayı başaran Lord Lister, aynı gece bir başka cinayete karışır, 

azılı haydut o gece Leydi Heyg’i kaçırır, bu sırada işlerinde kullandığı adamları öldürür, Ceymis 

Peen’in kılığına girerek Emniyet genel müdürüyle konuşur, tespit edilen yeraltı geçidinde 

sakladığı mumyaları bir başka şatonun altına kaçırmayı başarır, Ceymis Peen ölür, Lord Peterson 

öldürülür,  Ortada pek çok Lord Corting vardır, vs. Bununla beraber ne yazık ki, düğümlerin pek 

çoğu, romanın sonu olmadığı için çözülmemiştir. 

 Romanın tertibinde mantıksızlar çok fazladır. Bir makyajla bir başkasının yerine geçip, 

kimsenin durumu anlamaması, hipnozla insanları etkisi altına alıp, cinayetler işletmesi, 

Londra’nın altında büyük bir şehir kadar organize edilmiş geçitler bulunması, buralarda Lord 

Lister’in Mumyalar Müzesi’ni buralardan taşıması ve elbette mumyalamanın sırrını öğrenmek 

olması. Bütün bunların yanı sıra romanın ana düğümünü oluşturan Lord Lister’in yakalanmasını, 

romana yakışmamış basit kalmıştır. Çünkü dört yıl boyunca yakalanmayan Lord Lister çok basit 

bir şekilde yakalanır, öldü sanılan Ceymis Peen Fransa Batist kılığında Emniyet Umum Müdürü 

ile konuşur. Bu konuşmanın Lord Lister tarafından dinlendiğini Lord Lister’in Emniyet Umum 
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müdürü kılığına gireceğini bilir ve ertesi akşam sahte bir Lord Lister karşısında yalancıdır, Lord 

Lister değildir diyerek her şeyi anlatır.   

 Yazar Lord Lister’i akıl almaz derecede marifetli biri olarak karşımıza çıkarır. Lord 

Lister denilen haydut; hem bir doktor, hem bir hipnoz ustası, hem bir kimyager, hem bir makyaj 

sanatçısı, hem de mumyalamanın sırlarına vakıf olmuş bir divanedir. Olayı daha karmaşık hale 

getirmek için Ceymis Peen’i de karşımıza bir kimyager, bir makyaj ustası olarak çıkarır. Lord 

Lister makyaj ustalığı ile istediği kişinin kılığına girebilirken, aynı şekilde Ceymis Peen de farklı 

kişiler olarak ortaya çıkar. Üstelik durumu okuyucuya bildirmediği için kim, nerede, ne yapıyor 

belli olmaz. Sonradan yazar tekrar olan bitenler ardındaki gerçekleri açıklar. 

 Yazar bu romanında Akdeniz İncisi adlı romanı ile bağ kurar. Daha önceki romanlarında 

olduğu gibi Mısır’da yaşadıkları, gördükleri bu romana da yansımıştır. Mumyalar, Firavunlar, 

kimyagerlik yine burada da karşımıza çıkar.  

 “Mumyaların sırrını elde ettiğim dakikadan sonra bir çılgın oldum. Prens 

Nazımâbat’tan sonra kim mumyalar sırrını bulabildi?” (İ. Y. D., s. 93,) 

 Lord Lister bu sırrı elde etmiş ve yaşadığı kötü hayat ona intikam alma hırsını 

aşılamıştır. Kendi sırrına vakıf olan veya olmak isteyen her kim olursa onu yok etmektedir. 

 Romanın ilerleyişi sırasında yazar zaman zaman gazete haberlerini kullanır. Önce 

okuyucunun haberdar olduğu durumları daha sonra gazete haberleri olarak görürüz. Aslında 

bildiğimizden fazlası olamadığı için gereksiz yere romana eklenmiş gibidir. 

 Olayların sunumu eserde oldukça karışıktır. Öyle çok olay vardır ki, okuyucu olayların 

birbiri arasındaki bağı unutur. Hatta yazar üçüncü romanın sonuna doğru, olaylar sürekli iç içe 

girdiği için, okuyucunun kafasını toparlamak amacıyla Ceymis Peen vasıtasıyla maddeler halinde 

yeniden olanı biteni sıralar ve okuyucu rahat bir nefes alır. Olaylar arasındaki geçiş çok ani ve 

birden yapılmıştır. Bir konunun sonu gelmeden, birden hiç bilmediğimiz bir kişi veya yer 

karşımıza çıkıverir. Romanın sunumunun bu şekilde olması okuyucunun yorulmasına sebep olur. 

Zira çözümlenmemiş ve birbirinden bağımsız gibi duran kişiler, olaylar ardı ardına sıralanır. 

 Romanın tertibinde gazete haberlerinden yararlanılır. Yazar daha önce okuyucuya 

sunduğu bilgileri, bir de gazete haberi olarak karşımıza çıkarır. Aynı zamanda bunu bir gazete 

haberi olarak da değil birkaç gazeteden karşımıza çıkarır.  

 “Haber bütün İngiltere’de büyük bir teessürle karşılandı. Sabah gazeteleri, bunu 

mühim haberler arasında okuyucularına bildiriyordu. İngiltere’nin zabıta işlerine fazla sütun 

ayırmamakla tanınmış çok mühim bir gazetesi bile bu habere birinci sayfasında büyük bir yer 

ayıtmış bulunuyor, hadiseyi bütün teferruat ile anlatıyordu. Verilen haberi aynen okuyalım: 
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  “Bu gece emniyet teşkilatımız mühim unsurlarından birini daha kaybetmiştir…” (K.C., 

s.41)   

 Olay örgüsünün kurgulanmasında görülen anlamsızlıklar romanın gerçekliği konusunda 

okuyucuyu şüpheye düşürür. Bir insanın istediği kişinin kılığına girip dolaşması hem de en 

yakınlarının bile onu tanımaması mümkün değildir. Londra gibi büyük bir şehrin altında ayrı bir 

şehir kadar büyük geçitlerin olması ve bunların birbiriyle bağlanması üstelik de bunu bir kişiden 

başka kimsenin bilmemesi ise imkân dâhilinde değildir.  

 Romanın başında “Geceleri Okumayınız!” ibaresi vardır. Dolayısıyla zabıta romanı 

olmasının yanında, bir korku romanı düşüncesi de uyandıran eser, pek de bu özelliğe sahiptir 

diyemeyiz. Çünkü eserde korku unsuru olarak sayabileceğimiz tek şey ölmüş insan eti yeme 

illetine tutulmuş, yaşayan deliler olabilir. Bunun dışında korku okuyucuya yazar tarafından 

kurulan cümlelerle verilmeye çalışılmıştır. 

 

2.2.10. 4. Şahıs Kadrosu 

 Lord Lister romanları esas olarak iki şahıs üzerine kurulmuştur. Bu kişiler; Lord Lister 

ve Ceymis Peen’dir. Olay bir kanun kaçağı olan Lord Lister ile onu yakalamaya çalışan Ceymis 

Peen arasında geçer. Bunun yanı sıra her iki kahraman da çok iyi birer makyaj ustası oldukları 

için istedikleri kişilerin kılığına girerek karşımıza onlarmış gibi çıkarlar. Bu durumda asıl oyuncu 

Lord Lister veya Ceymis Peen olmakla beraber, kullandıkları isim takındıkları şahıs farklıdır. 

Yani Lord Lister karşımıza Ceymis Peen,Lord Corting katip David Neon, Emniyet Umum 

Müdürü  olarak; Ceymis Peen ise Lord Corting, Marki Döbofor, Mösyo Fransuva Batist olarak 

karşımıza çıkar. Bunun dışında romanda bir kadın olarak Leydi Heyg diğerlerine nazaran biraz 

daha öne çıkmıştır. Bunlar dışındaki şahıslar ise birer figürden ibarettir.  

 Biz burada sadece bu üç karakteri açıklayıp, diğerlerinin sadece adını ve eserdeki 

görevini söylemekle yetineceğiz.  

  

 

 

 Lord Lister: Seriye adını veren büyük hayduttur. Yazar onunla ilgili çok fazla bilgi 

verir. Hakkında söylenilen yanlış bilgileri de öğreniriz, kendi ağzından neden bu şekilde kötü bir 

insan olduğunu da. Lord Lister aslında küçükken yasadığı olumsuzluklar yüzünden insanlığa 

lanet etmiş bir adamdır. Yaptıklarının suç olduğunu ve bir gün cezasını çekeceğini bilmesine 

rağmen kendisine engel olamaz, sırrına vakıf olan veya olmak isteyen insanları acımasızca 

öldürür. Lord Lister ile ilgili Londra da şunlar söylenir: 
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 “Lord Lister !.. 

 Sinirlerini bozmak için o tarihlerde bir Londra’lıya bu isimden bahsetmek belki yeterdi. 

Hem… İngilizler bu derece soğukkanlı oldukları halde. Lord Lister’in asılzadelikle veya 

lordlukla bir alakası yoktu. Onun asıl adının ‘Senkler’ olduğu söylenir. Aslen Parisli olduğu da 

söyleyenlerde vardı. Söz de Paris civarındaki ormanlarda yaşayan bir oduncu ailesinin çocuğu 

imiş!.. 

 Hakikate bakılırsa… Bütün bunlar birer rivayetten gelişi güzel söylenilmiş sözlerden 

ibarettir. Lord Lister’in aslını hakikatte bilen yoktu. Onu bu güne kadar tevkif eden veya sorguya 

çeken olmamıştı ki, kim veya ne olduğu katiyetle bilinebilsin!.. 

 Bilinen şu idi: 

 Londra’nın başında bir afet vardı ve bunun da adı Lord Lister’di. Ne zamandan beri 

İngiltere de idi. Kaç vakittir yerlere atmıştı… Hepsi meçhuldü.   

 Genç miydi? İhtiyar mıydı? Bunu da bilen olmamıştı.  

 Hakiki yüzünü kimse tanımıyordu. Göründüğü vakit ancak bir ‘iskelet yüzü’ fark 

ediliyordu.  

 Koskoca Londra’da, zabıtanın bu derece tam teşkilatlı olmasına rağmen, hangi 

hüviyetleri taşıdığı nelerde oturduğu bir türlü öğrenilmemişti.  

 Fakat o… korkunç maceralarına devam etmekten geri kalmamıştı.  

 Bir iki hafta geçmezdi ki tüyler ürpertici yeni bir hadise…havsalalara sığmaz büyük bir 

ustalıkta büyük bir hırsız Lord Lister’in korkunç maceralarına bir yenisi eklenmesinin ve zabıta 

şahsiyetleri, teni bir asabiyetle büsbütün köpürmesin!..” (L.K.İ., s.16) 

  Zabıta müfettişi Ceymis Peen onunla ilgili tespiti şöyledir: 

 “O, kötü işlerde, eşine nadir rastlanabilinecek derece zeki ve müstesna bir adadır. Bir 

maymun kadar çeviktir. Bir köpek kadar koku alır. En büyük aristokratlardan daha ince bir 

salon adamı olduğu kadar en bayağı külhan beylerden daha serseri bir apaştır. Bu güne kadar 

ele geçirilememesi çok planlı hareket edişindedir!” (L.K.İ., s.17) 

 İfadelerden de anlaşıldığına göre, boyu posu, saçları vs. kahramanın fiziki özellikleriyle 

ilgili bilgimiz yoktur.  Göründüğünde yüzünde bir iskelet maskesi, üzerinde ise siyah bir pelerin 

vardır. 

  Lord Lister’in kendisi ise hakkında Ceymis Peen’e şunları anlatır: 

 “Ben beşeriyete ihanet etmiş adamım. Bunu kimse anlayamadı. Bir vakitler herkes gibi 

ben de bir insan ruhlarının öyle adilikleriyle karşılaştım ki insan ruhunu yavaş yavaş söndüğünü 

ve yerini bir canavar ruhuna bıraktığını hissetmeye başladım. Bu belki tuhafına  gider, fakat bir 
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hakikattir!.. kurtulabileceğine zerre kadar ihtimal vermiyorum ki sana yalanlar uydurmak 

mecburiyetini duyayım!.. 

 …canavar ruhu taşımanın ne kötü bir şey olduğunu biliyorum. Çok iyi biliyorum ki, bu 

korkunçtur… çirkindir… lanetle karşılanacak bir şeydir ve bir hastalıktır. İşte ben bir hastayım! 

Ancak ilacını intikam almakta, kötülük etmekte, kan emmekte bulan bir hasta! 

(L.K.İ., s. 73) 

 Aynı bölümün devamında kendisi ile ilgili gerçekleri Lord Lister şu ifadelerle hikâye 

etmiştir: 

 “Ben ne bazılarının iddia ettikleri gibi köylü çocuğuyum, ne de şunun bunun sandığı 

gibi bir asilzade! Ben Fransa’nın tenha bir bölgesine yayılmış bağlardan birinde, şarap imalile 

meşgul, kendi halinde bir ailenin biricik çocuğuydum. Birgün zengin ve nüfuzlu bir adam 

bağımızdan geçti. Güzel bir kadın olan anneme göz koydu. Annemin namusuna tecavüz etmek 

istedi. Fakat annemden müspet bir cevap alamadı. Buna kızdı. İntikamı babamdan aldı. Babamın 

felaketine yürüdü. Zavallıyı iflas ettirdiler. Hakkını korumak istedi. Fakat dinleyen kim. O 

nüfuzlu bir derbeyi idi.” (L.K.İ., s. 74) 

 

 Dördüncü kitabın sonunda Lord Lister, Ceymis Peen’e içinde bulunduğu durumu şu 

cümlelerle anlatır:  

 “Sadizm nedir bilisin, Peen! İşte ölü eti yiyenler! Onlar da sadizm hastalığının birer 

zavallısı! Yeryüzünün en güzel yemekleri dururken kokmuş leş parçası yemeye koşarlar! Sadist 

bir ruh bir şehvet hastasıdır. Bakarsın kimi kırbaçlanmadıkça zevk duyamaz… kimi kan 

akıtmalıdır ruhi bir ihtiyacını duyurmuş olsun! İşte ben de bunlardan biriyim, Peen! Mumyaların 

sırrını elde ettiğim dakikan sonra bir çılgın oldum. Prens Nazımâbât’tan sonra kim mumyalar 

sırrını bulabildi? Bu sırrın sayesinde ortaya koyduğum mumyalar müzesi’ni o kadar 

kıskanıyordum ki.. onun sırrını elde etmek isteyenlere karşı amansız bir düşman kesiliyordum. 

Ölülerle didişe didişe artık, öldürmek de benim için en basit bir hareket oluyordu. İskelet 

maskesi taşımakla ruhunun sembolünü göstermiş olmuyor muydum? O kadar kıskançtım ki, 

Peen, hareketlerime engel olmak isteyenleri gebertmek en büyük hazzımı teşkil ediyordu. 

Hizmetlerimde çalışanları da – sırrıma az veya çok nüfuz ettiklerini düşünerek – bir bir 

deviriyordum… gebertiyordum!.. Bütün bunlar ilmimi kıskandığımdandı. Ama bir haydut olmaya 

da mecburdum. Mumyalarımı hazırlamak… müzelerimi yaşatmak genişletmek… sırlarını 

saklamak, tesislerini kuvvetlendirmek muazzam masraflar isterdi. Bu paraları borç alamazdım. 

“-ne yapacaksın?” diye sorabilirlerdi. Kimsenin patentası altına girmeden bu paraları 
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bulmalıydım. Mademki ruhum insan öldürmekten teessür duymuyordu.. haydut olacaktım. Oldum 

da Gün geldi, kan akıtmak benim için bir ihtiyaç halini aldı.. artık!” (İ.Y.D., s.93) 

 Yazar “Akdeniz İncisi”  adlı romanındaki Nazımâbad karakteri ile Lord Lister arasında 

bir ilgi kurar. Bunu zaten yukarıda da belirtildiği gibi açıkça ortaya koyar.   Nazımâbad da 

mumyalama sırrını öğrendikten sonra Lord Lister gibi insanlığa lanet etmiş bir adam olur. 

Aslında bu iki roman arasındaki ilgi, sanki daha sonra yayınlanacağı söylenen serinin beşinci 

kitabında daha da açığa çıkacak gibidir; çünkü romanın sonunda ortaya çıkan yat bir Hint 

mihracesi tarafından satın alınmıştır.  

 Görüldüğü gibi Lord Lister, herkese korku salan büyük bir haydut olarak karşımıza 

çıkar. Ancak karakterin işlenişinde oldukça eksiklikler vardır. Lord Lister,  neden ve nasıl kötü 

olduğunu açıklar ama yine de onunla ilgili boşlukta kalan pek çok nokta vardır.  

 

 Ceymis Peen: Lord Lister’i yakalamak için uzun zamandır uğraşan zabıta 

müfettişidir. Anlatıcı ilk olarak Lord Lister’i bize şöyle tanıtır: 

  “Bunu söyleyen zat, Londra’nın en gözde ve üstat polis müfettişlerinden olan Ceymis 

Peen. Ceymis Peen,  yıllardan beri bütün Avrupa’ya dehşet veren “Lord Lister”  müstear adile 

tanınmış kibar katili takip ve yakalamaya çalışan zatın ta kendi. Bu meçhul tehlikeli adamı 

yakalayanlara vaat edilen 25,000 lira ikramiyeyi geceli gündüzlü bütün çalışmalarıma rağmen 

henüz almak sevincini tanımamış olan zat.”  (L.K.İ., s.9)  

 Ceymis Peen de en az Lord Lister kadar zeki bir insandır. O da iyi bir makyaj ustası 

olmakla birlikte aynı zaman da kimyagerdir. Onunla ilgili bu bilgileri şu satırlardan öğreniriz: 

 “Ceymis’in Londra’nın birbirine uzak muhtelif mahallelerinde böyle küçük 

apartmanları vardı. Bunlar son derece işine yarardı. Ne vakit bir kılık veya yüz değiştirmek icap 

etse bunlardan birine uğrardı. Bu apartmanlarda zengin bir gardırobu, eşsiz makyaj takımları 

bulunurdu. Her apartmanın telefonu olduğu gibi icabında işe yarayabilecek küçük bir eczahanesi 

ve tahlil laboratuarı da vardı. Unutmamalıdır ki Ceymis Peen, zabıta mesleğine intisap etmezden 

önce birçok yıllar kimyagerlik yapmış bir adamdı.” (L.K.İ., s.32) 

 Eserin başkahramanlarından biri olmasına rağmen Ceymis Peen de çok az tanıtılmış bir 

karakterdir. Olayla ilgisi olan yönü dışında Ceymis Peen’in normal bir hayatı yok gibidir. Tek 

amacı Lord Lister’i yakalamaktır. Bunun dışında hiçbir uğraşı, hiçbir meşguliyeti yoktur. Yazar 

eserde ard arda öyle çok olaya yer vermiştir ki bu sırada adeta kişileri dış özellikleri, kişilikleri, 

huyları, doğrultusunda tanıtamamıştır.  

 Ceymis Peen’in görünüşü saçları ile ilgili bir bilgi eserde yoktur. O olayların akışına 

kendini kaptırmış olan bir zabıta müfettişidir.  
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 Leydi Heyg: Lord Lister’in kendisine âşık olduğu için hipnoz ile etkisine aldığı 

kadındır. Operada dayısı cinayeti işledikten sonra tabancayı Leydi Heyg alır. Daha sonra 

romanda Lord Lister onu karşımıza benzerleri ile çıkarır. Yani iyi bir makyaj ustası olan Lord 

Lister emrine giren divaneleri makyajla Leydi Heyg’miş gibi gösterir ve çeşitli şaşırtmacalarda 

bulunur. Mesela birinci kitabın sonundaki öldürülen ve gömülen Leydi Heyg ikinci kitapta Lord 

Peterson’un şatosunun arkasındaki metruk şatoda görülür. Aslında her ikisi de gerçek Leydi 

Heyg değildir. Gerçek Leydi Heyg ise Lord Lister tarafından prangalanmış ve bir mahzene 

gizlenmiştir. Diğer şahsiyetler gibi Leydi Heyg’in de dış özellikleri, karakteri kişiliği ile ilgili 

ilgimiz yoktur.  

  

Diğer Şahıslar: 

 Bundan sonra eserde geçen diğer şahısları kısaca tanıtmakla yetineceğiz:  

 Emniyet Umum Müdürü:  Londra emniyetinin genel müdürüdür. Oda Ceymis Peen 

gibi Lord Lister’i yakalamak için elinden geleni yapar. 

 Tino: Ceymis Peen’in başyardımcısıdır. Ona Lord Lister’i yakalamak için en önemli 

ipuçlarını Tino vermiştir. Dook sokağındaki evi keşfeden de Ceymis Peen’i  Lord Lister’in 

elinden iki defa kurtaran da Tino’dur. Diğer şahıslar gibi onunla ilgili başka bilgi yoktur.  

 Şarley: Lord Lister’in baş yardakçısıdır. En önemli işlerinin başında bulunur. Lord 

Lister adına serserileri o bulur. Eserde hiç konuşması geçmez.  

 Lord Corting; Eserde hem Ceymis Peen’in hem Lord Lister’in kullandığı bir 

karakterdir. Aslında Lord Bermut, Lord Heyg ve Corting arasında bir maden anlaşması vardır her 

şey bundan sonra olur. Önce Lord Lister Lord Corting ismini kullanarak Emniyet Umum 

Müdürünün törenine katılır Ceymis Peen tarafından yakalanır. Ancak hipnoz gücü sayesinde 

Lord Lister kurtulmayı başarır. Daha sonra Ceymis Peen Lord Corting kılığına girerek Emniyet 

Umum Müdürü ile konuşur. Bu sırada gerçek Lord Corting ise Paris’tedir.     

 Mister Atkens: İkinci kitapta Ceymis Peen öldürüldü denildikten sonra onun görevine 

getirilen zabıta müfettişidir. Lord Peterson’un şatosuna Lord Peterson’un başyardımcısı kılığında 

girerek ipuçları elde etmeye çalışır.    

 Lord ve Leydi Bermut: operada öldürülen adamdır diğeri de karısıdır.   

 Bunun dışında eserde Fransuva Batisit, Mister Elfi, Lord Peterson, Lord Kanigam, 

Greger, Antikacı Herber adlı şahıslar vardır. Ama sadece isim olarak karşımıza çıkan bu kişiler 

Lord Lister veya Ceymis Peen tarafından kullanılan isimlerdir.      
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2.2.10. 5.  Anlatıcı, Bakış Açısı ve Anlatım Teknikleri: 

 Lord Lister Serisi romanlarının anlatıcı bahsi diğer romanlardan biraz farklıdır. Yazar 

burada kimi zaman birinci çoğul şahıs anlatıcı konumunda bulunurken, kimi zaman da “o” 

anlatıcı konumunda bulunur. Şöyleki;  

 “Londra'dayız.” (s. 3, L.K.İ.) 

 “Konuşmakla beraber Ceymis Peen meyhane kapısını kollamaktan geri kalmıyordu. (s. 

42, L.K.İ.) 

 Anlatıcı olarak yazar bu romanda diğerlerinden çok daha fazla olaya müdahildir. 

Yorumlar yapar, okuyucuyu şaşırtmaya çalışır, parantez içi bilgiler verir. Olayın devamı ile ilgili 

olarak şu yorumda bulunur:   

 “Muhakkak bir ölümün bağrında bıraktığımız meşhur Emniyet Müfettişinin, ertesi sabah 

Emniyet dairesine gelebilmesi için, acaba nasıl bir mucize olmuş ve galip bir mevkide bulunan 

Lord Lister, idama mahkûm ettiği düşmanını nasıl da elinden kaçırmıştı.  Bu beklenilmedik 

umulmadık kurtuluşun sebeplerini ileride göreceğiz.” (s. 79, L.K.İ.) 

Yazar olayları anlattıktan sonra okuyucuyu şaşırtmak için sanki hiçbir şeyden haberi 

yokmuş gibi şu sözleri söyler:  

“Yeraltı müzesinden çalınan ölüleri, öldürülen iki polisi düşüyordu. Sonra bu akşam, 

Lord Peterson’un gördüğü hayali hatırladı. Fakat kendisi görmemişti. Bu ne demekti? Cesetleri 

kim taşımıştı? Polisleri öldüren kimdi?” (K.C., s.100) 

Romanda yazar iki kahramanın çok iyi makyaj ustası olduğunu söyleyerek onları 

karşımıza farklı kişiler olarak çıkarır. Ancak okuyucuyu meraklandırmak için, kahramanın başta 

gerçek kimliğini gizler. Bununla ilgili okuyucuya ipuçları verir. Daha sonra ise parantez içi 

bilgiyle olayla ilgili açıklamayı yapar.  

Yazarın mesafe ilkesine en fazla bu romanında riayet etmediğini görürüz. Öyle ki, pek 

çok yerde araya girerek okuyucuya bilgi verir.  

“Bu beklenilmedik, umulmadık kurtuluşun sebep ve şekillerini ileride göreceğiz.  Şimdilik 

emniyet dairesinde konuşulanları dinleyelim.”  (L.K.İ., s.79)   

Eserin genelinde hâkim bakış açısı görülürken olaylarla ilgili son yorumları müfettiş 

Ceymis Peen yapar. Özellikle birinci kitabın ve üçüncü kitabın sonunda daha önce atılan 

düğümleri çözmek amacıyla müfettiş Ceymis Peen açıklamalar yapar.  

“Lord Lister için üç kişinin ortadan kalkması şarttı. Bunlardan biride Lord Bermut’tu. 
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Çünkü Lord Bermut, Lord Lister’e, yüz elli bin isterlinglik bir serveti tam bir itimat 

göstererek teslim etmekle beraber maden imtiyazlarına ait senetleri de vermişti.”   (L.K.İ., s.161)  

Romanda anlatma, gösterme, iç çözümleme, özetleme gibi teknikler kullanılmıştır. Leydi 

Heyg’in Lord Lister tarafından kaçırıldıktan sonra, ayıldığı an düşündükleri iç çözümlemeye 

yöntemini şöyle örnekler:  

“Leydi Heyg metanetini kaybetmemeye çalıştı ve yaklaştı. Daha ilk bakışta, şoförünün bir 

bıçak darbesi ile öldürülmüş olduğunu anladı. Niçin? Akıl erdirmek mümkün müydü ki! Zavallı 

kız cağız için çıldırmak, yukarıda dediğimiz gibi, işten değildi.”  (L.K.İ., s.127)  

Romanda anlatıcının üslubu soğuk ve kurudur. Olayları ardı ardına sıraya dizilmiş gibi 

sunar. Eserin aslında bu üslubundan çok kısa bir sürede yazıldığı anlaşılmaktadır. Zira dört ayrı 

kitapta geçen olaylar bir ay bile sürmeyen bir zamanda gerçekleşir. Hem bu durum hem de 

yazarın olaylarla ilgili yorumları açıklamaları müdahalesi, romanın gerçekliğini zedelemiştir.    

 

2.2.10. 6. Zaman 

 Lord Lister serisi de zaman unsurunun işlenişi bakımından, yazarın diğer romanlarından 

pek farklı değildir. Yani bu romanlarda da yazar zaman konusunu çok az ele almıştır. Öyle ki, 

zamanla ilgili olarak yapılan bir hata, bir gün sonra olması gereken olay, o gece olmuş gibi 

verilmiştir. Yazar zaten zamanın ilerleyişini “bu gün, aynı gece, o gece, ertesi gün, ertesi gece, 

akşam” gibi kavramlarla verdiği için, okuyucuda sanki “ertesi gece” ibaresi unutulmuş izlenimi 

oluşmaktadır. O gece Lord Lister’in tuzağına düşen Ceymis Peen’in kurtulup kurtulmadığını 

bilmeyen okuyucu, ertesi gün Lord Lister’in, Ceymis Peen kılığına girerek Emniyet Umum 

Müdürünün yanına gittiğini görür. Sonradan öğrenir ki, Ceymis Peen aslında o gece yardımcısı 

Tino tarafından kurtarılmıştır. Aynı gece gerçekleşen bir olay ise Ceymis Peen Emniyet Umum 

Müdürünü arayarak onu Leydi Heyg’in evine çağırmasıdır. 

 Romanın vaka zamanı belli değildir. Yazar olayla başlattığı romanını, zaman, mekân, 

kişiler gibi unsurları çok az işleyerek yine olayla bitirmiştir. Olayların geçtiği zamanı bu 

durumda, eserin yazılış zamanı olarak düşünmek pek de yanlış görülmez. Çünkü yazar yaşadığı 

dönemin öncesinde veya başka bir zamanda olup olmadığını belirtmesi gerekirdi. Oysa yazar 

yaşadığı dünyaya ait unsurları romanına yerleştirmiştir.  

 Eserdeki olayların tamamı üç dört hafta gibi çok kısa bir sürede olmuştur. Bunu şu 

cümleden anlarız: 

 “ Son birkaç haftaki korkunç maceralar ortasından hangi yana döndüysem, mutlaka bir 

Leydi Heyg ile karşılaştım.” (İ.Y.D., s.21) 
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 Bununla beraber olayların asıl başlangıcı dört yıl öncesine aittir. Yazar bunu şu şekilde 

ifade eder: 

 “Tam dört yıldan beri ‘meçhul adam’ korkunç bir şekilde ‘işlemiş’ ve zabıta bir türlü 

‘tutamamıştı. (L.K.İ., s.16) 

     Romanın geçtiği mevsim kış mevsimidir. “O gece kış yine coşkundu.”  (L.K.İ., s.51) 

 “Kış inliyor ve kasırgalar kara kışın iniltilerini boğmaya çalışıyor.” (İ.Y.D., s.14) 

ifadeleri bize bunu göstermektedir.  

Romanda zamanın ilerleyişi “bu gün, aynı gece, o gece, ertesi gün, ertesi gece, akşam” 

gibi kavramlarla verilmiştir.  

“O gece Ceymis Peen muavininin ardından bu takibe iştirak etmek lüzumunu duymadı.” 

(L.K.İ., s.45)  

Görüldüğü üzere diğer romanlarda da gördüğümüz zaman unsurunun özensiz işlenişi bu 

romanda da karşımıza çıkar. 

  

2.2.10. 7. Mekân 

  Eserde geçen geniş ve açık mekân Londra’dır. Mekânlar ya müfettiş Ceymis Peen’in ya 

da anlatıcının bakış açısıyla verilir. Eserde mekânlar olayların gelişimi sırasında önemli bir yer 

tutar. Mumyalar Müzesi’nin anlatılması okuyucuda merak uyandırır. Londra’nın altındaki gizli 

geçitler bunların kim tarafından niçin kullanıldığını düşündürür. Roman Londra sokaklarının 

anlatımıyla başlar: 

 “Londra’dayız. … 

 Londra caddelerinin fenerleri cılız birer mum gibi boynu bükük ve silik kalmış.”  (L.K.İ., 

s.3) 

Eserde oldukça fazla mekân ismi geçer. Bu mekânlarla ilgili ayrıntılı bilgi, tasvir yoktur. 

Londra, Paris, Norveç kıyıları geniş mekânlardır. Londra’da ise özellikle Emniyet 

Müdürlüğünde, Dook Sokağı’nda, Lord Peterson’un şatosunda, Meron Mezarlığı’nda, geçer. 

Dook Sokağı 29 numaralı ev, Ceymis Peen’in Lord Lister’le ilk karşılaştığı mekândır. Yazar, 

okuyucuda biraz da korku uyandırmak maksadıyla mekân tasvirlerine yer verir. Dook 

Sokağı’ndaki evle ilgili tasvir şöyledir: 

“Burası bir çalışma odasıdır. Bir yazıhane vardı. Üzeri muhtelif evraklarla doluydu. 

Kenardaki kütüphanenin raflarında da muhtelif kitaplar istiflenmişti. Bunlar arasında da 

bilhassa tababete ait kitapların ekseriyeti teşkil ettiği anlaşılıyordu. Yazıhanenin tam arka 

tarafında da büyük bir tablo vardı. Otello’nun Dezdemona’yı boğması sahnesini temsil ediyordu. 



 174

Bunun hacmi son derece büyüktü. Otello’nun gözleri soluk elektrik feneri karşısında birer 

canavar gözü gibi parlıyordu. … 

Dışarıda gayet hafif bir ayak sesi işitir gibi oldu. Birden bire yazı odası tarafında soluk 

bir ışık belirdi. Ceymis Peen, dikkatle baktı. Bulunduğu yerden görülmesine imkân yoktu. Yazı 

odasında bir hayalet görülmüştü. Kütüphane yanındaki küçük rafa doğru gitti. … 

Odanın duvarında Otello’yu temsil eden büyük tablo yerinden kımıldamış bir geçit peyda 

olmuştu. Demek bu sade döşeli evin bazı gizli tarafları veya başka evlerle irtibat sağlayan yolları 

vardı.”  (L.K.İ., s.54) 

Yazar aslında çok korkunç bir manzara olarak anlatabileceği mumyalar müzesini tasvir 

ederken daha çok yorum yapmış ve mekânla ilgili çok az bilgi vermiştir: 

“Perdeyi yavaşça araladı… Ceymis Peen, az kaldı büyük bir feryat koparacaktı. 

Karşısındaki manzara akla gelmeyecek bir dehşetleydi. Bununla kim karşılaşsa tüylerinin 

ürpermemesine imkân yoktu. Burası akla gelmeyecek bir yerdi. Her yanımda insanı korku ve 

dehşet vermeye kafi müthiş bir manzara vardı. Burası ne bir holdü ne bir salon. Burası alelade 

bir odada değildi Ceymis Peen tüyleri diken diken olmuş hayret içinde bakıyordu. Gördüğü şey 

muhteşem bir mezardı. Firavunlar devrinin azmet ile sanki boy ölçüşmeye çalışan muhteşem bir 

mezar. Bu koskoca yer başka bir kelime ile tarif edilemezdi. Duvarlar tamamile simsiyaha 

boyanmıştı. Her yanda küçük bölmeler vardı. Her bölmede taş bir masa, bunun üzerinde cam 

birer tabut her tabutun içinde de tahnit edilmiş birer ceset. Bölmelerin üzerinde birer rümuz: 

‘L.L.’ ! 

 Her rumuzun az aşağısında da birer levha cesedin kime ait olduğunu bildirmek için! 

Duvarlarda ölü kafaları.” (L.K.İ., s.61) 

       Eserde yer alan geçit ile ilgili şu bilgilere rastlıyoruz: 

“Şimdi bulundukları yer zengin bir laboratuardı. Son derece muntazam ve tertemizdi. 

Deminki cenazeler müzesinin simsiyah dekoruna mukabil burada her şey bembeyazdı. Tam 

karşıya düşen geniş camekânlar arkasında, çok daha büyük bir laboratuar göze çarpıyordu. 

Burada muhtelif fırınlar vardı ve üzerinde bazı kimyevi maddelerin kaynadığı görülüyordu.” 

(L.K.İ., s.69) 

 Romanda yer alan bir diğer mekân tasviri ise Lord Peterson’un şatosuna aittir:  

 “Londra’dan bir saatlik mesafeden tarihi büyük bir şato yükseliyordu. Görülecek bir 

şeydi. Mıntıkadan gelip geçenler bu şatonun heybeti karşısında saygı hissi duymaktan geri 

kalamazlar ve bu kadar güzel bir malikânenin ime ait olduğunu sorarlardı. Dört kat üzerine 

kurulmuş bahçelerle çevrili şatonun değil yalnız mıntıkada, belki civarlarda bir eşi yoktu. 

Rivayetlere göre, eski derebeylik devirlerinin en üstat bir mimarı tarafından vücuda getirilmiş 
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çok vakitler kralların misafirliklerini şahit olmuştu. Şatonun baş hususiyeti şu idi:    Her 

yanı toprak rengi olduğu gibi bahçelerindeki toprakta kırmızı cinstendi. Londra’nın yanı 

başındaki büyük şatonun manzarasına hususiyet vermek gayesiyle bahçenin bu topraklardan 

vücuda getirilmiş olması kim bilir ne türlü fedakârlıkları vaktile icap ettirmişti. Bu malikâneyi 

kuranlar heralde şu gayeyi gütmüşlerdi: 

   her şeyinde bir fevkaladelik olsun! Manzarası gibi hatta bahçelerinin toprakları bile bir 

hususiyet taşısın! Muvaffak olmuşlardı da!  

 Aradan bunca yıl, belki birkaç yüz yıl geçtiği halde şato, mintakaya gelenlerin dikkat 

nazarlarını çekmekten hiçte geri kalmıyordu. Yeri de fevkalade güzeldi. Bir yamacın eteklerinde, 

yüksek bir dağcık vardı. Baştanbaşa ağaçlıktı. Aşağılardan ırmaklar akıyordu. Bu billur sular, 

sanki yeşil vadiler ortasından yükselen dağcığı sarmaya, süslemeye, pırıldatmaya, memur idi. 

Şato işte bu dağcığın geniş tepesinde kurulmuştu. Dağcığın her yanında ise güneş gibi pırıldayan 

mermer merdivenlerle hudutlanmış, eşsiz çiçek bahçeleri, muntazam yaprak tünelleri vücuda 

getirilmişti. Bunlar hep irat ve bahçecilik fenninde üstat ellerin eseriydi! Şatonun her bir 

köşesindeki mağrur edalı kuleler, bütün vadiler, bütün sulara hâkim olmaktan doğmuş bir 

zahmet taşıyordu.” (K.C., s.21) 

  Görüldüğü üzere eserde mekân öğesinden olayların seyri için atmosfer sağlamak kişilerin 

psikolojik durumunu ortaya çıkarmak, olayların cereyan ettikleri yerleri göstermek gibi 

fonksiyonlara sahiptir.   
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2.3. ROMANLARIN YAPI VE ANLATIM ÖZELLİKLERİNİN MUKAYESELİ 
OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

2.3.1. Tertip Bakımından 

Vedat Örfi Bengü’nün romanlarının tertibi konusunda, bir romanı hariç olmak üzere, 

diğerleri için bir sınıflama yapabiliriz. Bu hariç tuttuğumuz romanı ise Ökse’dir. Diğerleri ise 

şöyledir: 

 Bir Yuva Böyle Yıkıldı Numaralandırılmış 4  Bölüm 

 Seni Beklerken  Numaralandırılmış 15  Bölüm   

 Çıldıran Adam              Numaralandırılmış 10  Bölüm 

 Genç Bir Kızın Çilesi   Numaralandırılmış 19  Bölüm   

 Solan Gönüller  Numaralandırılmış 18  Bölüm  

 Akdeniz İncisi   Numaralandırılmış 33  Bölüm  

 Varşova Yanarken  Numaralandırılmış 10  Bölüm 

 Kahire Batakhanelerinde Numaralandırılmış 13  Bölüm   

 Lord Lister 1   Numaralandırılmış 27 Bölüm  

 Lord Lister 2   Numaralandırılmış 19  Bölüm 

 Lord Lister 3    Numaralandırılmış 21  Bölüm 

 Lord Lister 4   Numaralandırılmış 21  Bölüm 

 Görüldüğü üzere romanların bölümlendirilmesi yapılırken genellikle numaralandırma 

yolu tercih edilmiştir. Bununla beraber bölümlerin alt bölümleri tek yıldız işareti ile ayrılmıştır.  

 Lord Lister serisinde ise yazar hem numaralandırma yapmış, hem de başlıklar yazmıştır. 

Başlıklar, bölümde anlatılanların bir özeti mahiyetindedir. Bu başlıklar kimi zaman bir cümle, 

kimi zaman bir ünlem cümlesidir. Yazar başlıklar halinde bölümlendirmeyi son romanları olan 

Lord Lister de tercih etmiştir. Daha önce yazılmış olan romanlarında ise numaralandırma yolu ile 

bölümlendirme yapılmıştır. Bölümlerin oluşmasında vaka zinciri veya bir başka unsur etkili 

olmamıştır. Yazar adeta istediği yere numara koymuş gibidir. Bu bakımdan diğerlerine nazaran 

Lord Lister serisinin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hepsinde olmasa da, bölümlemeler de 

vaka zincirindeki değişiklikler etkili olmuştur. Ancak buna rağmen seri halinde yayımlanan 

eserde, birinci kitabın sonundaki olayların devamı ikinci kitaptadır. Olayların bir başka yönüne 

sonra geçilir. 

 Ökse romanının bölümlendirilmesi numaralarla üç yıldız, tek yıldız ve kesik çizgilerle 

yapılmıştır. Yazarın bu romanda ne amaçla bu şekilde bir bölümleme yaptığı belli değildir. 

Numara ile başlayan bölümleme, yıldızla devam eder, yeniden numaralandırılırken ise 
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numaranın devamından gitmez. Yıldızlar dâhil edildiğinde yine aynı numaralandırma olmaz. 

Dolayısıyla bu romanı diğerlerinin dışında tutuyoruz. 

 Yapı ve tertip bakımından bölümlemenin numaralarla yapıldığı görülür. Bu romanlarda 

bölümler birbirinden bağımsız değildir. Olayın devamını diğer bölümde görebiliriz. Bunun 

dışında yazar birkaç romanında montajlama yöntemini kullanmıştır. Bu tekniğin, eserlerde bir 

bölüm oluşturduğunu da söylemeliyiz.   

 Son olarak, yazarın eserleri tertip bakımından bölümlere alt bölümlere ayırarak, kimi 

zaman başlıklı olarak ortaya çıkmıştır. Bölümlemelerin yapılması çok sağlam bir yapı 

oluşturmaz. Yazar üzerinde çok düşünmeden,  istediği gibi bölümlendirme yapmıştır. Bu da 

romanların yapı bakımından kusurlu olduğunu göstermektedir. 

 

2.3.2. Anlatıcı, Bakış Açısı ve Anlatım Teknikleri  

 İncelediğimiz romanlarda çeşitli anlatıcı tipler ve bakış açıları kullanılmıştır. Yazar sabit 

bir bakış açısı kullanmakla beraber çoğunlukla üçüncü tekil şahıs “O” anlatıcıyı ve hâkim bakış 

açısını kullanmıştır. Eserlerde kullandığı anlatıcılar ve bakış açıları şunlardır: 

 Bir Yuva Böyle Yıkıldı  1. Tekil Şahıs-Ben anlatıcı  

 Ökse                3. Tekil şahıs “O” 

 Seni Beklerken   3. Tekil şahıs “O” 

 Çıldıran Adam  3. Tekil şahıs “O” 

 Bir Genç Kızın   3. Tekil şahıs “O” 

 Solon Gönüller  3. Tekil şahıs “O” 

 Akdeniz İncisi    1. Tekil şahıs “Ben” 

 Varşova Yanarken   3. Tekil şahıs “O” 

 Kahire Batakhanelerinde 3. Tekil şahıs “O” 

 Lord Lister   1. Çoğul ve 1.Tekil Şahıs 

 Yukarıdaki tablodan da anlaşıldığı gibi romanlardan ikisi “Ben”  anlatıcı ise, yedisi ise 

“O” anlatıcı ile yazılmıştır. Lord Lister’de ise o anlatıcının yanında “Biz” ifadesini kullanıldığını 

görmekteyiz. Bu sanki heyecanla ortaya çıkmış bir durum gibi durmaktadır.  

Bir Yuva Böyle Yıkıldı ve Akdeniz İncisi romanları “Ben” anlatıcı ile yazılmış 

romanlardır. Anlatıcı, romanın başkahramanıdır. Kendi başlarından geçen bir olayı anlatırlar. Bu 

romanlar, yazarın esere müdahalesi bakımından ele alınınca müdahalenin olmadığı romanlardır. 

Olaylar karşısındaki durum ve tutumları kahraman anlatıcılar yorumlar. Anlatma ve gösterme 

yöntemlerinin kullanıldığını görürüz. Bunun yanında montajlıma yöntemi kullanılır.     
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 Diğer romanlar ise üçüncü tekil şahıs anlatıcı ile yazılmıştır. Bu romanlarda zaman zaman 

roman kahramanlarının düşüncelerini de görürüz.  Solan Gönüller’ de yazar taraflı davranır. 

Okuyucu gibi kahramanlardan kimine acır, kimine kızar. Bu sırada öğreticilik ön plana çıkar, 

okuyucu öğretmen gibi nasihat eder. Benzer bir durum Çıldıran Adam’da da görülür. Burada da 

özellikle kadın kahramana karşı, yazar kızgın davranır. 

              Aslında bu durum diğer romanlarda da görülür. Şöyle ki yazar kadın kahramanlarına 

karşı hep ön yargılıdır. Hatta Çıldıran Adam romanında bunu cibilliyete bağlar. Erkekleri ise 

kadınların oyuncağı olarak görür ve Ökse’de de bunu gösterir. Erkek kahramanlar ile ilgili böyle 

bir ön yargısı olmayan yazarın, kadınları hep kötü yola düşmüş, ahlakı bozuk olarak göstermesi 

de bundandır. Durumun tek istisnası Genç Bir Kızın Çilesi romanında görülür ki, Anadolu’yu 

temsil eden Ayşe, ne kadar kötü yola sürüklenmeye çalışırsa çalışsın, bir yolunu bulur ve oradan 

kurtulur. Seni Beklerken adlı romanda ise istemeden kötü yola düşen Selma, ne kadar çabalarsa 

da geçmişi karşısına çıkar. 

 Romanlardan en fazla müdahale edileni Lord Lister’dir. Diğerlerinde kendini gizlemeyi 

başaran yazar, Lord Lister’de ara açıklamalar, yorumlar yapar, sanki iki kişi romanı okuyor gibi 

oluruz. Aynı zamanda yazar bu romanda ‘Biz’ ifadesini kullanılır ki, anlatıcı olarak esere çoğul 

bir bakış açısı katar. Oysa romandaki kişilerin birden fazla olduğunu kastetme amaçlı olan bir 

durumdur. Sonuç olarak diyebiliriz ki; yazar 3. tekil şahıs ‘O’ anlatıcı ve hâkim bakış açısını 

tercih etmiştir.   

 

2.3.3. Zaman  

 Vedat Örfi Bengü’ nün romanlarını zaman bakımından değerlendirirken hepsi için de 

söyleyebileceğimiz tek şey zaman unsurunun çok özensiz işlenmesi hatta işlenmemesidir. Öyle 

ki yazar olayların ilerleyişi sırasında zaruret olmasa bir gün içinde bütün olayların gerçekleşmiş 

gibi anlatıp, romanı nihayete erdirecektir. 

Bir Yuva Böyle Yıkıldı – (Birkaç saatte bir ömür anlatılır.) 

Ökse-  (1923)  (1–2 hafta) 

Seni Beklerken – (1- 1,5 yıl) 

Çıldıran Adam – (1–2 yıl) 

Genç Bir Kızın Çilesi – 1915 – (5–10 yıl) 

Solan Gönüller – (2-3 Yıl) 

Akdeniz incisi – (1 yıl kadar) 

Varşova Yanarken – (2-3 Hafta) 

Kahire Batakhanelerinde – (2-3 Hafta) 
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Lord Lister – (2–3 kaç hafta) 

            Varşova Yanarken adlı roman II. Dünya savaşı yıllarında gerekleşmiştir. Ancak öncesi 

mi, sorması mı, savaş sırasında mı bilemeyiz. Yine Genç Bir Kızın Çilesi adlı romanda I. Dünya 

Savaşı’ndan sonra yurdun işgal edilmesi ile başlar olaylar, Kurtuluş Savaşı sonrası ile devam 

eder. Ancak ne zamandır o da belli değildir. Ökse romanında ise yazarın düştüğü nottan 20 yıl 

öncesine ait olaylar olduğunu öğreniriz ki, bu durumda eserin baskı yılından hareketle 1923’lü 

yıllara varabiliriz. Bunun dışındaki romanlarda buna benzer yakınlıklarda yoktur. Bu durumda da 

eserin baskı yıllarını vaka zamanı olarak düşünürüz. 

        Zaman ifadeleri genellikle ertesi gün, gece, akşam aylar sonra yıllar sonra, birkaç haftadır 

gibi muğlâk ifadelerle verilmiştir. Romanlara baktığımızda, genellikle birkaç yıl kadar bir zaman 

diliminde gerekleştiğini söyleyebiliriz. Bu iki romanda geriye dönüş ve zamanda sıçramalarla 

yirmi yıl öncesi ve sonrası gibidir. Solan Gönüller ilk bölümden sonraki olaylar yirmi yıl 

sonrasında devam eder. Bir Yuva Böyle Yıkıldı adlı romanda ise yazar geriye dönüş tekniği ile 

birkaç saat içinde hayatını anlatır.  Çıldıran Adam romanında olaylar birkaç yıl içinde geçer. 

Genç Bir Kızın Çilesi romanında 5–10 yıl arasındadır. Genel olarak diyebiliriz ki, birkaç saatlik 

romanlarda vardır, bir ömrü anlatır, bir haftalık romanları da bir aylık romanları da birkaç yıl 

süren romanları da vardır.  

 Romanlarda genellikle vak ‘a zamanın, eserlerin yazıldığı dönem veya yıllar olduğunu 

düşünebiliriz. Geriye dönüşlerle vaka zamanının genişlediğini görürüz. 

           Sonuç olarak, zaman unsurunun Vedat Örfi Bengü’nün romanlarında çok yönlü olarak 

kullanılmadığını söyleyebiliriz. Bu romanlarda zaman, vak’anın ilerleyişi sırasında atmosfer 

yaratmak için kullanılmıştır. 

 

 2.3.4. Mekân 

 Vedat Örfi Bengü’nün romanlarında mekân konusu çok farklılık arz eder. Yazarın 

hayatının önemli dönemlerini yaşadığı yerler, romanlarında mekân olarak karşımıza çıkar. 

İstanbul, Londra, Paris, Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, Hint, ülkeleri vs. onun romanlarında sıklıkla 

rastladığımız mekânlardır. Bu mekânlar olayın geçtiği yeri belirtmek için, atmosfer yaratmak 

amacıyla yer almıştır. Bu sebeple de adlarını saydığımız bu mekânlarla ilgili çok fazla bilgimiz 

olmaz, adını okumakla yetiriniz.  

 Bir Yuva Böyle Yıkıldı İstanbul  

 Ökse    İstanbul 

 Seni beklerken  İstanbul, Bursa  

 Çıldıran Adam  İstanbul 
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 Genç Bir Kızın Çilesi  Sakarya, Anadolu 

 Solan Gönüller  Sivas, İstanbul  

 Akdeniz İncisi   Paris, Türkiye, Akdeniz, Mısır, Hint  

 Varşova yanarken    Polonya, Varşova  

 Kahire Batakhaneleri  İstanbul, Mısır(Kahire) 

 Lord Lister   Londra, Paris 

 Vedat Örfi Bengü’nün üç romanı tamamen İstanbul’da üç romanı ise yarı yarıya 

İstanbul’da geçer. İstanbul’da başlayan olaylar farklı mekânlarda devam eder. Akdeniz İncisi 

romanı İstanbul’da başlar, Paris’te devam eder. Sonra Paris’ten Hint’e giderken görülecek bütün 

ülküler görülür ve Hint’te sona erer. Varşova Yanarken adlı romanda Polonya’da, Lord Lister ise 

Londra’da geçer. Yazar kimi zaman mekân unsuru bakımında farklılık arz eder. Bir mekânı çok 

uzun anlattığı gibi, hiç anlatmadığı mekânlara da rastlarız. 

  Yazar üzerinde çok büyük bir etki bırakan mekân Mısır ve Firavunlardır. Mısır’da Türk 

sinemasının kurucusu kabul edilen yazarın üç romanında bu bahse değindiğini görürüz. Akdeniz 

İncisi, Kahire Batakhanelerinde, Lord Lister romanları bu kaynaktan beslenen romanlardır. 

Yazar Kahire Batakhanelerinde romanında, görüp bildiği yerleri, gerçekçi bir bakış açısıyla 

anlatmıştır. Akdeniz İncisi romanında ise eserin dayanağı zaten Mısır, mumyalama, tanrıçalar, 

olduğu için bu mekânları da geniş bir şekilde işlenmiştir. Yazarın eserlerin de kullandığı kapalı 

mekânlar elbette vardır. Bunlar içinde ise en önde opera salonları gelir. Romanlarında mutlaka, 

operadan, opera salonlarında bahis geçmekle beraber, vak’a zincirinin bir halkasını opera 

oluşturabilir.  

 Anadolu ise yazarın sadece iki romanında geçer. Solon Gönüller romanı Sivas 

Çamlıbel’de başlar, ancak devamı İstanbul’dadır. Genç Bir Kızın Çilesi ise Sakarya’da başlar, 

yine İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya’da devam eder.  

Görüldüğü üzere Vedat Örfi Bengü’nün romanlarında mekân unsuru çok geniş bir 

yelpaze şeklinde olmakla birlikte en zayıf halkalardan birini oluşturur.  Genellikle olayların 

geçtiği mekân olarak yer alırken kimi zaman ise olayların kaynağı olarak da kullanılmıştır.   

 

2.3.5. Dil ve Üslup 

Vedat Örfi Bengü’nün dil ve üslubu ne yazık ki, çok dikkat çekici bir unsur olarak 

karşımıza çıkmaz. Yazar eserlerinde genellikle sade akıcı bir dil kullanmıştır. Zaman zaman 

Arapça ve Farsça kelimelere rastlansa da bu hem yetiştiği dönemin, hem yaşadığı dönemin bir 

etkisidir. Dil günlük konuşma dilidir. Çok fazla edebi sayabileceğimiz bir yönü yoktur. Kaldı ki 
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tiyatro, sinema, müzik gibi pek çok alanla ilgisi olan bir şahsiyetin her şeyi mükemmelen 

yapması da beklenmez.  

Üslup konusunda ise, yazar, özellikle aşk ve ıstırap romanlarında dönemin sosyal 

hayatının da buna uygun olması sebebiyle, dramatik üslup kullanmayı tercih eder. Bugünün espri 

konuyu olan “Ohh! Hayır! Buna inanamıyorum!” gibi cümleler, ifadeler bu romanlarda çok fazla 

ortaya çıkar. Yazar sade, anlaşılır bir dille halka hitap etmek düşüncesindedir diyebiliriz. Çünkü 

yazdığı romanlar aynı zamanda bir film senaryosu haline de gelebilir mahiyettedir. Genç Bir 

Kızın Çilesi romanında bu üslubun örneklerini sık sık görebiliriz. Solan Gönüller romanında ise 

yazar daha fazla didaktik bir üslup kullanır. Anlatıcı olarak uzun uzadıya nasihatler verir.  

Yukarıda da görüldüğü gibi üzere yazar üslup konusunda farklı tutumlar sergiler. İlk 

romanları olan aşk ve ıstırap romanlarında dramatik, didaktik üslubu tercih ederken, son 

romanlarında sade üslubu kullandığını görüyoruz.  

Bir Yuva Böyle Yıkıldı, Seni Beklerken, Çıldıran Adam, Genç Bir Kızın Çilesi, Solan 

Gönüller romanlarında dramatik-didaktik üslup kullanılmıştır. Yazar romanların diyaloglarında 

ve iç çözümleme yöntemiyle kişilerin düşüncelerini anlatırken dramatik unsurlara ağırlık 

vermiştir. Bunun dışında anlatıcı olarak da seçtiği konu ile ilgili, toplum bilincini oluşturmak 

amacıyla didaktik bir üslup kullanır.  

Daha sonra yazdığı romanlarda Akdeniz İncisi, Varşova Yanarken, Kahire 

Batakhanelerinde, Lord Lister’de ise sade üslubun yanında yer yer diğer üsluplar da kullanmıştır. 

Hatta bunlardan Lord Lister serisinde kimi zaman hitabet üslubunu kullandığını da görürüz. 

Özellikle Lord Lister’i anlatırken kullandığı üslup bu şekildedir.  

Dönemin halkçı roman anlayışından da hareketle çalakalem yazılmış bu romanlarda 

üslubun, dilin çok özenli kullanılmadığını söylemeliyiz. Kelimelerin yazılışında yanlışlıklar, 

hatalar bile yapılmıştır. Bu yıllarda imla konusunda bir birlik olmadığından mıdır, bilinmez, 

yazar kendi bile bazı kelimelerin yazılışında bir tutarsızlık sergiler. 

Yazarın eserlerinin ne devrinde ne de daha sonra ilgi görmemesinin sebebi belki de dil 

konusundaki özensizliğidir diyebiliriz.  

 

 

 

 

 

 

 



 182

 

SONUÇ 

 Hem edebiyatçı, hem müzisyen, hem tiyatrocu, hem yönetmen, hem jön , 2006 yılında 

kaybettiğimiz Memet Fuat’ın da babası Vedat Örfi Bengü, romanlarını 1939 ve 1945 yılları 

arasında yazmıştır. Çektiği filmlerle Türk sinema tarihine adı geçmiş, yazdığı romanlarla da Türk 

edebiyatında Cumhuriyet devri sanatçıları içinde yerini almıştır. 

 İstanbul’da doğan yazar, Sadrazam Halil Rıfat Paşa'nın torunu, Mehmet Ali Paşa'nın 

oğludur. Tam bir Paşa çocuğu olarak, devrin gereklerini yerine getirmiş, tiyatroya ilgi duymuş, 

Fransızca öğrenmiş, Darülbedayi’de yakışıklı jön olarak roller üstlenmiştir. Genç yaşta evlenmiş, 

iki çocuğu olmuş; ama kendini evine bağlayamamıştır. İki çocuğu ve karısını İstanbul’da 

babasının konağında bırakarak Fransa’ya gitmiş ve burada sekiz filmde rol almıştır. Yurda 

döndükten sonra bu kez Mısır’a gitmiş ve orada on iki film çekmiştir. 1931 yılında İstanbul’da 

“Film Yıldızları” adlı tiyatro topluluğunu kurmuştur. Bundan sonra da hem sinema hem de 

edebiyat alanında eserler vermeye devam eder.  

 Edebi hayatına tiyatro yazmakla ve tiyatrolarda jön olarak rol almakla başlayan Vedat 

Örfi, roman yazmaya çok daha sonra başlar. Romanlarının bir kısmını da daha önce tiyatro 

olarak sahnelenen oyunlarından meydana getirir. Zengin olmak hevesiyle Fransa’ya gider, orada 

bazı sinema filmlerinde başrolde yer alır. Beklentilerine ulaşamayınca bu defa Mısır’da şansını 

dener. Mısır’da Türk Sinemasının ilk kurucusu kabul edilir. Orada bulunduğu sürede tiyatro 

eserleri yazmaya devam ederken oyunları da sahnelenir. Zamanında çok büyük beğeni toplayan 

eserlere imza atar.  

 Vedat Örfi Bengü’nün Lord Lister Serisindeki kitapları ayrı ayrı ele alacak olursak, on iki 

tane romanı vardır. Yazar devrindeki okuyucu anlayışını göz önünde tutarak, bu romanlarını 

popülist bir anlayışla kaleme almıştır diyebiliriz. Özellikle aşk ve ıstırap romanlarında, o 

dönemlerde çok beğenilen dramatik üslup bunun göstergelerinden biridir. Romanlarını II. Dünya 

Savaşı yıllarına rastlayan aralıkta yazmasına rağmen bu konuya çok fazla eğilmez. Pek çok alana 

yönelmiş, pek çok türde eser vermiştir; ama sadece bir romanında II. Dünya Savaşı’na ait bir 

konuyu ele alır. Bu romanı da zaten Türkiye’de değil, Polonya’da geçer.  

 Yazarın romanları için ne bireyin problemlerini ele almıştır diyebiliriz, ne de yaşadığı 

toplumun. Nispeten toplumsal sorunları ele aldığını söyleyebildiğimiz bu eserlerinde toplumdaki 

yanlışlıkları, yanlış davranışları ortay koyar. Romanlarının büyük bir kısmı aşk ve ıstırap 

romanıdır. Bunun dışında ise zabıta ve macera romanları ile bir de harp romanı vardır.  

 Vedat Örfi Bengü’nün romanları, adeta bize Tanzimat devrinin acemiliklerle dolu 

romanını hatırlatır. Sadece olaya önem verilip diğer unsurların üzerinde durulmayan anlayışı bu 
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eserlerde de görürüz. Bu, en büyük kusurudur. Bununla birlikte zaman zaman eserlerinde öğretici 

gibi de davranır. Olayların ardından yorumlar yaparak okuyucuya yol göstermek ister. Bazen de 

toplumdaki bir bozukluk üzerinde durarak onun yanlışlığını anlatır. Tip oluşturmak konusunda 

çok da başarılı sayılamaz. Birkaç romanında bir iki tip hariç, kişilerin tanıtımı bile oldukça 

zayıftır.  

 Vedat Örfi Bengü, romanlarında özellikle kadına karşı olumsuz bir tavır içindedir. Pek 

çok kadın kahraman kötü yola düşmüştür, cibilliyeti bozuktur, yaratılışı kötüdür, vs. Bir aydın 

olmanın gereklerini yerine getirmeye çalışırken kendisi de kimi zaman hangi tarafta olduğunu 

belli etmeyerek olumsuz bir durum sergiler. 

 Eserlerdeki kişiler genellikle halktan seçilmiştir. Her zaman rastladığımız, 

rastlayabileceğimiz özelliklere sahiptirler. Bununla birlikte bazı romanlarında ülkede yaşayan 

azınlıklara da yer vermiştir. Bunlar Ökse ve Seni Beklerken romanlarında, günlük hayatın içinde 

yer alırlar. Seni Beklerken’de Terzi Elenika Modist Despina; Genç Bir Kızın Çilesi’nde Afro 

örnek gösterilebilir. 

 İki romanında ise, Akdeniz İncisi ve Lord Lister’de beşeriyete lanet etmiş insanlar, Nazım 

Abâd ve Lord Lister, karşımıza çıkarlar. Mumyalamanın sırlarını bilmelerine rağmen insanlık 

yararına kullanmayıp, başka kötü işlere saparlar.  

 Vedat Örfi’nin eserlerini oluşturmasında, Mısır, Fransa ve diğer ülkeler etkili olmuştur. 

Bunlarda özellikle Mısır, pek çok romanın konusuyla uzaktan veya yakından ilgilidir. Mumyalar, 

mumyalama, Firavunlar yazarı derinden etkilemiş, belki biraz da bu yüzden fantastik 

sayabileceğimiz romanlar yazmıştır. Kimi zaman Firavunlar devrinden kalma uğursuz bir 

gerdanlık, kimi zaman güneş tanrıçasının büyüsüne kapılarak, ona âşık olma gibi bahisler 

eserlerinde yer alır. 

 Romanlarından birinde halk kültürüne de yer vermiştir. Ökse romanında Ayşe ninenin 

kardeşi Mustafa dayı, Avni’ye doğru yolu göstermek için araç olarak türküleri seçer. Sözlerini 

kendi oluşturan dayı, adeta bir âşık gibidir. Doğruları ve yanlışları doğrudan değil de dolaylı 

yoldan anlatmaya çalışır.  

 Yazar, zaman ve mekân unsurunu çok ayrıntılı işlememiştir. Her romanında görülen belli 

mekânlar bulunur. Özellikle mezarlıklar, yazarın gerekli veya gereksiz olarak mutlaka götürdüğü 

yerlerdir. Bu olumsuzluğu tamamlamak için bir de uğursuz baykuş öter. Bu da pek çok defa 

karşımıza çıkar. 

 Vedat Örfi Bengü’nün romanları, popülist bir anlayışla kaleme alınmış, devrinde rağbet 

görmüş olmasına rağmen edebi açıdan çok da başarılı sayılamayacak, kimi zamanda bir film 

senaryosuna dönüştürülebilecek türdedir. 
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 Vedat Örfi Bengü, Cumhuriyet’in ilan edildiği yıllarda yirmi üç yaşındadır. Bu yıllarda da 

Fransa’ya ve Mısır’a gider. Her ne kadar sadece para kazanmak için yurttan ayrıldığı söylense de, 

yazar gençliğinden itibaren başka alanlarla değil, sinema, tiyatro, edebiyat gibi konularla 

ilgilenir. İsteğine kavuşmuş mudur, bilinmez. Zira zenginliği de çocukları için ister; ama yurda 

döndüğünde eşi Piraye’nin onu terk ettiğini bilir. Yine de sinemadan, tiyatrodan vazgeçmez. 

Ölümüne kadar durmadan ilgilendiği bu alanlarda ürün verir. Özellikle sinema alanında, çok az 

imkânlarla çok büyük zahmetlerle çekilen filmlerde oldukça önemli katkısı vardır. Edebiyatta ise 

ne yazık ki, çok fazla tutulmamış, gerek konuları, gerek kullandığı dil itibariyle döneminin önde 

gelen bir edibi kabul edilmemiştir. Yine de, bazı romanlarını, özellikle polisiye romanlarını         

-Lord Lister, Kahire Batakhanelerinde- başarılı saymak gerekir. Kaynak kitaplarda bahsi 

geçecek kadar ilgi gören, belki de en önemli eserleri bunlardır. 
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Mehmet Ali Paşa, oğlu, solda Refika Hanım, sağda Pirâye Hanım,  

Kucakta Memet Fuat ve ablası Suzan. 
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Pirâye Hanım, kızı Suzan ve oğlu Memet Fuat Vedat Örfi’yi dört yıl bekledikten sonra, ümidini 

kesen Pirâye Hanım, oğlunu alarak annesinin evine geri dönmüştür. Kızı Suzan dedesinin 

yanında kalır. Memet Fuat daha sonra Nazım Hikmet’in yanında büyür. 
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Yazarın film setlerinden görüntüler. 
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