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GİRİŞ 

İşlevi, farklı dillerde yazılmış yapıtları içerik ve biçim bakımından 

inceleyerek benzerlikleri ile farklılıklarını saptamak ve bunların nedenlerini 

yorumlamak olan karşılaştırmalı edebiyat, edebi yaratıları inceleyen Edebiyat 

Biliminin bir dalıdır. Kültürler arası etkileşimin edebi yapıtlardaki yansımalarını 

araştıran karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları, edebiyatın bir bütün olduğunun da 

kanıtıdır: “Karşılaştırmalı edebiyat biliminin temelinde Goethe’nin ‘Weltliteratur’ 

dediği dünya edebiyatı düşüncesi yatar ki, bu da her şeyden önce farklı milletlerin 

birinci kalite, yani klasik ederlerinin, insanlığın ortak edebiyat hazinesini yaratması 

demektir.” (Aytaç, 2009: 10) Öte yandan, yalnızca edebi yapıtlar arasında 

karşılaştırma yapmakla kalmayıp aynı zamanda psikoloji, sosyoloji, felsefe, sinema 

gibi diğer alanlarla edebiyat arasında ilişki kurarak edebi çalışmaların kapsamını 

genişleten karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları, ulusal yapıtlar arasında da yapılabilir. 

Karşılaştırmalı edebiyatın bir başka önemi de yazarlar arasındaki etkileşim 

sorunsalını açıklığa kavuşturmasıdır. Bu alanda yapılan çalışmalarla, esinlenilen 

yapıtla yeni yapıt arasındaki ilişki açıklanarak ortaya çıkan yeni yapıtın ne denli 

özgün olduğu belirlenir. Bunun yanı sıra, karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları 

aracılığıyla, ulusların kendi edebi yapıtlarını daha iyi tanıyarak üstün ya da eksik 

yönlerini görmeleri ve çalışmayı yapan ya da okuyan kişilerin diğer ulusların 

kültürlerine ilişkin bilgi sahibi olarak önyargılardan uzaklaşmaları sağlanır. 

Bu çalışmanın amacı, farklı dönemlerde, farklı kültürel ortamlarda 

yazılmalarına karşın pek çok ortak öğe içeren Manon Lescaut, Carmen, Kuyucaklı 

Yusuf adlı romanları içerik ve biçim açısından karşılaştırarak, temel amacı farklı 

dillere ve farklı kültürlere ait yapıtları inceleyerek, bu yapıtlar arasındaki benzerlikler 
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ile farklılıkları ortaya çıkarmak olan Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimine katkı 

sağlamaktır.  

Manon Lescaut, Carmen ve Kuyucaklı Yusuf romanlarının karşılaştırmalı 

olarak ele alınacağı bu çalışmada, yapıtın öz ve biçim bakımından en doğru şekilde 

değerlendirilmesine olanak sağlayan metne bağlı inceleme yöntemi izlenecektir. Bu 

yöntemde öz, yapıtın konusunu, biçim ise yazarın biçemini niteler. 

İnceleme konusu olan üç yapıttan Manon Lescaut XVIII. yüzyıl Fransız 

Edebiyatının önemli yazarlarından L’Abbé Prévost’nun en tanınan yapıtlarındandır. 

Roman, ilk yayımlandığı yıllarda toplumun ahlaki değerlerini kötü yönde 

etkileyebilecek öğeler içerdiği gerekçesiyle toplatılmasına karşın daha sonra, tutku 

dolu bir öyküyü dokunaklı bir biçimde anlattığından okurları etkileyerek kendisinden 

sonra yazılacak romantik yapıtların öncüsü kabul edilen bir başyapıt olarak hak ettiği 

değeri görür. Etkileyici bir aşk öyküsünü anlatan Manon Lescaut, Régence 

Döneminde Fransız toplumunun içinde bulunduğu karşıtlıklara da ışık tutar. Manon 

Lescaut’dan bir sonraki yüzyılda, Prosper Mérimée tarafından yazılan Carmen’de 

İspanya’nın yerel renkleri eşliğinde bir çingene kızı ile soylu bir askerin olanaksız 

aşk öyküsü kaleme alınır. İncelenecek üçüncü roman, XX. yüzyılda Sabahattin Ali 

tarafından yazılmış olan, Türk Edebiyatı’nın başyapıtlarından sayılan Kuyucaklı 

Yusuf’tur. Diğer iki roman gibi tutku dolu bir öyküyü anlatan yapıt, Osmanlı 

Devleti’nin çöküş yıllarında Türk toplumunda yaşanan yozlaşmayı yansıtır. 

Söz konusu yapıtlar arasındaki benzerlikleri üç ana bölümde irdeleyecek olan 

bu çalışmanın “L’Abbé Prévost, Prosper Mérimée ve Sabahattin Ali’nin yazar olarak 

konumları” başlıklı birinci bölümü, “Yetişme şekilleri”, “Dünyayı algılama 
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biçimleri”, “Bağlı oldukları edebiyat akımları” alt başlıklarını kapsayacaktır. Birinci 

bölümde öncelikle, yazarların aile yapıları, çocukluk yılları ve eğitim hayatlarının 

üzerinde durulacaktır. Yetişme şekillerinin ardından yazarların dünya görüşleri ele 

alınacaktır; üç yazarın da yaşadığı dönemin koşullarından, aile yapısından, eğitim 

hayatından ve deneyimlerinden etkilenerek nasıl bir dünya görüşüne sahip oldukları 

ortaya çıkarılacaktır. Son olarak, bu bölümde yazarların yazın serüvenlerine 

değinilerek bağlı oldukları edebiyat akımları büyüteç altına alınacaktır. Yazarların 

yaşadıkları olaylar iç dünyalarını etkiler ve dolayısıyla, bunun sonucu olarak, 

yaşamları yapıtlarına yansır.  Çalışmanın birinci bölümünün, farklı dönemlerde, aynı 

konuları farklı bakış açılarıyla coşkun bir biçimde işleyen üç yazarın hayatlarına yön 

veren olaylara, dünya görüşlerine ve edebiyat serüvenlerine ayrılmasıyla amaçlanan, 

incelenecek yapıtların yazarların yaşamlarıyla örtüştüğünü göstermek ve birer 

başyapıt niteliğindeki romanların nasıl birinin kaleminden çıktığını gözler önüne 

sermektir.  

Romanların karşılaştırmalı incelemelerinin yapılacağı “Manon Lescaut, 

Carmen ve Kuyucaklı Yusuf romanlarında benzerlikler” başlıklı ikinci bölüm, 

“Roman kişileri”, “Yazarların işlediği konular”, “Zaman ve uzamın konumu”, 

“Yazarların biçemi” alt başlıklarından oluşmaktadır. Bu bölümde üç roman, öz ve 

biçem bakımından birbirlerine bağlanarak ele alınacaktır. İlk alt başlıkta, roman 

kişileri, ikinci alt başlıkta roman konuları karşılaştırmalı bir biçimde incelenerek bu 

kişilerin ve konuların edebiyat dünyasında nasıl değerlendirildiği ve birlikte 

anıldıkları edebi kavramlar açıklanacaktır. Romanın ana öğelerinden biri olan roman 

kişilerinin serüvenlerinin, iç dünyalarının ve toplumsal konumlarının çözümlenmesi, 

kurgudaki neden-sonuç ilişkisinin daha iyi kavranmasını sağlayacaktır. Üç romanın 
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karşılaştırmalı incelemesinde, roman kişileri ve yazarların işlediği konular, 

aralarındaki benzerlikler nedeniyle önemli bir yer tutar. Roman kişileri ve konuları 

arasındaki benzerlikler ortaya çıkarıldıktan sonra yapıtlar zaman ve uzam 

bakımından irdelenecektir. Böylece romanların anlatı zamanları ile yazıldıkları 

dönem arasında bağlantı kurulacaktır. Bu bölümde, son olarak yazarların biçemi ele 

alınarak, üç yapıtın nasıl özgün bir biçime sahip olduğu saptanacaktır.  

 “Romanların geçmişte ve günümüzdeki yankıları” başlıklı sonuncu bölüm 

sırasıyla “Romanlarla ilgili olumlu eleştiriler”, “Romanlarla ilgili olumsuz 

eleştiriler”, “Romanların edebiyat ve sanat dünyasına katkıları” alt başlıklarını 

içermektedir. Dolayısıyla, bu bölümde, romanların, yazıldığı dönemden günümüze 

kadar geçen süre içerisinde ne gibi tepkilerle karşılaştıkları görülecektir. Günümüzde 

başarıyla anılan üç yapıtın yazıldığı dönemlerde olumlu eleştirilerin yanı sıra birçok 

olumsuz eleştiriyi de beraberinde getirdiği gözlemlenecektir. Bu bölümün son alt 

başlığında, romanların edebiyat tarihindeki önemlerine ve esin kaynağı olduğu diğer 

edebi ve sanat yapıtlarına değinilecektir.  

Çalışmanın bu üç ana bölümü ışığında ele alınan yapıtlar arasındaki 

benzerlikler ortaya çıkarılarak, farklı dönemlere ve farklı kültürlere ait yapıtlar 

arasındaki etkileşim yansıtılacaktır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BÖLÜM: 

L’ABBE PREVOST, PROSPER MERİMEE VE SABAHATTİN ALİ’NİN                                    

                             YAZAR OLARAK KONUMLARI  
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1.1. YETİŞME ŞEKİLLERİ 

Çocukluk döneminde yaşanan duygusal deneyimler, anne-baba-çocuk 

arasında kurulan ilişkiler bireyin kişilik özelliklerini önemli ölçüde etkiler. Hele de 

söz konusu olan bir yazarsa aile, sosyal sınıf, yetişme şekli ve eğitim yazarın kişiliği 

üzerinde önemli izler bırakır. Yazar, benliğindeki yüksek insani duyarlığını üstün 

zihinsel yetisiyle biçimlendirir ve bu süreçte geçmişinde yaşadığı deneyimlerden 

yararlanır. Bu çalışmada incelenecek yapıtların yazarlarından l’Abbé Prévost XVIII. 

yüzyılda Fransa’da, Prosper Mérimée XIX. yüzyılda Fransa’da ve Sabahattin Ali 

XX. yüzyılda Türkiye’de yaşar. Dolayısıyla yapıtlarında farklı dönemlerin ve farklı 

kültürel birikimlerin izleri bulunur.  

Manon Lescaut’nun yazarı Antoine-François Prévost, tanınan adıyla l’Abbé 

Prévost, 1 Nisan 1697’de Fransa’nın Hesdin kentinde varsıl bir ailenin altı 

çocuğundan ikincisi olarak dünyaya gelir. Babası Liévin Prévost parlamentoda 

avukat, aynı zamanda kralın Hesdin bölgesinden sorumlu danışmanıdır. Liévin 

Prévost evlenme çağına geldiğinde bir çiftçinin kızı olan Marie Duclay ile evlenir. 

Marie Duclay,  Liévin Prévost’ya Hristiyanlık inancının verileri ışığında, büyük 

özenle yetiştireceği beş erkek ve bir kız çocuk verir.  

L’Abbé Prévost’dan bir sonraki yüzyılda yaşayan Fransız öykü yazarı Prosper 

Mérimée ise 28 Eylül 1803’te Paris’te doğar. Babası Léonor Mérimée gençlik 

yıllarında tarihi tablolar çizen bir ressamdır. Ancak 1802’den itibaren yeni kuracağı 

ailesinin gereksinimlerini karşılamak amacıyla askeri bir akademide çizim dersleri 

vermeye başlar ve 46 yaşına geldiğinde Güzel ve Çirkin gibi klasikleşmiş çocuk 

öykülerinin yazarı Marie Leprince de Beaumont’un torunu, portre ressamı Marie 
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Anne Moreau ile evlenir. Bu kent soylu çiftin tek çocuğu olan Prosper Mérimée 

annesinin kilise karşıtı olması nedeniyle vaftiz edilmez.  

Fransız Edebiyatına unutulmaz yapıtlar kazandıran bu iki yazardan farklı 

olarak, Türk Edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Sabahattin Ali ise 25 Şubat 

1927’de o dönem Bulgaristan’a bağlı olan Gümülcine kentinde doğar. Babası piyade 

yüzbaşısı Ali Salahattin otuz yaşında iken subay arkadaşlarından Mehmet Ali’nin on 

dört yaşındaki kızı Hüsniye ile evlenir. Adını babasının yakın bir dostundan alan 

Sabahattin Ali bu çiftin ilk çocuğudur. 

Her biri farklı dönemlerde yaşayan bu üç yazarın çocukluk yıllarına 

bakıldığında üç farklı manzara ile karşılaşılır. Henüz on dört yaşında bir çocukken 

annesini kaybeden l’Abbé Prévost bu üç yazardan en talihsizidir. Kendisinden bir yaş 

küçük olan kız kardeşi Thérèse-Claire ile olan mükemmel uyumu ve okuduğu 

romanlar l’Abbé Prévost’nun sakin ve mutlu geçen çocukluğunun en güzel anılarıdır 

ancak bu dingin çocukluk yılları fazla uzun sürmez: 

“Marie Prévost’nun ölümü bu dingin aile hayatının erkenden sona ermesine neden 

olur. Annesi öldüğünde henüz on dört yaşında olan Antoine-François babası 

tarafından o dönem Cizvitlerin yönetiminde olan Hesdin Koleji’ne gönderilir. İlk 

romanlarından anlaşıldığı üzere Hesdin Koleji’nde başarılı çalışmalar yapar.” 

(Roddier, 1955: 9) 

Büyük bir sevgi ile bağlı olduğu annesini ve kız kardeşini aynı yıl içerisinde 

kaybetmesinin ardından Antoine-François’nın yaşayacağı serüvenler durmak bilmez. 

Değişken mizacının kendisini yönlendirmesine karşı koyamaz: 



3 

 

“Coşkun doğası gençlik yılları boyunca onu kent soylu bir ailede yetişen her genç 

için eşit düzeyde çekici olan dinî ve askerî eğilimler arasında ikilemde bırakır. 

Kuşkusuz, ilk gençlik yıllarından itibaren imgelemini ateşleyen ve onu tutkularının 

esiri yapan şiir ve roman okumalarına merak salar.” (Roddier, 1955: 8) 

L’Abbé Prévost’nun annesi ve kız kardeşini kaybetmesinin ardından 

hayattaki tek dayanağı babasıdır. Ancak annesi öldükten sonra kendisini manastıra 

kapatan babası ile oldukça mesafelidir:  

“Sert mizaçlı babasının kararsızlıklarını kınamasından korktuğundan asla baba evine 

dönmez. Masrafların büyük kısmını karşılayacak olan bir arkadaşıyla Hollanda’ya gider. 

Doğanın kendisine bağışladığı güzel görüntüsü, kişiliğinin naifliği ona en iyi yerlerin 

kapısını açar.”(Roddier, 1955: 12) 

Öte yandan, Prosper Mérimée, henüz on dört yaşında ailesinden ayrılmak 

zorunda kalan l’Abbé Prévost’ya göre daha şanslı bir çocukluk geçirir. Zira babası 

kırk altı, annesi ise yirmi sekiz yaşındayken çocuk sahibi olduğundan özenle 

yetiştirilir. Ailesinin ilgisi zaman zaman onu şımartır. Ancak Prosper Mérimée, 

yalnız yetiştiği için çevresine karşı mesafeli, gururlu ve çekingen bir tutum sergiler. 

Ailesi sürekli taşındığı için kalıcı arkadaşlıklar kuramaz ve yalnız bir çocukluk 

geçirir. Mérimée aydın bir ailede yetişip, iyi bir eğitim alsa da duygusal açıdan eksik 

kalır, babasıyla olan ilişkisi de oldukça mesafelidir: 

“Léonar Mérimée oğlunun zekâ gelişimine büyük önem verir ancak duygularıyla 

pek ilgilenmez, bugünkü babalar gibi ona sevgi dolu bir arkadaşlık göstermez; 

oğluna sen diye hitap etse de ona karşı mesafesini korumayı asla 

unutmaz.”(Trahard, 1925: 5) 
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 Bir çocuğun kalbini biçimlendirip duygularına dokunmak ise annenin payına 

düşer. “Napolyon Mérimée’ye bir çocuğun yaşayacağı mutluluğun annesine bağlı 

olduğunu yazar.”
1
 (Le National, 1830) Peki Mérimée’nin ressam annesi onun 

duygularına dokunmayı başarabildi mi? Anne babasının yeteneklerini geliştirmesi 

için onun üzerine titremesine karşın, Mérimée ailesinin özellikle de annesinin 

soğukluğundan zaman zaman üzüntü duyar. Annesi onun tehlikelere ve zorluklara 

karşı deneyimli olması gerektiğini düşünür. Mérimée, Madam de Monjito’ya yazdığı 

bir mektupta çocukluğundan şöyle söz eder: 

“Henüz küçük bir çocukken bir mumun alevinin sebep olduğu yanığın bana önemli 

bir zarar vermeyeceğini ve bir odanın parkesinin yastıktan daha sert olduğunu 

deneyip öğrenmem istendi.”(Trahard,1925: 5) 

 Annesinin kendisine karşı olan soğuk tutumu, tüm hayatı boyunca 

Mérimée’nin kişiliği üzerinde etkili olur. Öte yandan, annesinin sağduyusu, sağlam 

zekası ve resim yeteneği Mérimée’ye miras kalır: 

“Eleştirel düşünce, tanrısal olanı reddetme gibi XVIII. yüzyıl zihniyeti anneden 

oğula geçer. (...)Mérimée’nin üzerinde hiçbir mistik etki yoktur; babası dine karşı 

ilgisizdir. Annesi ise Voltaire’in düşüncelerini benimsediğinden rahatlıkla oğlunun 

bir Voltaire hayranı olmasını sağlar. Zira, Léonar Mérimée karısına göre daha az 

baskındır; sanat eğilimi ile öykü anlatma yeteneğini Mérimée’ye kazandıran 

annesidir.”(Trahard, 1925: 7)  

L’Abbé Prévost ve Prosper Mérimée’nin ardından Sabahattin Ali’nin 

çocukluk yıllarına bakıldığında ise onun küçük yaşta savaş, maddi zorluklar, 

annesinin ruhsal dengesizliği gibi birçok güçlükle karşılaştığı görülür. Eğitim 

                                                           
1
 Aynı alıntı için bkz. Trahard, Pierre, La jeunesse de Prosper Mérimée, Paris, 1925, s. 5 
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hayatına yedi yaşında, İstanbul Üsküdar’daki Füyûzat-ı Osmaniye Mektebi’nde 

başlayan Sabahattin Ali, ailesi Çanakkale’ye gidince Birinci Dünya Savaşı nedeniyle 

bir dönem öğretmensiz kalan Çanakkale İptidaî Mektebî’ne girer. Sabahattin Ali ve 

ailesi savaş boyunca Çanakkale’de korkulu günler geçirir: 

“Çok genç yaşta anne olan Hüsniye Hanım kendisini iki küçük çocukla savaşın 

ortasında bulunca ruhsal dengesi yavaş yavaş bozulmaya başlar.” (Sönmez, 2007: 59)  

Babası, savaş çıktıktan dört yıl sonra istifa edip İzmir’e taşındıklarında 

annesinde histeri başlar, babası kalp hastası,  kardeşi ise kekeme olur. Baba Ali 

Selahattin Bey İzmir’de önce bir tiyatro, ardından da bir gazino işletir. Ancak Yunan 

işgali nedeniyle işleri bozulunca ailecek, eşi Hüsniye Hanım’ın ailesinin yaşadığı 

Edremit’e yerleşirler. Sabahattin Ali de kesintiye uğrayan eğitimine Edremit İptidai 

Mektebi’nde devam eder:  

“Sabahattin Ali Edremit İdadisi’nin (şimdiki Gazi İlkokulu) başarılı bir öğrencisiydi. 

Gerçi sessizdi, sokulgan değildi, içine kapanıktı ama çok zeki ve çalışkandı. Bu 

yüzden öğretmeninin gelmediği zamanlar, dersleri arkadaşlarına o anlatıyordu. 

Öğretmeni babasının Gümülcine’den tanıdığı aile dostu Mehmet Şah Bey’di. 

Sabahattin Ali’yi beğeniyor ve seviyordu. Ayrıca dayısı Nazmi Bey de onu sevenler 

arasındaydı. Sık sık yeğenini görmeye geliyor, ona güzel kitaplar getiriyordu. 

Sabahattin Ali onları ya evde, ya da babası Havran, Burhaniye, Ayvalık pazarlarında 

sergi açıp öteberi satmaya gittiği günler dükkânda tutkuyla okuyor, işini ihmal 

ediyordu.  Gerçi babası da okumasını istiyordu, ama çalışma sırasında Selahattin 

Bey’in yanında da okumaya başlayınca sopayı yiyordu.” (Bezirci, 2007: 13) 

Döneminin zorlukları ve ailevi sorunlar Sabahattin Ali’nin olgun bir çocukluk 

geçirmesine neden olur. Annesinin hastalığı, babasının önce cephe görevi ardından 
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işsiz kalışı, anne ve babası arasında geçen şiddetli tartışmalar onu derinden yaralar. 

Annesinin, kardeşi Fikret’le daha çok ilgilenmesi de onun sevilmediği sanısını kesin 

bir kanıya dönüştürür:  

“Annesi sinirli bir kadındı. Sabahattin Ali’den çok kekeme oğlu Fikret’e yakınlık 

gösterirdi. Arada bir Sabahattin Ali’yi azarlar, hatta döverdi. Bu ayrıcalıklı davranış 

Sabahattin Ali’yi derinden yaralamıştı. Bundan dolayı, annesinin, hatta kimsenin 

kendisini sevmediğine ve sevemeyeceğine inanmış, babasına daha bir bağlanmıştı. 

Ailenin geçimini sağlamak için onun geçirdiği sıkıntıları üzülerek izliyordu. 

Salahattin Bey ile Hüsniye Hanım arasındaki tartışmalar benliğini sarsıyordu.” 

(Bezirci, 2007: 13) 

Babası subaylıktan emekli olduktan sonra Sabahattin’i de yanına alıp 

pazarları gezerek çerçilik yapar ve oğlundan pazarda gördüklerini yazmasını ister; 

onun yazmaya başlamasında ve yazış biçiminde babasının uyarıcı etkileri olur. 

L’Abbé Prévost ise küçük yaşta ailesinden ayrılmak zorunda kalıp babasının 

isteğiyle manastır eğitimine başladığında, manastır hayatının gerekliliklerini yerine 

getiremez. Kendisine annesinden geçen okuma tutkusu onu yazmaya yönlendirir. Bu 

iki yazardan farklı olarak çocukluk yıllarını doya doya yaşama olanağı bulan Prosper 

Mérimée, okul yıllarında yazılarının önemli bölümünü etkileyecek olan fantastik 

ögelere karşı büyük bir eğilim gösterir. 

Kişiliğin sağlıklı ve uyumlu bir şekilde oluşmasında ailenin çok büyük önemi 

olduğu açıktır; bireyin kişiliği, çocukluk döneminde, aile içinde biçimlenmeye 

başlar. Anne babaların eğitim düzeyleri ve çocuğa karşı tutumları çocuğun nasıl bir 

kişiliğe sahip olacağını belirleyen önemli etkenlerdir. Ancak kişiliğin biçimlenmesi 

bireyin yaşadığı çevrede ve eğitim ortamında devam eder. Eğitim,  bireyin doğuştan 
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getirdiği yeteneklerin gelişmesinde ve bireyin olgunlaşmasında en önemli 

etkenlerden biridir. Üstelik işi, yeni yapıtlar üretip yaşamaya dair değerler ortaya 

koymak olan bir yazar için öğrenim hayatı oldukça önemlidir. Bu çalışmada yapıtları 

incelenecek olan üç yazarın eğitim hayatları irdelendiğinde üçünün de başarılarıyla 

adlarından söz ettirdikleri dikkat çeker. 

 Eğitim hayatına Hesdin Koleji’nde başlayan l’Abbé Prévost okulda büyük 

başarı gösterir; onun yaşıtlarına göre oldukça azimli olduğunu gören Cizvit rahipleri 

bu zeki genci aralarına almak isterler ve bu isteklerini gerçekleştirirler: 

“Cizvit rahipleri ona azizlerin öykülerini, yaşadıkları mucizeleri ve çektikleri 

azapları anlatırlar. Gelenekleri gereği etkileyici ve ikna edici olduklarından Antoine-

François’yı kısa zamanda tarikatlarına bağlamayı başarırlar.” (France, 1917: 218) 

 Babası Liévin Prévost oğlunun bu başarılarını öğrenince daha iyi bir eğitim 

alması için onu Paris’teki Harcourt Koleji’ne gönderir. Orada Latin kültürünü tüm 

ayrıntılarıyla öğrenir ancak on beş yaşında Paris’ten ayrılır, babasının da isteğiyle 

çömezliğini tamamlamak için Flèche’e döner. L’Abbé Prévost oldukça başarılı bir 

öğrenci olsa da değişken doğası nedeniyle öğrenim hayatını çeşitli okullarda 

sürdürür. 

Prosper Mérimée ise1811’de babasının resim öğretmenliği yaptığı Napolyon 

Lisesi’ne2 başladığında birçok arkadaş edinir. Okulda eski dillere karşı olan 

yeteneğiyle dikkat çeker, bu yeteneği sayesinde henüz öğrenciyken birçok ödül 

kazanır. Büyükannesi uzun yıllar İngiltere’de yaşadığından, İngiliz sever bir ortamda 

yetişen Mérimée İngilizceyi hızlı bir şekilde öğrenir; on beş yaşında dile tamamen 

                                                           
2
 Restorasyon’dan sonra Henri IV Lisesi olarak adlandırılır. 
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hâkim olur.  Mérimée’nin sanatsal eğitimi babası Léonor’un arkadaşı Simon-Jacques 

Rochard tarafından verilir; Mérimée, resim alanında ünlü bir sanatçı olmaz ancak 

çizim yeteneği de dikkat çekicidir; resim yaparken renkleri rahatlıkla işler ve 

yolculukları sırasında birçok resim çizer. Liseden sonra ise babasının isteği 

doğrultusunda hukuk fakültesine kaydolur, hukuk kariyeri ona pek çekici gelmese de 

babasının bu isteğine karşı çıkmadan öğrenimine başlar. Mérimée hiçbir zaman 

hukuk alanında uzmanlaşmayacaktır ancak buna karşın 1823’te Hukuk Fakültesinden 

mezun olmayı başarır.  

Henüz ilkokul öğrencisiyken başarılarından söz ettiren Sabahattin Ali ise 

Edremit İptidaî Mektebi’ni bitirdikten sonra dönemin koşulları nedeniyle okula bir 

yıl ara verir, bir yıl sonra Balıkesir Öğretmen Okulu’na girer. İkinci sınıfa geldiğinde 

yazıları okul gazetesinde yayımlanmaya başlar. Okul gazetesi dışında Yeni Yol 

dergisine yazılar yollar, anı defteri tutar, roman okur, zaman buldukça tiyatro ve 

sinemaya gider. Balıkesir Öğretmen Okulu’nda seçkin ve yetenekli bir öğrenci 

olduğunu kanıtlayınca İstanbul’a gidip öğrenimini orada tamamlamak ister ve 

okulunun müdür yardımcısı Esat Bey’in yardımıyla 1926’da İstanbul’a gider. Okul 

arkadaşı Naci Erçevik, Sabahattin Ali’nin İstanbul’a gidişini şöyle anlatır:  

“İstanbul’a nakledilip öğrenimini orada tamamlamak istiyordu. Dileğini müdür 

yardımcısı Esat Bey’e açtı. Anlayışla karşılandı; çünkü seçkin, yetenekli bir öğrenciydi.” 

(Sönmez, 2009: 279) 

İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’ndan arkadaşı Malik Aksel ise Sabahattin 

Ali için şunları söyler: “Sınıfın en çalışkanı, en zeki öğrencisidir. Üstelik okul 
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müsamerelerinde, temsillerde bulunduğu gibi dergilere dahi yazılar gönderirdi.” 

(Sönmez, 2009: 279) 

Bir bireyin yetişme şekli dolayısıyla aldığı eğitim bireyin geleceğini önemli 

ölçüde etkiler. L’Abbé Prévost, Prosper Mérimée ve Sabahattin Ali’nin aile yapıları, 

yetişme şekilleri ve eğitim hayatlarının üzerinde durulması, onların yazar olarak 

konumlarının daha iyi kavranabilmesine yardımcı olacaktır. Üç yazarın yetişme 

süreçleri kısaca özetlenirse, l’Abbé Prévost, annesine bağlı bir çocukken küçük yaşta 

annesini kaybedip manastıra gönderilmesiyle çalkantılı hayatı başlar. Prosper 

Mérimée,  anne babası sayesinde iyi bir öğrenim alır ancak duygusal gelişimi ihmal 

edilirken bilişsel gelişimi özenle desteklenir. Son olarak Sabahattin Ali ise 

çocukluğunda annesinin soğukluğundan kaçarak çok sevdiği babasına daha da 

bağlanır, babasının ve kendisinin çabasıyla eğitim hayatında başarılarından söz 

ettirir. Üç yazar da farklı dönemlerde ve farklı aile yapılarında yetişmiş olsalar da 

üçü de yazma tutkularıyla ülkelerinin edebi geçmişine unutulmaz yapıtlar kazandıran 

başarılı yazarlar arasında yer alacaklardır. 
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1.2. DÜNYAYI ALGILAMA BİÇİMLERİ 

Her bireyin dünyayı algılama biçimi farklıdır, bu farklılık bireyin hayata karşı 

duruşunu belirler dolayısıyla bu duruş da bireyin inandığı ve savunduğu dünya 

görüşünü yansıtır. Yazınsal bağlamda düşünüldüğünde de yaratıcılığı ve imgelemi 

sayesinde yapıtlarını oluşturan her yazarın bir dünya görüşü vardır. Edebi yazı 

yazmak için derli toplu bir dünya görüşüne sahip olmak gerekir. Yazar, bilişsel 

açıdan sürekli gelişim halinde olduğundan dünyayı algılama biçimi de bu gelişim 

sürecinde edinilen toplumsal ve kültürel deneyimler sonucu değişir. Dünya görüşü, 

yazarın yaşadığı dönemin koşullarından, aile yapısından, aldığı eğitimden, yetiştiği 

kültürel ortam ile olan etkileşiminden, yaşadıklarından ve duygularından 

harmanlanarak oluşur. Yazar dünya görüşünü yapıtları aracılığıyla yansıtır, 

dolayısıyla yapıtlarında bir öznellik söz konusudur. L’Abbé Prévost, Prosper 

Mérimée ve Sabahattin Ali’nin de yapıtlarında dünya görüşlerini yansıttıkları 

görülür. Bir bireyin dünya görüşünün aile içinde biçimlenmeye başladığı 

düşünülürse, üç yazar da eğitimli ve aydın ailelerin çocukları olduklarından, bu 

konuda anne babalarını kendilerine örnek alma olanağını bulurlar. L’Abbé Prévost, 

annesi sayesinde kendisini yazın hayatına yönlendirecek okuma tutkusunu edinir, 

Prosper Mérimée anne-babasının eğitim hayatına gösterdiği büyük özenle yetişir ve 

Sabahattin Ali babasının desteğiyle yazmaya başlar.  

Yazarların dünyayı algılama biçimlerini etkileyen en önemli etkenlerden biri 

de kuşkusuz yaşadıkları dönemdir. Üçü de farklı yüzyıllarda yaşayan yazarlardan 

l’Abbé Prévost XVIII. yüzyıl Aydınlanma Çağı yazarlarındandır. “Aydınlanma Çağı, 

usun kılavuzluğunda her şeyin tartışıldığı, her konunun evrensel nitelikli bir 
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eleştirinin süzgecinden geçirildiği kavgacı bir çağdır.” (Hazard, 1963: 18)
3
 “Bu 

dönemde felsefe genellikle yazının sunduğu biçimlere bürünür, yazınla özdeşleşmeye 

yönelir: Bazen trajedi ya da destan, öykü ya da roman olur; bazen de eğitici şiir ya da 

yergi biçimini alır; kimileyin de sözlüğe, ansiklopediye dönüşür.” (Vardar, 2005: 

193) Fransa’da XVIII. yüzyılda baskın olan akılcı düşünce edebiyata da yansır: 

Edebi yapıtlarda da akla dayalı düşünce hâkimdir ve şiir gibi duygulara hitap eden 

yazınsal türler bu dönemde gelişme göstermez. Ancak bu bağlamda, l’Abbé Prévost 

yaşadığı dönemin baskın düşünce biçiminden zaman zaman uzak kalır. Yapıtlarında 

insanın duygularına dokunan, hayalci ve acı dolu öyküler anlatır. Bununla birlikte, 

yaşadığı döneme siyasi açıdan bakılırsa, l’Abbé Prévost, Louis XIV’ün 

hükümdarlığının son yıllarında doğar ancak yaşamının önemli bölümü Philippe 

d’Orléans’ın krallık naipliği döneminde ve Louis XV’in hükümdarlığı döneminde 

geçer. 

XIX. yüzyıl Fransız Edebiyatı yazarlarından Prosper Mérimée’nin ise l’Abbé 

Prévost’nun aksine, döneminde baskın olan eğilimleri yapıtlarına yansıttığı görülür.  

XIX. yüzyıl, Fransa’da toplumsal, siyasi, düşünsel ve sanatsal alanlarda birçok köklü 

değişikliğin yaşandığı dönemdir. Öyle ki, cumhuriyet, yönetim şekli olarak 

kesinleşene kadar ülkede aynı yüzyıl içerisinde bir kez şehbenderlik, iki kez 

imparatorluk, iki kez krallık ve iki kez cumhuriyet rejimi uygulanır. Siyasi açıdan bu 

denli çalkantılı bir dönemde yaşamasına karşın Mérimée bağnazlığı hiçbir zaman 

kabul etmez: 

                                                           
3
 Aynı alıntı için bkz. Vardar, Berke, Fransız Edebiyatı, İstanbul, Multilingual, 2005, s.193 
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“O, bir simge ya da bir siyasi görüş için çatışmayı reddeder… Louis XVIII 

Napolyon’un yerini aldığında ya da Napolyon Louis XVIII’in yerini aldığında arkadaşlarının 

galeyana gelmesi ona saçma geliyordu.” (Trahard, 1925: 25) 

Siyasi ortamdaki bu karışıklığı toplumsal yapıdaki değişiklikler takip eder; 

kentsoylular 1789 devrimiyle gücü ele geçirir, şehirleşmeyle ve sanayileşmeyle yeni 

bir toplumsal sınıf olan işçi sınıfı ortaya çıkar. Siyasi alandaki tutarsızlık ve 

toplumdaki bölünme XIX. yüzyıl boyunca birçok yıkımın yaşanmasına neden olur. 

Sanat, felsefe ve edebiyat dünyası da yaşanan çalkantıdan payına düşeni alır; birçok 

önemli edebi akım bu yüzyılda ortaya çıkar. Bunlardan en önemlileri yüzyıla 

damgasını vuran romantizm, bilim alanındaki gelişmelerle ortaya çıkan realizm, 

realizmin somutluğuna karşı çıkan sembolizmdir. 

Sabahattin Ali’nin hayatı da Mérimée’ninki gibi ülkesinin tarihi açısından 

çalkantılı bir dönemde geçer. Türkiye’de siyasi ve toplumsal alanlarda köklü 

değişikliklerin yapıldığı XX. yüzyılın ilk yarısında yaşaması Sabahattin Ali’nin 

Birinci Dünya Savaşı,  Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı, Cumhuriyetin ilanı gibi 

birçok önemli tarihsel olayın tanığı olmasını sağlar. Türkiye’de XX. yüzyılda siyasal 

ve toplumsal alanda yaşanan değişiklikler edebiyata da yansır. Cumhuriyet’in 

ilanının ardından hızlı bir şekilde yapılan dil ve harf devrimleriyle Latin harflerine 

dayalı yeni alfabenin kabulü ve dilde özleşme, 1920’li yıllarda başlayan ve 

günümüzde de devam eden edebiyat döneminin başlangıcı olarak kabul edilir. 

Türkiye’de yaşanan bu köklü değişiklikler Sabahattin Ali’nin yalnız hayatına yön 

vermekle kalmaz aynı zamanda siyasi ve edebi görüşlerini de etkiler.  
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Yazarların yaşamları ve yapıtları arasında sıkı bir bağ bulunur, yaşadığı 

olaylar yazarın iç dünyasını dolayısıyla dünya görüşünü önemli ölçüde etkiler. 

Yazarlar, yapıtlarında iç dünyalarını yansıttıklarından kitaplarını incelemeden önce, 

yaşamlarına yön veren olaylara da değinmek gerekir.  

Söz konusu yazarlardan l’Abbé Prévost’nun hayatı yaşadığı serüvenlerle ve 

yaptığı yolculuklarla anılır. Hayatı boyunca yaşadığı sıra dışı serüvenler ve edindiği 

deneyimler, onun dünya görüşünü en belirleyici etkenlerdir. Babasının isteğiyle 

Cizvitlerin yönetimindeki Hesdin Koleji’nde manastır eğitimine başlayan Prévost, bir 

süre sonra izin almadan tarikattan ayrılarak evine döner ancak babasının tepkisiyle 

karşılaşır. L’Abbé Prévost’nun manastırdan ayrılmasının nedeni küçük Hesdin 

şehrinin ona hayattan ve kadınlardan beklediğini verememiş olmasıdır. Ancak bu 

ayrılık uzun sürmez; babası ile yaşadığı şiddetli tartışmaların ardından on sekiz 

yaşında hayattan soğuduğunu hisseder ve yeniden Cizvitlerin kapısını çalar. Flèche 

kentindeki Cizvit rahipleri onu yeniden aralarına almak için bazı koşulları yerine 

getirmesini isterler, zira onun dik başlı olduğunu düşünürler. L’Abbé Prévost onların 

isteklerine karşı çıkar ve uzun bir yolculuk için oldukça genç olmasına karşın, tarikat 

lideriyle görüşmek için Roma’ya gitmeye karar verir. Ancak henüz Fransa sınırlarını 

geçemeden hastalanır. Bir subayın yardımıyla hastaneye yatırılır ve iyi bir tedavi ile 

iyileşir. Onu tanıdıkça güçlü kişiliğinden etkilenen subay, böyle cesur bir gencin 

ülkesine hizmet etmemesinin büyük bir kayıp olacağını söyler. Hastaneye, l’Abbé 

Prévost için ücret ödenmeyeceğini; onun devlete hizmet ettiğini bildirir; böylelikle 

genç Prévost zorunlu olarak asker olur, siyah üniforma giyer, saçları kesilir ve 

İspanya Veraset Savaşı’na gönderilir. Ancak askerî koşullara katlanamaz, öfkelenir 

ve askerden kaçar. Utrecht Antlaşması’yla barışın ilan edilmesinin ardından çıkan 



14 

 

genel afla serbest bırakılır, gizlendiği yerden çıkar ve fazla uzun kalmayacağı 

manastıra tekrar döner:  

“Doğasında ikiyüzlülük olmayan bu genç, aynı anda Tanrıya ve kadınlara 

yönelemeyeceğini düşünür ve manastırdan kaçarak karşısına çıkan Manonlarla 

eğlenir. Kadınların kendisini eğlendirdiği kadar o da kadınları eğlendirir zira iyi 

görünümü ve anlamlı bakışlarıyla onları kendine çekmeyi başarır.”(France, 1917: 

222) 

L’Abbé Prévost, bir süre eğlendikten sonra bir arkadaşıyla birlikte 

Hollanda’ya gitmeye karar verir. Hollanda’da güzel bir kızla tanışır ve ona büyük bir 

aşkla bağlanır ancak bu güzel kız onu aldatır. Bu olaydan büyük bir üzüntü duyar, 

asla avunamayacağını düşünür, umutsuzluğa kapılır ve tüm kadınlardan uzaklaşarak 

Saint-Maur Benedictlerinin manastırına kapanır; henüz yirmi iki yaşında iki kez 

asker, iki kez subay olmuştur. Benedictler, Cizvitlerle çekişme içinde olduklarından 

onu içlerine almayı memnuniyetle kabul ederler. Katı mizaçlı babası ise oğlunun tüm 

bu serüvenlerini öfkeyle karşılar. Prévost, kimsenin kendisinden haber alamadığı bir 

yıl boyunca Benedictlerin çömezliğini yapar. Her manastırında kapsamlı bir 

kütüphane bulunan Benedict manastırında bilgi birikimini artırır.  

“Sıra dışı serüvenleri ve imgeleri gerçekmiş gibi hissettiren Prévost, kış akşamları 

rahipleri eğlendirmek için onlara ilginç öyküler anlatır. Ancak imgelemine büyük önem 

verdiğinden iyi bir rahip olamaz.”(France, 1917: 231,232) 

Prévost, Saint-Maur manastırının kendisi için katlanılmaz olduğunu anlayınca 

kuralların daha az katı olduğu Roma’daki Cluncy manastırıma gitmeye karar verir. 

Roma’da da aradığını bulamayan Prévost daha önce de sığındığı bir ülke olan 
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Hollanda’ya gider. Bu sırada Mémoires d’un homme de qualité adlı yapıtı ise Paris’te 

basılır ve herkes tarafından okunur. 

 L’Abbé Prévost, yeteklerini geliştirmeyi bilen, hayal gücünü ustalıkla 

kullanan, yaratıcı bir yazardır. Ancak Prévost’nun en büyük eksikliği planlarını 

uygulayamaması ve kendini sınırlandıramamasıdır; hayatı boyunca birçok konuda 

nerden yola çıktığını ve nereye gittiğini bilmeden rastlantısal olarak ilerler. 

Romanlarında da hayatında olduğu gibi birçok serüveni bir arada anlatır. 

Mémoires d’un homme de qualité din adamları tarafından da okunurken, 

Prévost, Lahey’de güzel, inançlı ve yoksul bir kızla tanışıp evlenir. Bağlı olduğu din 

çevreleri Prévost’nun bir Protestan’la evlendiğini öğrenince onu dinsiz ilan ederler. 

Bunun üzerine Prévost ve karısı Hollanda’da bir miktar borç bırakıp İngiltere’ye 

gitmeye karar verirler. Deniz yoluyla İngiltere’ye ulaşan Prévost kişiliğine uygun 

olan bir ülkede olduğunu duyumsar. Bu ülkenin Prévost’ya en büyük katkısı ise 

Samuel Richardson’un yapıtları ile tanışmasıdır. L’Abbé Prévost İngiltere’de 

yaşadığı süre içerisinde ülke üzerine geniş birikim sahibi olur ve en önemlisi de 

Samuel Richardson’un Rousseau’yu da etkileyecek olan yapıtlarını Fransızcaya 

çevirir. 

 L’Abbé Prévost’nun ardından Prosper Mérimée’nin yaşamına yön veren 

olaylara bakılacak olursa, onun üniversite öğrenimi sırasında başta Stendhal olmak 

üzere birçok arkadaşıyla tanıştığı salonları ziyaret ettiği ve yazınsal serüveninin, 

romantik bir toplulukla bütünleşerek içini döktüğü bu salonlarda başladığı görülür. 

Hayatı boyunca farklı alanlarda çalışan Mérimée, hukuk okumasına karşın resim 

alanında çalışmayı düşünürken, 1822’de Stendhal ile tanışmasıyla öykü yazarlığına 
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başlar. 1825’ten itibaren bazı tiyatro oyunlarını ve bazı şiirlerini, çeşitli kadın 

adlarıyla yayımlar. 1828’de ise yazılarını kadın adlarıyla yayımlayan yazarın kim 

olduğunun ortaya çıkmasıyla Mérimée, büyük beğeniyle okunacak yapıtlarını kaleme 

almaya başlar. 

Prosper Mérimée de L’Abbé Prévost gibi ufkunu açıp yaşama daha geniş bir 

açıdan bakmasını sağlayacak birçok yolculuk yapar. İlk olarak 1830’da, yaşadığı bir 

aşkın kendisini hayal kırıklığına uğratmasıyla İspanya’ya uzun bir yolculuğa çıkar. 

Orada derin bir sevgi ile bağlandığı Eugénie’nin annesi Manuela Montijo ile tanışır. 

Mérimée, İspanya izlenimlerini aktardığı birçok makale yazar. Fransa’ya 

döndüğünde ise siyasi durumun değişmesiyle liberal görüşleri sayesinde memuriyet 

hayatı başlayan Mérimée, tarihi anıtlar denetmeni olarak birçok yolculuk yapar ve 

yolculuk onun için bir tutku haline dönüşür: 

“İngiltere’ye ve İspanya’ya sayısız yolculuk yapmış, Korsika’da, Almanya’da, 

Hollanda’da, İsviçre’de, İtalya’da, Avusturya’da, Macaristan’da, Yunanistan’da ve 

Orta Asya’da bulunmuştur. Bu ülkelerde bulunma nedeni sadece Tarihi Anıtlar 

denetmeni ya da arkeolog olmasından kaynaklanan zorunluluk değil, aynı zamanda 

farklı ülkeler, farklı gelenekler, farklı figürler görmek, farklı bir dil duymak, 

bunlardan da önemlisi yabancı ülkelerdeki insan çeşitliliğini gözlemlemektir.” 

(Hovenkamp, 1928: 61) 

Öte yandan, Mérimée, yelpazesi oldukça geniş bir ilgi alanına sahiptir; başta 

edebiyat olmak üzere yabancı diller, resim, arkeoloji, tarih gibi alanlarla yakından 

ilgilenir: 

“İsteğiyle olduğu kadar ilkesi gereği de hayatın tadını çıkarmayı bilen, keyif düşkünü 

aynı zamanda gerektiğinde bilgi becerisini ortaya koyan, farklı alanlara meraklı, 
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dürüst bir adam olarak yaşamıştır. Mérimée’ye göre dürüst insan yeteneklerini 

geliştiren, arkadaşlığa, aşka, duygulara, çalışmaya, gözleme önem veren, zevk ve 

bilgi sahibi, yaşamayı bilen insandır.”  (Hovenkamp, 1928: 64) 

Mérimée’nin kişilik özelliklerine bakıldığında ise ilk dikkat çeken 

sağduyusudur;  bu özelliği onun önyargılı olmasını engeller. “Kendisine en saçma 

gelen inanca bile saygı duyar.”(Hovenkamp,1928: 65) Sağduyusu yüksek bir insan 

olmasına karşın, Mérimée soğuk ve mesafeli bir duruşa sahiptir; duygularını ve 

zayıflıklarını dışarı yansıtmaz. 

“Mérimée, büyük olasılıkla annesinden aldığı parlak ve üstün zekâsı, sağduyusu, 

araştırma yeteneği, dinmez merakı, doğru gözlemci olması, enerjisi ve güçlü hafızası 

sayesinde evrensel ve bilimsel düşünebilen bir bilgin olmuştur.” (Hovenkamp, 

1928: 68) 

1853’te Mérimée’nin yakın arkadaşı, Eugénie de Monjito Napolyon ile 

evlenir. Böylelikle, Mérimée senato üyesi seçilir ancak bu nedenle başta Victor Hugo 

olmak üzere bazı arkadaşlarıyla arası açılır. 

Söz konusu yazarlardan Sabahattin Ali’nin dünyayı algılama biçimini 

etkileyen önemli olaylar ise eğitim hayatını tamamlamasıyla başlar. İstanbul Yüksek 

Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra bir yıl kadar Yozgat’ta ilkokul öğretmenliği 

yapan Sabahattin Ali Yozgat’ta geçirdiği bunalımlı günleri arkadaşlarından Nahit 

Hanım’a gönderdiği mektupta şöyle anlatır: 

“Burası beni muhakkak çıldırtacak. Ne basit muhit Yarabbi… Düşün kardeşim, 

konuşacak bir insan bile yok… Hepsi alelade, hepsi dümdüz… Memleketin civarı 

hep bozkır, gözünün alabildiği kadar çıplak dağlar uzanıyor…(…)Ahali fesat, 



18 

 

dedikoducu. Kendimi yalnız okumaya verdim. Kitap, gazete, mektup okumakla vakit 

geçiriyorum.”(Bezirci, 2007: 20) 

 Sabahattin Ali, Yozgat’ta geçirdiği yalnızlık dolu günlerde birçok şiir ve öykü 

yazar ancak bu şehirde daha fazla kalamayacağını anlayınca İstanbul’a dönerek Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın dil öğretmenleri yetiştirmek için Avrupa’ya öğrenci 

göndereceğini öğrenir. Açılan sınava girer ve başarılı olur, dil ve edebiyat öğrenmek 

için gittiği Almanya’da dört yıl kalır:  

“Sabahattin Ali Almanya’da mutlu günler geçirmiş, pek çok şey öğrenmiş, başta 

Alman Edebiyatı olmak üzere dünya edebiyatıyla tanışmış, durmadan okumuş, 

gezmiş, etrafını gözlemlemiştir. Aliye Hanım’a 25 Nisan 1935 tarihli mektubunda, 

‘Benim talebeliğimin en güzel tarafı Almanya’daki tahsil hayatımdır’ demektedir.” 

(Sönmez, 2009: 45) 

 Almanya’dan döndükten sonra bir süre, eski dostlarından Pertev Naili 

Boratav, Orhan Şaik Gökyay, Nihal Atsız, Nihat Sami Banarlı ile birlikte İstanbul 

Yüksek Öğretmen Okulu’nun yatakhanesinde kalır.  Daha sonra Ankara’ya giderek 

yabancı dil sınavlarına katılır ve Aydın Ortaokulu’nda Almanca öğretmenliğine 

atanır. 

Sabahattin Ali de Prosper Mérimée gibi döneminin önemli isimleriyle 

arkadaşlık kurma olanağı bulur; Aydın’a gitmeden önce Resimli Ay dergisine 

uğrayarak Zekeriya Sertel, Sabiha Sertel ve Nazım Hikmet’le tanışır. Almanya’da 

geçirdiği günler Sabahattin Ali’nin dünya görüşünü etkileyen en önemli etkendir. 

Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’nın ardından geçirdiği gergin günlere tanık olan 

Sabahattin Ali, orada, Marksizm’in kuramlarını öğrenerek solcu akımları yakından 
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tanıma olanağını bulur. Böylece, yazarlarının çoğu sosyalist görüşlü olan Resimli Ay 

dergisi kendisini içtenlikle kabul eder ve 1924 Şubatında Resimli Ay’ı Zekeriya ve 

Sabiha Sertel ile çıkarmaya başlarlar: 

 “Amaçları gerçekçi bir halk dergisi yaratmaktı. Yazıları dar bir azınlığın zevkine 

göre değil, çoğunluğun anlayacağı düzeyde olacaktı. Halkın kültür düzeyini yükseltmek, 

insanları aydınlatmak, demokrasinin ne olduğunu anlatmak, sosyal ve kültürel bozuklukları 

su üstüne çıkarmak istiyorlardı.” (Topuz, 2013: 46) 

 Sabahattin Ali, Aydın Erkek Sanat Okulu’nda öğretmenlik yaparken bazı 

öğrencileri kendisini yıkıcı propaganda yaptığı gerekçesiyle ihbar eder ve bu olay 

onun üç ay cezaevinde kalmasına neden olur. Cezaevinden çıkınca, suçsuzluğu 

kanıtlandığından ders yılı başında Konya’ya atanır. Konya’da hem Almanca 

öğretmenliği yapar hem de şiirler, öyküler kaleme alır; çevresiyle olan olumlu 

ilişkileri Sabahattin Ali’nin verimliliğini artırır. Ancak Kuyucaklı Yusuf adlı romanını 

tefrika eden gazetenin sahibiyle anlaşmazlığa düşmesi üzerine gazete sahibi, 

kendisine bir düzen kurar. Sabahattin Ali’nin bir toplantıda Memleketten Haber adlı, 

Atatürk’ü taşlayan bir şiir okuduğunu ihbar ederek onun bir yıl cezaevinde kalmasına 

neden olur. Cezaevinde birçok şiir ve öykü kaleme alan Sabahattin Ali 29 Ekim 

1933’te Cumhuriyetin onuncu yıldönümünde çıkarılan Af Kanunu ile özgürlüğüne 

kavuşur ve Ankara’ya giderek Varlık dergisinde Atatürk’e sevgisini anlatan Benim 

Aşkım başlıklı bir şiir yayımlar. Bu olayın ardından, 30 Eylül 1934’te Talim Terbiye 

Kurulu’nda mümeyyizliğe atanır. Göreve başladıktan bir yıl sonra eşi Aliye Hanımla 

evlenir ve 1937’de kızı Filiz dünyaya gelir. Ancak hayatındaki dinginlik fazla uzun 

sürmez. Sabahattin Ali’ye Marko Paşa dergisinde çıkan bazı yazılarda Cemil Sait 

Barlas’a, Falih Rıfkı Atay’a, Nihal Atsız’a ve İsmet Rasin’e hakaretten dava açılır. 
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Bu olay, Sabahattin Ali’nin tekrar tutuklanarak dört ay cezaevinde kalmasına neden 

olur. Serbest kaldıktan sonra durumu bozulan Sabahattin Ali’nin peşinden polis 

ayrılmaz ve sağcı basında kendisine karşı birçok karalama yer alır. Sabahattin Ali Ne 

Zor Şeymiş başlıklı yazısında bu baskıları şu şekilde kaleme alır: 

“Bütün kavgamızda kendimiz için hiçbir şey istemedik. Yalnız ve yalnız, bu yurdun 

bütün yükünü omuzlarında taşıyan milyonlarca insanın derdine derman olacak 

yolları araştırmak istedik. Bu ne affedilmez suçmuş meğer!” (Ali Baba, 

25.11.1947)
4
 

Sabahattin Ali topluluktan hoşlanan, dostlarıyla söyleşmeyi seven, yaşama 

bağlı bir insandır: 

“Arkadaşlarının belirttiğine göre, Sabahattin Ali çok konuşkan, açık sözlü, şen, 

iyimser, canlı, hareketli, taklitçi, şakacı (hatta zaman zaman alaycı) bir kişiydi. Geniş 

bir çevresi vardı. Solcu ya da sağcı diye ayırmadığı tanıdıkları arasında bakanlardan 

tüccarlara, avukatlardan savcılara, yazarlardan polislere kadar her çeşit insana 

rastlanırdı. Girişken, zeki ve ataktı, kendine güvenirdi.” (Bezirci, 2007: 66) 

Dolayısıyla, doğası gereği eğer tekrar tutuklanırsa cezaevinde tutsak, hareketsiz 

yaşayamayacağını düşünerek kaçmaya karar verir ve bir kamyoncuyla anlaşarak 

ülkesinden kaçarken Bulgaristan sınırında öldürülür. 

L’Abbé Prévost, Prosper Mérimée ve Sabahattin Ali’nin yaşamları ele 

alındığında üç farklı öykü ile karşılaşılır. Yaşadıkları olaylar ve dünya görüşleri 

bağlamında birçok farklılığı olan bu üç yazarın en büyük ortak özellikleri okuma ve 

yazma tutkularıdır. Ayrı ayrı bakıldığında bile üç yazarın da okuma ve yazma 

                                                           
4
 Aynı alıntı için bkz. Bezirci, 2007: 63 
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tutkuları dikkat çeker: L’Abbé Prevost, gerek manastırın katı koşullarında gerek 

zorlu geçen yolculuklarında, kısacası hayatının hiçbir döneminde okuma ve yazma 

uğraşısından vazgeçmez. Prosper Mérimée de üniversitede hukuk okumasına karşın 

okuma ve yazma tutkusu sayesinde başarılı edebi yapıtlara imzasını atar. Sabahattin 

Ali’nin eşi Aliye Hanım ise onun okuma ve yazmaya olan düşkünlüğünden şöyle söz 

eder: 

“Hayatımızdan günler, haftalar ve aylar geçmeye başladı. Sabahattin, Almanya’dan 

dönerken oldukça yüklü kitapla dönmüştü. İki oda olan evimizde çatının bittiği yerde 

içinde ayakta durulamayan odamsı bir yer vardı. Kitapları, mecmuaları ve 

Almanya’dan getirdiği bir takım resimleri oraya yerleştirdi. (…) Vakit vakit o odaya 

girer, kitapları karıştırır, her zaman çok kitap okurdu. Tuvalette, parkta, konuşmadığı 

her yerde” (Bezirci, 2007: 48) 

Görüldüğü gibi l’Abbé Prévost, Prosper Mérimée ve Sabahhattin Ali 

yaşamları boyunca çeşitli serüvenler yaşayan, değişik yollardan geçen, farklı 

görüşlere sahip olan üç önemli yazardır. Üçü de aile yapılarından, yaşadıkları 

dönemin koşullarından, çevrelerindeki insanlardan, yolculukları sırasında 

karşılaştıkları olaylardan kısacası yaşamları boyunca edindikleri deneyimlerden 

etkilenerek kendi dünya görüşlerini oluştururlar ve bu görüşlerini yapıtlarına 

yansıtırlar. Çoğu zaman yapıtlardaki kahramanların izleri sürülürken, okunan 

öykünün nasıl birinin kaleminden çıktığı unutulur. Oysa bir yazarın dünyayı nasıl 

algıladığını, yaşamına yön veren olayları ve bu olaylar sonucu biçimlenen dünya 

görüşünü bilmek okuyucuya ışık tutacaktır. 
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1.3. BAĞLI OLDUKLARI EDEBİYAT AKIMLARI  

Her yazardan, yapıtlarında kaleme aldığı olguları ve betimlemeleri tutarlı bir 

sanat görüşü içinde şekillendirmesi beklenir. Bu beklenti de yazarın bağlı olduğu 

edebiyat akımıyla doğrudan ilişkilidir. Yazar, yapıtlarını bağlı olduğu edebiyat 

akımının ilkeleri doğrultusunda oluşturur. Edebiyat akımları ise toplumların sosyal, 

siyasal ve ekonomik yapıları, beklenti ve beğenileri doğrultusunda oluşur. Yalnızca 

edebiyata özgü olarak değil de, genel bir sanat akımı olarak gelişen edebiyat 

akımları, ortaya çıktıkları dönemin düşünce biçiminin yaratısıdırlar. Dolayısıyla her 

akımın, ortaya çıktığı döneme ilişkin özellikler taşıdığı gerçeğinden yola çıkılırsa, 

her yazarın da, yaşadığı dönemde edebiyat ve sanat dünyasında baskın olan akımı 

benimsediği söylenilebilir. Bu bağlamda, l’Abbé Prévost, Prosper Mérimée ve 

Sabahattin Ali farklı dönemlerde yaşadıklarından bağlı oldukları edebiyat akımının 

da farklı olması beklenir. Ancak ele aldıkları konulara bakılırsa, üç yazarın da 

yapıtlarında duygusal temaları işledikleri görülür. 

 L’Abbé Prévost 1728’de Mémoires et aventures d’un Homme de qualité adlı 

yapıtını yazdıktan sonra yazınsal esini gittikçe artar. Anı, roman, öykü, felsefe, çeviri 

ve gezi anlatısı gibi birçok farklı alanda yazan Prévost’nun yapıtlarındaki 

zenginliğin, çeşitliliğin, serüvenlerin ve olağanüstü olayların esin kaynağı yazarın 

kendi hayatıdır. Bu görkemli yazınsal yaratım yazarın iç dökme gereksinimini, 

sınırsız hayal gücünü ve coşkun duygularını kanıtlar. Farklı yazınsal türleri kaleme 

alan l’Abbé Prévost’nun bağlı olduğu edebi eğilim ise Préromantisme’dir denilebilir. 

Romantizm(coşumculuk) öncesi dönemi belirtmek için kullanılan bu kavram için 

akım ya da ekol tanımlaması yapılmaz. Préromantisme, Aydınlanma Çağı’ndan 

romantizme geçişi belirtmek için kullanılan bir terimdir.  Bu terim Aydınlanma 
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Çağı’nın akılcılığının romantizmin duygusallığına dönüşmesiyle ortaya çıkar. 

Preromantik eğilimde, yazarların ruh hallerini belirleyen  insanın dolayısıyla yazarın 

kendi zayıflığı ve yazgısı karşısındaki acizliğinin farkında olması sonucu oluşan 

hüzündür. Aydınlanma Çağı’nda yaşayan l’Abbé Prévost romanlarında, yaşadığı 

dönemin toplumunda yaygın olan aklın yüceltilmesi görüşüne karşın, duyguları ön 

plana çıkarır. İnsanın duygularının yüceltildiği Şövalye Des Grieux ve Manon 

Lescaut’nun Öyküsü adlı yapıtı romantizmin habercisi olarak kabul edilir. L’Abbé 

Prévost’nun nitelikli bir yazar olmasını sağlayan ise onun özellikle Manon Lescaut 

romanında Des Grieux ve Tiberge kişileri aracılığıyla somutlaşan “yeni bir 

duyarlığı” açımlamayı başarmasıdır: 

“Prévost aşırı duyarlığı nedeniyle dönemin yeni bir eğilimi olan ve kendisinin etik 

bir anlam kattığı duygusal konuları işleyen romanlara(Bu roman türünün en önemli 

örneği 1761’de Rousseau’nun yayımladığı La Nouvelle Héloise adlı romanıdır.) 

katkıda bulunur. (…)Abbé Prévost ile aşk edebiyatta baskın bir tema olurken insanın 

bireysel serüveni XVII. yüzyıl yapıtlarında baskın olan “dürüst insan” görüşünün 

önüne geçer.”(Dufeu, 1990: 8) 

Prévost, olağanüstü kötü olaylara sürüklenmiş ve kaderleri karşısında şaşkına 

dönmüş kişileri coşkulu ve şiirsel bir yaklaşımla betimler. Preromantik eğilimle 

ortaya çıkan bu tema bir sonraki yüzyıl yaygınlaşacaktır. Anlatım tekniğine 

bakıldığında ise, Prévost’nun yapıtlarına öz yaşam öyküsel görünüm katan “anı” 

türünü sıklıkla kullandığı görülür: Prévost’nun yapıtları da hayatı gibi serüvenlerle 

doludur; romanlarında birçok sıra dışı olayla, abartıyla, aşırılıkla ve tuhaflıkla 

karşılaşmak olasıdır. Ancak okur, romanlarındaki tüm sıra dışılığı yadırgamadan 
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kabul eder; olayların hızı, roman kişilerinin hırsı ve beklenmedik olaylar okuyucuyu 

büyüler. 

L’Abbé Prévost’nun yazınsal kişiliği söz konusu olunca libertin
5
 kavramına 

da değinmek gerekir. Libertin kavramı ortaya çıktığı XVII. yüzyılda Tanrı inanışını 

ve ortak ahlak değerlerini reddetme olarak nitelendirilirken Aydınlanma Çağı’nda ise 

dinsel anlamından uzaklaşarak gelenekleri reddetme anlamında kullanılır. Bu 

kavramın edebiyata girişinde Molière’in yarattığı, dinin ve toplumun dayattığı 

ölçütleri reddeden Dom Juan adlı oyun kişisinin büyük etkisi vardır. Günümüzdeki 

tanımıyla, kişinin olağan ahlâk sınırlarını aşarak kendini tensel zevklere vermesi 

anlamına gelen libertin kavramı XVIII. yüzyılda örneklerini Crébillon Fils’in (Le 

Sopha, 1742) , Diderot’nun (Les Bijoux Indiscrets, 1748), Choderlos de Laclos’nun 

(Les Liaisons Dangereuses, 1782) ortaya koyduğu bir roman türünü niteler. L’Abbé 

Prévost’nun  Şövalye des Grieux ve Manon Lescaut’nun Öyküsü adlı romanında, 

aşkları için toplum tarafından ahlaksızlık olarak nitelendirilen davranışları 

yapmaktan çekinmeyen Manon ve Des Grieux gibi roman kişileri libertin kavramıyla 

özdeşleştirilir. Dolayısıyla l’Abbé Prévost’nun bazı romanları libertin roman türüne 

girer.  

Aydınlanma Çağı’ndan sonraki yüzyılda yaşayan Prosper Mérimée ise henüz 

bir çocukken edebiyat ve sanat çevrelerinde Romantizmin göz kamaştırıcı renkleri 

parlamaya başlar. Ancak babası Léonar Mérimée, Romantikleri yüzyıllardır 

süregelen ilkeleri değiştirmeye çalışan sanat düşmanları olarak görür. Mérimée’nin 

sanat eğitimini veren babasının yakın arkadaşı Simon-Jacques Rochard, Léonar 

                                                           
5
 libertin,e  s. ve ad. 1. (Eskiden) Dinsiz, inançsız, inansız. 2. (Şimdi) Çapkın, haylaz, hovarda 3. Açık 

saçık (Saraç, Tahsin, Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2009 s.824) 
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Mérimée’nin aksine Romantizme büyük merak duyar ve Mérimée’yi de bu yönde 

etkileyip romantik yapıtlar okumasını sağlar: 

“Mérimée gençliğinde ilgi gören Avrupalı yazarların etkisiyle karşı karşıya 

kalmıştır: Chateaubriand, Mme de Stael, Shakespeare, Ossian, Byron, Walter Scott, 

Goethe, Schiller, Hoffman, Cervantès, Calderon, Dante, Manzoni ve diğerleri. 

Onlarla aynı acıları çekmiş ve aynı özlemleri paylaşmıştır.” (Hovenkamp, 1928: 

111) 

 Bu yazarların da aracılığıyla Mérimée’nin öğrenim hayatı boyunca eski 

dillere ve Latin kültürüne karşı olan eğilimi zamanla yerini romantizme bırakır: 

“Mérimée, güzelin ve doğrunun sonsuz kaynağı olan Yunanistan’a ve Roma’ya 

saygı duymayı asla unutmaz ancak klasik kültürün de sınırları olduğunu ve kendi kendine 

yetemeyeceğini de bilir.”        (Trahard, 1925: 17) 

Öte yandan Fransız Devrimi (1789) siyasal ve sosyal hayatı derinden etkiler 

ve devrim sonrasının toplumsal koşulları,  yazarların karamsar bir havaya girmesine 

neden olur. Alfred de Musset, yazarların ruh hallerini değiştiren bu durumu yüzyılın 

hastalığı olarak adlandırır.  Romantik yazarların yaşadığı bu ruh hali Mérimée için 

de kaçınılmazdır: 

“Mérimée’nin sahip olduğu kötümserlik, hayattan tat almama, hayatın boşluğu 

karşısında umutsuz olma, yalnızlık gibi hisler onun yüzyılın hastalığını yaşadığını 

kanıtlar.”  (Hovenkamp,1928: 67) 

Mérimée romantik bir yazar olmasına karşın zaman zaman birbirine karşıt 

olarak kabul edilen edebi görüşleri uzlaştırmaya çalışır; yapıtlarındaki duygusal 
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konularla, acıklı ve gizemli sonlarla romantizmi; kusursuz biçemiyle ise klasisizmi 

yansıtır. 

L’Abbé Prévost’nun bazı romanları libertin romanlar arasında yerini alırken 

Mérimée’nin birçok öyküsü de fantastik edebiyatın örneklerinden sayılır. 

Mérimée’nin fantastik edebiyata karşı olan merakı biçemine de yansır; yapıtlarında 

vampirler, perili evler, hareketlenen heykeller gibi fantastik öğelere sıklıkla yer 

verilir. Öykülerinde anlatıcı her zaman güvenilir bir tanık, olağanüstü olaylara karşı 

soğukkanlılığını koruyan bir bilgin konumundadır. Başkişiler küçük zayıflıkları ve 

büyük tutkularıyla okuyucuya sunulur. Fantastik yapıtların en önemli öğeleri olan 

gölge ve ışıkla oynama, tümceye iki anlam verme, okuyucuyu anlatının içine çekme 

söz konusu olduğunda Mérimée büyük bir ustalık gösterir. Bununla birlikte 

Mérimée, fantastik kabul edilemeyecek öyküleri de dâhil tüm yapıtlarında içine 

girilmez, kapalı ve gizemli uzamlara yer verir. Mérimée’nin yapıtlarındaki bu gizem 

insan ruhundaki gizemi simgeler. 

Öte yandan, Mérimée romantik bir yazar olsa da duygusallıkta aşırıya 

kaçmaktan korkar; onun için önemli olan öykü ve olay örgüsüdür. La Vénus d’Ille 

adlı yapıtında olduğu gibi fantastik ve olağanüstü öğelere daldığında, eleştirel 

düşünceyi şaşırtmak amacıyla ayrıntıların gerçeğe benzer olması için gözlem yapar. 

Dolayısıyla yapıtlarındaki gerçekçi gözlemler bağlamında Mérimée’nin bazı öyküleri 

Fransız Edebiyatında romantizmden realizme geçişin örneği olarak gösterilir. 

Mérimée de l’Abbé Prévost gibi öykülerinde tutkulu kişileri ve acıklı konuları 

kaleme alır. Mérimée’nin öykülerinde dikkat çeken bir başka özellik ise, diğer 
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romantik yazarların yapıtlarında da kullanılan belirli bir bölgenin kültürel 

değerlerinin ele alınmasına dayanan couleur locale
6
 temasıdır: 

“Les ames du Purgatoire (1834), La Vénus d’Ille (1837), Colomba (1840), Carmen 

(1845), Djoumane et Lokis (1868’de yazılır) gibi Mérimée’nin tarihi ya da egzotik 

sayılabilecek bütün yapıtları konu, kişi ve manzara seçimi bağlamında onun 

çağdaşlığını açıkça gösterir, Mme de Staël ve Stendhal’e göre ise yapıtları onun 

romantik olduğunu gösterir. Gerçekten de Mérimée’nin yeğlediği tarihi ve egzotik 

konular tüm romantiklerin ortak seçimleridir ve bu, onların sanatının ayırt edici 

özelliklerinden biridir.” (Hovenkamp, 1928: 113) 

Ölümünden birkaç gün önce sarf ettiği şu tümce de Mérimée’nin her kültürü 

tanımaya meraklı olduğunu gösterir: “Tüm hayatım boyunca ön yargılardan 

kurtulmaya ve bir Fransız olmadan önce bir dünya vatandaşı olmaya çalıştım.” 

(Hovenkamp, 1928: 58) 

 L’Abbé Prévost ve Prosper Mérimée’den farklı topraklarda yaşayan ve edebi 

hayatına Cumhuriyet’in ilk yıllarında şiirle başlayan Sabahattin Ali ise asıl ününü 

öykü ve romanlarıyla kazanır. Sabahattin Ali, hece ölçüsüyle yazdığı ve halk 

şiirinden izler taşıyan şiirlerinin Balıkesir’de çıkan Çağlayan dergisinde 

yayımlanmasının ardından Servet-i Fünun, Güneş, Hayat, Meşale gibi dergilerde de 

yazar. Bir Orman Hikâyesi adlı öyküsünün Resimli Ay dergisinde yayımlanmasının 

ardından tanınmasını sağlayacak diğer öykü ve romanlarını kaleme alır. Sabahattin 

Ali yapıtlarında toplumsal eşitsizlikleri ve ezilen insanların acılarını dile getirir. Bu 

bağlamda Anadolu insanına yaklaşımıyla edebiyata yeni bir boyut kazandırır.  

                                                           
6
 Couleur locale: Yerel renk, bölgesel özellik 

(Saraç, Tahsin, Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2009 s.328) 
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L’Abbé Prévost ve Prosper Mérimée gibi duygusal temaları işleyen yapıtlar 

veren Sabahattin Ali, sanatçının gerçekçi olması gerektiğini ancak bu gerçekçiliğin 

romantizme tamamen sırt çevirmeden sağlanması gerektiği düşüncesini savunur. Bu 

düşüncesini Yeni Edebiyat dergisinin 15 Ekim 1940 tarihli 3. sayısında söyle açıklar: 

“Halkçı bir edebiyatın ancak realist olabileceği izaha ihtiyaç göstermeyecek kadar 

açık bir hakikattir. Halk alelumum realist olduğu ve tahriften hoşlanmadığı için, 

hakikatleri maksatlı veya maksatsız, şuurlu veya şuursuz değiştiren muharrirlerden 

de pek hoşlanmaz. Yalnız bu realizm, natüralizme pek benzeyen diğer realizm ile 

karıştırılmamalıdır. Realist olacağım diye hayatta vakıa halinde mevcut bulunan 

romantizmi inkâr etmek saflık olur. Zaten ben bu izm’lerden pek bir şey anlamam. 

Benim için sadece hayat ve insan vardır, bin türlü tezahürleriyle bugün realist, yarın 

romantik, öbür gün natüralist olan hayat ve insan. Muharrir yalnız görünüşünde 

değil, yazışında da bu hayat gibi olmalı, yani her şeyden evvel bir insan olmalıdır. 

Muhtelif taraflarıyla herkes gibi bir insan. Muharrir realist mi, şöyle mi, böyle mi 

diye araştıracağımıza, namuslu mu, yoksa yalancı ve tahrifçi mi diye sormalıyız. 

Hakiki realizm samimi olmak, yalan söylememektir.” (Sönmez, 2009: 191) 

 Bununla birlikte, Sabahattin Ali’nin sanatında Nazım Hikmet’in etkisi 

büyüktür. Sabahattin Ali’yle Resimli Ay’da düzeltici ve sekreter olarak çalıştığı 

yıllarda karşılaşan Nazım Hikmet tanışmalarını şöyle anlatır: 

“Bir gün dergi redaksiyonuna kısa boylu, gözlüklü bir genç geldi. Almanca bildiğini, 

hikâyeler yazdığını ve adının Sabahattin Ali olduğunu söyledi, hikâyelerinden birini 

bıraktı, çıktı. Bu hikâye, orman işçilerinin yaşamı üzerineydi. Alman romantizminin 

etkisi altında yazılmış olmasına karşın, konu ve içerik bakımından Türk edebiyatında 

bir yenilik oluşturuyordu. Genç adamın yetenekli bir yazar olduğu, daha ilk 

satırlarından anlaşılıyordu. Hikâye basıldı.” (Sönmez, 2009: 372) 
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Görüldüğü gibi, Sabahattin Ali ilgi gören ilk hikâyelerini Nazım Hikmet’in 

desteğiyle yazar ve bunlar Resimli Ay dergisinde yayımlanır. Sabahattin Ali’yi çok 

yetenekli bulan ancak onu romantizmden kurtarıp realizme yönlendirmeye çalışan 

Nazım Hikmet, Sabahattin Ali öldükten sonra Çekoslovakya’da basılan İçimizdeki 

Şeytan adlı romanının önsözünde onun Türk Edebiyatı’na katkılarından şöyle söz 

eder: 

“Ömrünün sonuna kadar Alman romantiklerinin hayranı kaldı. Fransızları, hele 

Fransız realistlerini çok severdi, ama üzerinde Fransız edebiyatının büyük bir etkisi 

olmuştur denemez. Klasik Rus edebiyatıyla tanışması çalışmaları üzerinde etkili 

olmuştur. 

 Sabahattin Türk folklorunu, halk edebiyatını çok iyi bilirdi. İyi şairdi de. 

Türk edebiyatının ilk devrimci-gerçekçi hikâyeci ve romancısıdır. Türkiye’de orta 

sınıfların, köylünün, yoksulların hayatlarını bize anlatan ilk yazar Sabahattin Ali 

değildir. Ama bunu büyük bir ustalıkla, devrimci, halkçı ve gerçekçi bir görüşle 

yapan ilk hikâyecimiz, romancımız odur.” (Topuz, 2013: 50) 

 Almanya’da eğitim aldığı yıllarda her alanda kendini geliştiren Sabahattin 

Ali edebiyat alanında da büyük gelişme kaydederken, sosyalizm kavramıyla da 

yakından ilgilenir. Türkiye’ye döndükten sonra, Nazım Hikmet onun bu ilgisinin 

artmasında etkili olur. Sabiha Sertel bu durumu şöyle ifade eder:  

“Sabahattin Ali Almanya’da ilerici bir edebiyatla temas etmiş sosyalist eğilimleri 

olan bir gençti. Fakat kafasında sosyalizm henüz belirli bir şekil almamıştı. Nazım 

onu yalnız realist alana değil, sosyalizme de çekmeye çalışıyordu… Sabahattin’in 

Almanya’da başlayan sosyalist eğilimi Resimli Ay’da gelişti.” (Topuz, 2013: 49) 
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L’Abbé Prévost, Prosper Mérimée ve Sabahattin Ali yapıtlarını farklı edebi 

eğilimler doğrultusunda oluştursalar da üç yazarın da, yapıtlarında romantizmin 

coşkunluğunu duyumsamak olasıdır. Ayrıca üç yazarın da dünya edebiyatına olan 

merakı dikkat çekicidir: L’Abbé Prévost İngiltere üzerine geniş birikime sahiptir; 

İngiliz yazar Samuel Richardson’un birçok yapıtını Fransızca’ya çeviren Prévost, 

İngiliz preromantik yazarlardan esinlenirken kendisinden sonra yaşayan Alman 

yazarlarla da ortak özelliklere sahiptir. Örneğin Manon Lescaut adlı romanının 

başkişisi Des Grieux’de Goethe’nin Werther’inden izler bulmak olasıdır.  Prévost 

gerek kendi yazdığı yapıtlarla gerekse çevirileriyle Rousseau’da, Chateaubriand’da 

ve diğer romantiklerde büyük etki uyandırır: 

 “İngiliz edebiyatıyla yakından ilgilenen Prévost, Samuel Richardson’un  

Rousseau’ya la Nouvelle Héloise adlı eserini esinleyen, Diderot’u ağlatan etkileyici romanı 

Clarisse Harlowe’u Fransızcaya çevirir.” (France, 1917: 247) 

Mérimée de Prévost gibi dillere karşı olan eğilimiyle başarılı çeviriler yapar; 

dili basit bir iletişim aracı olarak değil, toplumların geleneklerinin yansıması olarak 

görür. Gogol, Puşkin ve Turgenyev gibi ülkesinde bilinmeyen Rus yazarların 

yapıtlarını Fransızcaya çevirerek Fransa’da Rus Edebiyatının tanınmasını sağlar.  

 Sabahattin Ali de Prévost ve Mérimée gibi, yalnızca kendi ülkesinin 

edebiyatıyla değil aynı zamanda diğer ülkelerin edebi yapıtlarıyla yakından ilgilenir. 

Çocukluğunda daha çok Jules Verne, Alexandre Dumas, Victor Hugo gibi Fransız 

yazarları okuyan Sabahattin Ali, ileriki yaşlarda Fransızların yanı sıra İngiliz (Byron, 

Shakespeare, Oscar Wilde vb.), Rus (Gorki, Çehov, Dostoyevski, Turgenyev, 
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Şolohov, Puşkin vb.), Alman (E.T.A. Hoffmann, Heinrich von Kleist, Goethe vb.) ve 

İskandinav (İbsen, Knut Hamsun vb.) yazarların yapıtlarını okur: 

“Yabancı edebiyatı oldukça yakından takip etmeye uğraşırım. Devirleri içinde 

mürteci olmamış eski ve yeni bütün sanatkârları severim. Bütün bilhassa Sovyet ve 

Amerikan muharrirleri arasında severek ve düşünerek okuduğum romancılar 

vardır.”(Yücel, 1.10.1935)
7
  

Çocukluğundan itibaren dünya edebiyatıyla yakından ilgilenen Sabahattin Ali 

de, diğer iki yazar gibi, çevirmen yönüyle de başarılıdır. Sabahattin Ali, döneminin 

Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından dünyayı, özellikle de batıyı tanımak 

amacıyla kurulan, Nurullah Ataç’ın yönettiği, aralarında Saffet Pala, Sabahattin 

Eyüboğlu, Bedrettin Tuncel, Enver Ziya Karal ve Nusret Hızır gibi edebiyatçıların 

bulunduğu Tercüme Heyeti’nde başarılı çeviriler yapar. 1941’de Sofokles’in 

Antigone, 1942’de Lessing’in Minna Von Barnhelm, 1943’te H. Von Kleist-A. V. 

Chamisso-E. T. A. Hoffmann’ın Üç Romantik Hikâye, Ignazio Silone’nin 

Fontamara, 1944’te Fr. Hebbel’in Gyges ve Yüzüğü ve Puşkin’in Yüzbaşının Kızı 

adlı yapıtlarının çevirileri yayımlanır. Bunların dışında kitap haline gelmemiş ya da 

dergilerde yayımlanmış birçok çevirisi daha vardır. 

Her yazar, içinde yaşadığı dönemin koşullarının etkisiyle farklı edebi 

eğilimleri benimseyerek, o edebi eğilimin ilkelerini içselleştirip yapıtlarına yansıtır. 

Dolayısıyla edebi yapıtlar yazıldıkları çağın dil, kültür ve sanat anlayışını yansıtır. 

Bu bağlamda, l’Abbé Prévost yapıtlarında işlediği konular ve kullandığı biçem 

bakımından XVIII. yüzyılda Avrupa’da yeni bir eğilim olarak ortaya çıkan ve bir 

sonraki yüzyıl Prosper Mérimée’nin benimseyeceği duygusal coşkunluğun baskın 

                                                           
7
 Aynı alıntı için bkz. Bezirci, 2007: 153 
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olduğu romantizm akımına öncülük edecek olan preromantik eğilimi benimseyerek 

döneminin sanat anlayışını yansıtır. Sabahattin Ali de yapıtlarında, Alman 

romantiklerin etkisiyle, l’Abbé Prévost ve Prosper Mérimée gibi duygusal konuları 

işler. Bununla birlikte, l’Abbé Prévost ve Prosper Mérimée’nin yapıtları XVIII. ve 

XIX. yüzyıl Fransız Edebiyatı’nın örnekleri arasında sayılırken Sabahattin Ali’nin 

yapıtları ise Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın en güzel örnekleri arasında 

gösterilir. Üç yazarın ortak noktası ise farklı dönemlerde, aynı konuları farklı bakış 

açılarıyla coşkun bir biçimde işlemeleridir. L’Abbé Prévost, Prosper Mérimée ve 

Sabahattin Ali farklı edebi türlerde birçok başarılı yapıt verirler. Ancak l’Abbé 

Prévost ve Sabahattin Ali’nin adlarını edebiyat dünyasında en çok duyuran yapıtları 

romanlarıyken, Prosper Mérimée ise günümüzde hala tanınıyor olmasını öykülerine 

borçludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BÖLÜM: 

MANON LESCAUT, CARMEN VE KUYUCAKLI YUSUF ROMANLARINDA   

                                          BENZERLİKLER  
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2.1. ROMAN KİŞİLERİ 

 Kişi ya da diğer adıyla kahraman, roman kurgusunu oluşturan en önemli 

öğelerden biridir. Roman kişisinin serüvenleri, iç dünyası, diğer kişilerle olan 

ilişkileri romanın anlatısını oluşturur, dolayısıyla kişiler anlatının temel öğesidir. 

Romandaki olay örgüsünün tutarlılığını ve sürekliliğini kişiler aracılığıyla sağlayan 

yazar, bu kişileri gerçeklikten esinlenerek yaratır; birey yeryüzünde varlığını 

sürdürürken roman kişisi, anlatıyla sınırlıdır ancak okurun zihninde ete kemiğe 

bürünür. Okur, roman kişilerinin kurmaca olduğunu bilse de yazarın anlatıda 

başvurduğu yöntemler aracılığıyla onu imgeleminde canlı tutar, yazgısı konusunda 

kaygılanır ve başından geçen serüvenler üzerine duygusal tepkiler verir. Kısacası, 

roman kişisi yazarın imgeleminin yaratısıdır ancak her okuyucu kendi imgeleminde, 

yazarın kişiye ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda, farklı bir kişi yaratır: “G. 

Flaubert’e göre resmi yapılmış bir kadın bir kadına benzer, işte o kadar. Düşünce, 

imgelem sınırlandırılmıştır, tüm tümceler neredeyse gereksizdir, oysa yazılmış bir 

kadın binlerce kadını düşletir.” (A. Kıran, Z. Kıran, 2011: 187)  

Yazarlar her romanları için yeni kişiler yaratsalar da kimi zaman bazı roman 

kişileri, bir başka yazarın romanının kişilerinden izler taşır. Manon Lescaut (1731), 

Carmen (1847) ve Kuyucaklı Yusuf (1937) romanlarının kişileri arasındaki 

benzerlikler bu durumun en güzel örneklerindendir. Üç farklı aşk öyküsü anlatan, 

ikisi Fransız Edebiyatında, biri Türk Edebiyatında klasikleşen bu üç roman, gerek 

roman kişileri, gerekse ele alınan konular bağlamında birçok benzerlik sunmaktadır.  

L’Abbé Prévost, Manon Lescaut adlı romanında birbirlerine tutkuyla bağlı 

olan Manon ve Des Grieux’nün dokunaklı öyküsünü anlatırken, Prosper Mérimée 
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Carmen’de onbaşı Don José’nin çingene kızı Carmen’e olan tutkusunu, Sabahattin 

Ali ise Kuyucaklı Yusuf’ta Yusuf ile Muazzez’in aşk öyküsünü anlatır. Ancak bu üç 

romanda ele alınan aşk temasının yanında birçok toplumsal konu da irdelenir. İlk 

olarak romanların kadın kahramanlarına bakıldığında tutkuyla sevilen üç güzel 

kadınla karşılaşılır; Manon, Carmen ve Muazzez. Bu üç kadının en önemli ortak 

noktası ise ölümle gelen acı sonlarıdır.  

Manon Lescaut ve Carmen romanlarının kadın kahramanları, özellikle XIX. 

yüzyıl yazınsal yapıtlarında sıklıkla rastlanan femme fatale
1
 tipini canlandırır. 

Fransızca Le Robert sözlüğündeki tanıma göre erkekleri baştan çıkaran ve onlara acı 

veren kadın anlamına gelen bu kavram
2
  edebiyatta da, kendisini tutkuyla seven 

erkeğe büyük acılar yaşatan çekici ve baştan çıkarıcı kadın tipi için kullanılır. Öte 

yandan bu kadın tipinin kökeni birçok kültürün efsanevi öykülerine dayanır; Âdem’i 

yasak elmayı yemeye kışkırtan Havva, Sümerlerin aşk, güzellik ve savaş tanrıçası 

İştar, Yunan Mitolojisindeki Afrodit, Roma erkeklerini baştan çıkaran Mısır kraliçesi 

Kleopatra ve Truva Savaşı’na neden olan Helen kaçınılmaz kadın tipinin mitoloji ve 

tarihteki örneklerinden birkaçıdır.  

Mitolojiden edebiyata geçen bu kadın tipine özellikle XIX. yüzyıl 

yapıtlarında sıklıkla rastlanır: Flaubert’in Salammbô, Zola’nın Nana, Oscar Wilde’ın 

Salome adlı roman kişileri kaçınılmaz kadın tipine örnek olarak gösterilir. 

Kaçınılmaz kadın tipi, geleneksel kadın nitelemelerini aşarak kadının gizemini temsil 

eder. Erkeği baştan çıkarıp amaçlarına ulaştıktan sonra onu önemsemeyen 

kaçınılmaz kadın sevdiğine bağlı, duyumsamaya ve imgeleme önem veren romantik 

                                                           
1
 Karşı konulmaz kadın (Saraç, Tahsin, İstanbul, 2009, s.586) 

2
 Le Robert Micro, Paris, 1998, s. 543 
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kadın tipinin de karşıtıdır. Bir kadının kaçınılmaz kadın olabilmesi için güzel, karşı 

konulmaz, gizemli olması ve aynı zamanda erkekleri baştan çıkarmayı bilmesi 

gerekir.  

Prévost, Manon Lescaut adlı roman kişisinde kaçınılmaz kadın tipi ile 

dönemine özgü kibar fahişe (courtisane)  tipini birleştirir. Gösteriş içinde yaşamak, 

dikkat çekmek ve âşık olmak için yaratılan Manon, Louisiana’ya sürgün edilene 

kadar uçarı bir hayat sürer; içinde bulunduğu anı yaşar ve geleceği konusunda hiçbir 

kaygı taşımaz. Ancak görkemli bir görünüme sahip olduğundan Des Grieux’yü ilk 

karşılaşmalarından itibaren etkisi altına alır: 

“Altışarlı olarak bellerinden zincire vurulmuş on iki kızın arasında bir tanesinin yüzü 

ve davranışı içinde bulunduğu duruma hiç uygun değildi ve bütün tavırları ile çok iyi 

bir aileden geldiğini belli ediyordu. Çektiği acı, giysi ve çamaşırlarının kirliliği onu 

pek az çirkinleştiriyor ve o hali bende kendisine karşı acıma ve saygı uyandırıyordu. 

Kendisini seyredenlerin bakışlarından yüzünü saklamak için zincirinin izin verdiği 

oranda başka yöne dönmeye gayret ediyordu. Kendisini gizlemek için gösterdiği bu 

gayretin içtenlikli olduğu ve bunu bir utanma duygusuyla yaptığı belliydi.” 

(Prévost, 2003: 10) 

Prosper Mérimée’nin  Carmen adlı kısa romanının kadın kahramanı Carmen 

ise kıskanç aşığı Don José’yi peşinden sürükleyen bir İspanyol çingenesidir. Carmen 

de Victor Hugo’nun Notre Dame’ın Kamburu adlı yapıtının kadın kahramanı 

Esmeralda gibi çingenelerin mitini simgeler. Çekiciliğini ve kadınsı özelliklerini 

amaçlarına ulaşmak için kullanan Carmen, Manon’nun Des Grieux üzerinde yarattığı 

etkiyi Don José’de yaratır; onu ilk karşılaştıkları andan itibaren büyüler; genç kadın 

uzun siyah saçlı, kavruk tenli, güzel ve çekicidir: 
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“Evet, teni çok pürüzsüzdü ama bakır rengine pek çalıyordu. Gözleri çekikti ama pek 

büyüktü. Dudakları biraz etliceydi ama biçimliydi, inci gibi dişlerini de meydana 

çıkarıyordu. Saçları biraz kalıncaydı belki ama kapkaraydı, karga kanadı gibi mavi 

ışıltıları vardı; uzundu, parlaktı bu saçlar.” (Mérimée, 2011: 30) 

 Karşı konulmaz kadın tipinin özelliklerinden biri olan gizem etkenine hem 

Manon hem de Carmen kişilerinde rastlanır. Prévost’nun Manon’a ilişkin sunduğu 

hiçbir betimleme onun gizemini kaybetmesine neden olmaz: 

“Tanrım, ne şaşırtıcı bir görüntü! Manon oradaydı. Şimdiye dek görmediğim kadar 

sevimli ve güzeldi. On sekiz yaşında bulunuyordu. Ondaki çekicilik her tür anlatım 

ve nitelemenin üstünde idi. O denli nazik, o kadar tatlı, o kadar çekici bir hali vardı 

ki aşk ve sevdanın tüm belirtisi idi. Tüm yüzü bana bir gizem ve büyü içinde 

göründü.” (Prévost, 2003: 38) 

Carmen de kimi zaman bir büyücüyü kimi zamansa bir şeytanı andırır. Genç 

kadın, Don José’ye bir şeytanla karşılaştığını ve kendisinin çevresine mutsuzluk 

saçtığını açıkça söyler: “Şeytan karşına çıktı senin. Evet şeytan! Her zaman kara 

değildir o.”(Mérimée, 2011: 59) Don José de onun şeytansı bir kadın olduğunu kabul 

eder ve ona asla sahip olmaz. Manon, Des Grieux için ne kadar gizemliyse, Carmen 

de Don José için o kadar farklı ve çekicidir; egzotizmi simgeler: 

“Acayip, yabancı bir güzellikti bu. İlkin şaşırtan, sonra hiç unutulmayan bir yüz. 

Hele gözlerinde hem şehvetli, hem haşin, öyle bir anlam vardı ki o gün-bugün hiçbir 

insanın bakışında bulamadım bunu.” (Mérimée, 2011: 30) 

İki kaçınılmaz kadın; Manon ve Carmen kendilerini seven erkekleri amaçları 

doğrultusunda kullanırlar. Manon, erkek psikolojisini iyi bildiğinden Des Grieux’yü 
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kendisine çekmeyi, onu etkisi altına almayı kolaylıkla başarır ve onu her gittiği yere 

sürükler. Des Grieux kimi zaman Manon’nun oyunlarının farkına varsa da defalarca 

aldatılmasına karşın ondan vazgeçemez ve ona her durumda bağlı kalır. Öte yandan 

Manon, Des Grieux gibi soylu ve saygın bir aileden gelen, nitelikli bir genç 

tarafından sevildiği için övünür: 

“Benim kim olduğumu öğrenmek istedi ve öğrenince bana sevgisi çoğaldı. Çünkü o 

sıradan bir aileden olduğu için benim gibi bir aşığın kalbini kazanmakla 

övünüyordu.” (Prévost, 2003: 19) 

Güzel ve çekici bir genç kız olan Manon’nun en kötü yönlerinden biri de 

kendisini acı bir sona sürükleyecek olan gösteriş merakıdır. Des Grieux, Manon’nun 

paraya olan düşkünlüğünü şöyle dile getirir: 

“Manon’yu bilirdim para oldukça o bana bağlı olduğu kadar, olmadığı zaman da ona 

o kadar güvenilemeyeceğini çok denemiştim. Servet ve mutluluğu beni feda edecek 

kadar çok severdi.” (Prévost, 2003: 45) 

Carmen de Manon gibi kendisine bağladığı onbaşı Don José’yi çıkarları 

doğrultusunda yönlendirir; tütün fabrikasında bir kadını yaralayıp cezaevine 

düştüğünde Don José’yi baştan çıkararak tutsaklıktan kurtulur. Öte yandan, Manon 

ve Carmen’e göre daha masum bir aşk yaşayan Kuyucaklı Yusuf romanının kadın 

kahramanı Muazzez de oldukça güzeldir: 

“Muazzez’in saçları iki örgü halinde beyaz yastığın üzerine uzanıyordu. Örgülerin 

uçları biraz çözülmüş ve kumral saçları bir sırma püskülü gibi dağılmıştı. 

Şakaklarındaki saçların bazıları da yanaklarına kadar uzanıyor ve genç kadının 



39 
 

yüzünü ince, ipek bir tül gibi sarıyordu. Ağzı biraz aralıktı ve nefes aldıkça beyaz 

dişleri parlıyordu.” (Ali, 2012: 175) 

Toplum tarafından ahlaksızlık olarak kabul edilen birçok davranışı kendi 

isteğiyle yapan Manon ve Carmen’e karşın Muazzez, bütün kötü eylemlerini annesi 

Şahinde Hanım’ın yönlendirmesiyle gerçekleştirir. Romanda geçen şu tümce 

Muazzez’in kendi başına hareket edemediğini ve onun silik bir kişi olduğunu 

kanıtlar: “O anasının ve başkalarının bir oyuncağı idi. O bir çocuktu.” (Ali, 2012: 

199) Yusuf da Muazzez’in yaşadıklarından sorumlu olmadığını Şahinde Hanım’la 

yaptığı bir konuşma sırasında şu şekilde dile getirir: 

“Muazzez’e kabahat bulmam, ben onu bilirim. Eğer o da size uyarsa gene sizden 

bilirim. Parmak kadar çocuğu benim yokluğumda kötü yollara saptıranların kökünü 

kazırım.” 

Manon ve Carmen kaçınılmaz kadın tipini simgelerken Muazzez bu 

kavramdan uzaktır ancak üç kadın toplumsal bağlamda incelendiğinde ise Manon ve 

Muazzez’in ortak yönü daha çoktur.  Manon’nun ailesine ilişkin fazla bilgi verilmez; 

ailesi rahibe olması için onu manastıra gönderir ve bir erkek kardeşi vardır. Bununla 

birlikte, Manon’nun kitap okumasından ve Racine’in dizelerini bilmesinden onun 

belirli bir düzeyde eğitim aldığı anlaşılır: 

“Manon’nun melek gibi bir insan olduğunu ve hiç kötü bir söz söylemediğini anlattı. 

Gelişinden itibaren tam altı hafta gözyaşları dökmüştü. Fakat son zamanlarda 

felaketinin karşısında daha fazla sabırlı görünüyordu. Sabahtan akşama kadar dikiş 

dikiyormuş, boş zamanlarında kitap okuyormuş.” (Prévost, 2003: 85) 
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Kaymakam Selâhattin Bey’in iyi huylu, saf ve temiz kızı Muazzez de Manon 

gibi eğitimlidir. İlkokulu bitirdikten sonra ut dersleri alır. Babasının kaymakam 

olması nedeniyle kendisiyle evlenmek isteyen birçok varsıl genç olmasına karşın o 

Yusuf’un yiğitliğine ve cesaretine tutkundur. 

 Bununla birlikte, Manon ve Muazzez’in belirli bir düzeyde eğitimli olmasına 

karşın Carmen eğitim hayatından oldukça uzaktır; Carmen’in kökeninin nereye 

dayandığı belirsizdir, bir vatana bağlı değildir; yalnızca çingene olduğu bilinir. 

Göçebe yaşayan toplumların en önemli özelliği özgürlüklerine olan bağlarıdır, 

Carmen de özgürlüğünden asla vazgeçmez: “Onun soyundan olan kimseler için 

özgürlük her şeydir. Bir gün hapis yatmamak için bir kenti ateşe vermekten 

çekinmezler.”(Mérimée, 2011: 50) Genç kadın aynı zamanda düzen karşıtıdır; yalan 

söyler, kaçakçılık yapar, sevdiği adamı aldatır: 

“Carmen gözcülük ediyordu. Devriyeyi görür görmez kastanyetleriyle haber 

verecekti ama ihtiyacı olmadı buna. Kaçakçılar göz açıp kapayıncaya kadar işlerini 

görüverdiler.” (Mérimée, 2011: 61) 

Manon, Carmen ve Muazzez’in iç dünyaları ise toplumsal ve bireysel 

eğilimleri doğrultusunda çeşitlilik gösterir. Manon, kendisini büyük bir tutkuyla 

seven Des Grieux’ye karşı kimi zaman kırıcı ve ahlaksız davranışlar sergilerken kimi 

zamansa sadakatli davranır, ona karşı içten bir sevgi besleyip saygı ve hayranlık 

duyar. Des Grieux’ye acı vermekten asla vazgeçmese de onu mutsuz ettiğinde 

kendisi de üzülür ancak ruhu yalanlarla yoğrulmuştur; bir hevesinin peşine 

düştüğünde bencilleşir ve olumlu duygularından eser kalmaz. Des Grieux, Manon’yu 

tutkuyla sevip onu tehlikeli eğilimlerinden uzak tutmaya çalışsa da Manon 
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tutarsızlığından ve gösteriş merakından asla vazgeçmez; genç adam hiçbir zaman 

onun heveslerini dizginlemeyi başaramaz. Belki de, Des Grieux Manon’nun istediği 

gösterişli yaşamı ona sunabilseydi genç kadın ölene dek ona bağlı kalırdı. Ancak 

davranışlarındaki en küçük ayrıntıdan bile soylu olduğu anlaşılan Des Grieux’ye 

göre Manon sıradan ve maddeci biridir; okuru en çok şaşırtan ise Des Grieux’nün 

ona olan büyük sevgisine karşın onun paraya verdiği önemdir: 

“Manon zevkine çok düşkündü. Ben de aynı derecede ona düşkündüm. Her zaman 

yeni bir masraf fırsatı kendini gösteriyordu. Bazen onun yaptığı aşırı harcamalara 

kızmak şöyle dursun, özellikle hoşuna gidebilmek için en ufak isteğini yerine 

getirmekten geri kalmıyordum.” (Prévost, 2003: 43) 

Manon başına gelen felaketten dolayı insanların kendisine acıdığına inanır; 

saf doğası nedeniyle yazgısının ve heveslerinin kurbanı olur. Öykünün başından 

sonuna tutarsızca davranıp Des Grieux’yü aldatsa da, sürgüne gönderildiğinde 

karşısına çıkan varsıl adamla evlenmek yerine kendisini ölüme sürükleyecek olan bir 

seçim yaparak şövalyesiyle kaçar. Manon şövalyesinin kendisi için gösterdiği 

özverilerin bilincine çok geç varır ve ölmeden önceki vedası ona karşı olan saygısını 

gösterir: 

“Ben neye layık olduğumu biliyorum ve senin bana olan bağlılığını da hiç hak 

etmediğimi anlıyorum. Ben sana öyle acılar verdim ki, eğer kalbin bu denli yüce 

olmasaydı hiçbir şekilde affetmezdin. Hafiflik ve hoppalık yaptım ve seni bir deli 

gibi sevdiğim halde nankörlüklerim oldu. Fakat artık ne derece değiştiğime 

inanamazsın (…) Sadakatsizliklerimden dolayı kendimi kusurlu bulmakla beraber, 

dertlerinin yarısına olsun kanımı akıtarak ortak olamadığım için, sana layık olmayan 
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bir zavallı kıza karşı aşkının sana neler yaptırabildiğine hayran bir halde üzülmekten 

geri kalamıyorum.” (Prévost, 2003: 155) 

Genç kadının ölümü de kişiliğindeki gizemi sürdürür; sessizce ve hiçbir iz 

bırakmadan hayata veda eder. 

Manon’nun karmaşık ve tutarsız duygularına karşın Muazzez’in iç dünyası 

daha yalındır. Kaymakam Yusuf’u evlat edinip evine getirdiğinde Yusuf küçük 

Muazzez’le ilgilenir ve onu sevip korur. Muazzez de en çok Yusuf’un sözünü dinler 

ve ona içten bir sevgiyle bağlanır, ancak zamanla bu masum sevgi aşka dönüşür. 

Muazzez romanın genelinde silik bir kişidir ve etrafındakilerin yönlendirmesiyle 

yaşamını sürdürür. Yusuf, Ali’yle evlenmesi gerektiğini söylediğinde kabul eder, 

babasının ölümünün ardından annesi Şahinde Hanım istediği için kasabanın ileri 

gelen erkekleriyle davetlere katılır, içki sofralarına oturur. Bununla birlikte, 

Yusuf’un kendisini korumasından hem fiziksel hem de ruhsal olarak olumlu 

etkilenen Muazzez, Şahinde Hanım’ın isteklerini yerine getirdiğinde ise kendisi 

açısından her anlamda olumsuz sonuçlar doğar. Yazar, Muazzez’i Yusuf’la 

evliliğinin ilk günlerinde güzel bir genç kadın olarak anlatırken yaptığı kötü 

eylemlerin ardından ise onun ne kadar çirkinleştiğini aktarır ve Muazzez’in uğradığı 

değişikliği gözler önüne serer. Muazzez’in kasabanın ileri gelenlerinin davetlerine 

katılmaya başlamasının ardından onun masumiyetinin, sadeliğinin ve güzelliğinin 

yerini çirkinlik ve yapaylık alır: 

“Muazzez’in yüzü yağlı yağlı parlıyordu. Saçları pösteki gibi dolaşmış ve yer yer 

terli yüzüne yapışmıştı. Burun delikleri genişlemiş gibi duruyor ve nefes aldıkça 

kanatları oynuyordu. Ağzı sırıtmaya başlayan bir şekilde yarı açıktı. Gözlerinin etrafı 
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çürük ve yorgundu. Kaşları hafif çatılmıştı. Fakat Yusuf’u asıl korkutan, bu çehrenin 

kirli sarıya benzeyen rengi idi.” (Ali, 2012: 192) 

Kuyucaklı Yusuf romanında uğrunda çatışmaya girilen, ulaşılmak istenen 

kadın Muazzez’dir dolayısıyla genç kadın Yusuf’un çevresiyle çatışmasının 

nedenidir. Diğer romanlarda olduğu gibi bu romanda da olayların gelişmesini 

sağlayan en önemli kişi sevilen kadındır. Ancak Muazzez romanın başından sonuna 

kadar edilgen, silik ve kendini kanıtlayamayan bir roman kişisidir. 

Söz konusu kadın kahramanlardan Carmen’in iç dünyasına romanda pek 

değinilmez; Carmen çoğunlukla şeytansı davransa da hiç beklenmedik bir anda iyilik 

de yapabilir. Carmen sözcüğü Latince ’de şarkı ve büyü anlamlarına gelir. Öyküdeki 

çingene kızı da tam anlamıyla adının bütün özelliklerini üzerinde taşır; çok güzel 

şarkı söyler, büyüleyici bir güzelliğe sahiptir ve gizemlidir; fal bakar, hastalıkları 

iyileştirir, büyü yapar. Carmen ve Don José ilk karşılaştıklarında Carmen 

dudaklarının arasında tuttuğu çiçeği arsızca Don José’nin önüne atar: 

“Ağzındaki amber çiçeğini aldı, başparmağının bir fiskesiyle tam iki gözünün 

ortasına attı. Kurşun yemiş gibi oldum sanki, efendim…Nereye kaçacağımı 

bilemiyordum. Kalas gibi kımıldamadan duruyordum.” (Mérimée, 2011: 42) 

Çiçek iki kahramanın aşkını ve acı sonunu simgeler; yazgıya inanan ve 

hayatta tek isteği özgürce yaşamak olan bir çingene için ölüm kaçınılmazdır. 

İncelenen yapıtların kadın kahramanları çözümlenip aralarındaki benzerlikler 

ele alındıktan sonra bu kadın kahramanlara tutkuyla bağlanan ve onlara hayatlarını 

adayan erkek kahramanlar irdelendiğinde, onların arasında da bir takım ortak yönler 
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olduğu görülür. Manon’a tutkuyla bağlanan Des Grieux, Carmen uğruna eşkıya olan 

Don José ve Muazzez’e sevdalı olan Yusuf… 

Sevgilisinin karşı karşıya kalmaktan hoşnut olduğu yazgıyla mücadele eden 

Des Grieux, romanın başından sonuna kadar anlatının merkezindedir ve yapıta yön 

verir. Soylu bir aileden gelen on yedi yaşındaki bu genç, Manon’yu ilk gördüğü 

andan itibaren ona delicesine âşık olur. Des Grieux’nün dış görünüşüne ilişkin fazla 

bilgi vermeyen yazar onu şöyle betimler: 

“Bütün yaşamımda acının bu kadar canlı örneğini asla görmemiştim. Çok sade 

giyinmiş ve zarif idi. Bu zarafeti ile ilk bakışta soylu ve terbiyeli bir adam olduğu 

görülüyordu. Ona doğru yaklaştığımda ayağa kalktı. Gözlerinde yüzünde ve tüm 

davranışlarında son derece kibarlık ve soyluluk gördüğümden içimde iyi duygular 

doğdu.”(Prévost, 2003: 11) 

Des Grieux, okulu bitirdiğinde açık yürekli, masum ve kaygısız bir çocuktur. 

Ailesiyle yaşarken ve kolejde okurken erdemli davranışlarıyla çevresindekilere örnek 

olur: 

“On yedi yaşındaydım. P…. kentinin soylularından olan ailemin beni gönderdikleri 

Amiens’de felsefe öğrenimini bitirmek üzere idim. O kadar uslu ve düzenli bir 

yaşamım vardı ki, hocalarım beni kolejde örnek olarak gösteriyorlardı. Bu övgüyü 

hak etmemin nedeni gereğinden fazla çalışmam değildi, sadece benim yaradılış 

olarak sakin ve yumuşak bir yapım olmasıydı. Ödev ve görevlerimi de hevesle 

yerine getirirdim. Fenalığa karşı olan kimi doğal tiksintilerim de erdem olarak 

hesabıma kaydediliyordu.” (Prévost, 2003: 15) 
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Ancak Manon’ ya olan tutkusu onu birdenbire olgunlaştırıp bilinçsiz bir biçimde 

değişmesine ve acı çekmesine neden olur. Bu tutkusu onu dolandırıcılık, kumar gibi 

birçok kötülüğe sürükler. Genç adam Manon’yu ilk gördüğü andan itibaren 

büyülenir: “O bana o derece sevimli göründü ki, ben asla o zamana kadar kadın ile 

erkek arasındaki cinsiyet farkını düşünmemiş ve bir kıza dikkatle bakmamıştım.” 

(Prévost, 2003: 17) Manon istediği için Paris’e yerleşir. Mösyö de B.’nin kendisini 

ailesine şikâyet etmesinin ardından baba evine döndüğünde bile babasına karşı yersiz 

öfke gösterir ve ona birçok yalan söyler. Sevgilisinin kendisini bırakmaması için 

Mösyö Lescaut’nun da yönlendirmesiyle birçok suç işler. Manon’nun yaşlı G.M. ile 

yaşadığı dönemde onun yakınında olabilmek için kendisini yaşlı adama genç kadının 

kardeşi olarak tanıtacak kadar ileri gider. Des Grieux, Manon’ya olan aşkı uğruna 

bulunduğu özverileri şu şekilde dile getirir: 

“Ben bu kızı o kadar büyük bir tutku ile seviyorum ki, bu beni dünyanın en bahtsızı 

durumuna getiriyor. Özgürlüğünü elde etmesi için Paris’te tüm olanakları kullandım. 

Ricalar, salık vermeler ve zorlamalar hiç faydalı olmadı. Sonunda onu, dünyanın 

öteki ucunda bile izlemeye karar verdim. Onunla birlikte gemiye binerek 

Amerika’ya gideceğim.” (Prévost, 2003: 12) 

 Des Grieux, hayatın yalnızca yaşadığı duygulardan oluştuğunu sanmasına 

neden olan tutkulu aşkıyla büyür. Aşkı uğruna ailesini ve içinde yaşadığı toplumu 

karşısına alır, kötü bir insana dönüşerek birçok suç işler. Peki, Des Grieux gerçekten 

suçlu mudur? Kesinlikle öyle ancak, romanda kendisinin de belirttiği gibi bu 

suçluluğu, Manon’ya olan masum duyguları ve olumsuzluklarından kurtulamadığı 

yazgısı hafifletir.  
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Genç adam, duygularının kendisine zarar verdiğini anladığında geri adım 

atmaya çalışır; babasına, yaptıklarından pişman olduğunu söyler ve kendisini 

affetmesini ister: “Öte yandan babama karşı saygım devam ettiği gibi, yaşımın 

ilerlemesi ve geçirdiğim deneylerden sonra çekingenliğim azalmıştı.” (Prévost, 

2003:133) Ancak Manon’yu kaybetme korkusu onu engeller ve hatalarına yenilerini 

ekler. Tüm yanlışlarına karşın bu genç adamın iki özrü vardır; aşk ve yazgı. Babası 

onu tüm ahlak duygularını kaybeden alçak bir oğul olarak gördüğünü söylediğinde 

kendisini şöyle savunur: 

“Biliyorsunuz ki tüm kusurlarımın nedeni aşkımdır. Önlenemez bir tutku bu! Ondaki 

gücü biliyor musunuz? Kanımı kaynatan bu denli bir coşkuyu kanınızın hiçbir zaman 

duymamış olması olası mı? Bu aşk beni sevecen, hırslı, çok çekici sevgilime karşı 

hoşgörülü yaptı. İşte günahım bu. Siz bunda şerefinizi lekeleyecek bir şey görüyor 

musunuz?” (Prévost, 2003: 135) 

Tutkularının esiri olan Des Grieux, sevmek ve acı çekmek için yaratılmış bir 

roman kişisidir. Duygularına karşı zayıflığının farkına varan genç adam, dürtüleri ve 

vicdanı arasında kalır. Onun bu durumu Prévost’nun yapıtlarının ana temasını 

simgeler. Des Grieux kişisi aşkın duyarlı bir ruh üzerinde gerçekleştirebileceği 

yıkımların en etkileyici örneğidir. 

Carmen’in aşığı Don José ise İspanyol dragon askeridir ancak Carmen’in 

çekiciliğine yenik düşerek eşkıya olur. Don José’nin yazgısı da Des Grieux’den 

farklı değildir; onun gibi soylu bir aileden gelen masum genç, yaşadığı ortamın 

dışına çıkınca şeytansı bir güzelle karşılaşır ve daha önce aşk duygusunu tatmamış 

olduğundan sevdiği kadın uğruna birçok serüven yaşar. Genç Don José’nin bütün 

yazgısı şeytan sözcüğünde gizlidir; Carmen’e âşık olarak şeytanla asla geri 
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dönemeyeceği bir anlaşma yapar. Bu yıkıcı aşk, Don José’nin Carmen’in çalıştığı 

tütün fabrikasında nöbetçi olarak görevlendirilmesiyle başlar: 

“Adım Don José Lizzarrabengos. İspanya’yı epey tanıyorsunuz; onun için, Basklı, 

eski bir aileden olduğumu anlarsınız hemen. (…) Almanza alayına süvari yazıldım. 

Bizim oradaki dağlılar askerliği çabuk öğrenirler. Ben de çabucak onbaşı oldum. 

Çavuş yapmaya da söz vermişlerdi ama kör talih bu ya, Sevilla’daki tütün 

fabrikasında nöbete verdiler beni.” (Mérimée, 2011:39) 

Don José, Carmen’i büyük bir tutkuyla sever, Carmen’in kendisine aldırış 

etmeden özgürce davranması onun Carmen’e karşı kıskançlık beslemesine neden 

olur. Carmen ise doğası gereği bir erkeğe bağlı kalamayacağından onun duygularını 

küçümser ve onu aldatır. Des Grieux’nün Manon uğruna yitirdiği nitelikleri, erdemli 

bir onbaşı olan Don José de Carmen’in yolunda feda eder; onurunu, ahlak 

değerlerini, işini kaybeder ve kaçakçı olur: 

“Kaçakçılık hayatı askerlik hayatından daha çok hoşuma gidiyordu. Carmen’e 

hediyeler veriyordum. Param vardı, bir de kadınım. Hiç pişman değildim. Çünkü 

çingenelerin dediği gibi insanın seve seve tutulduğu uyuz kaşıntı yapmaz.” (Mérimée, 

2011: 67) 

Bu tümcelerden de anlaşıldığı üzere, Don José Carmen’e olan tutkusu uğruna 

kaçakçı olmaktan bile hoşnuttur. Ancak sevgisi karşılıklı olmadığından Don José ve 

Carmen arasındaki aşk yıkıcıdır; Carmen’in kendisini seven bir adam için 

özgürlüğünden ödün vermemesi ve aidiyet duygusundan yoksun olmasına karşın 

Don José bu çingene kızıyla düzenli bir hayat kurmak ister. Carmen ve Don José 

arasındaki imkânsız aşk, iki farklı kültür arasındaki çatışmayı gözler önüne serer; 
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Don José Navarralı bir soyludur ancak Carmen medenileşmemiş bir çingenedir. 

Dolayısıyla Don José de Des Grieux gibi kendi yaşam koşullarına uygun olmayan, 

ikiyüzlü ve anlaşılmaz bir kadın tarafından kuklaya çevrilir. Don José ve Des 

Grieux’nün bir diğer ortak yönü de, çektikleri acıları kendilerinin anlatmasıdır. 

Des Grieux ve Don José gibi büyük bir aşk yaşayan bir başka erkek kahraman 

da Yusuf’tur. Yusuf çocukluğunda anne ve babasının eşkıyalar tarafından 

öldürülmesi üzerine köyden kasabaya getirilir ancak kökenini asla unutmaz ve yeni 

çevresine ayak uyduramaz. Bu nedenle her zaman kendisini yalnız hisseder: 

“Hakikaten ne yaparsa yapsın, kimlerle arkadaş olursa olsun, alışamıyordu bu 

şehirlilere vesselam… Kendisini mütemadiyen yabancı ve ayrı buluyordu. Onların 

işlerine akıl erdiremiyordu.” (Ali, 2012: 26) 

Kasaba insanlarına uyum sağlayamayan Yusuf, çevresine bir yabancı gözüyle 

bakar ve kasabaya hiçbir zaman bağlanamaz. Kendisini toplumsal yaşamdan uzak 

tutar; okuma yazma öğrendikten sonra okulu yarıda bırakır, babası aracılığıyla 

kaymakamlıkta çalışmaya başladığında da huzursuz bir tutum sergiler. Muazzez’i 

sevmeye başlayana kadar hayatta hiçbir şeye sahip olmak istemez ve kendine 

toplumda bir yer arasa da toplumsal düzenin dayattığı yükümlülükleri yerine 

getiremez: 

“Şimdi dudaklarında hep o lakayt ve her şeyi bilen tebessüm vardı. Bir türlü 

anlayamadığı ve bir türlü içlerine karışamadığı ve bunu zaten asla istemediği bu 

insanlarla arasında çelik bir duvar gibi yükselttiği bu tebessüm onun müracaat ettiği 

son çaresiydi. Kendini bu şehrin korkunç akıntısından, ancak, etrafında ördüğü bu 

soğuk duvarla kurtaracağını sanıyordu.” (Ali, 2012: 69) 
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Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış adlı kitabındaki Soylu Vahşi 

Olarak Kuyucaklı Yusuf başlıklı makalesinde Yusuf’un garip doğasını, masumiyetini, 

yalnızlığını, sessizliğini, doğallığını ve toplumsal düzene uyum sağlayamamasını 

Rousseau’nun “soylu vahşi” ya da “doğal insan” kavramıyla özdeşleştirir: 

“Rousseau insanların toplum düzenine geçmeden önce yaşadıklarını varsaydığı 

‘doğal durum’u betimler. ‘Doğal durum’da yaşayan ‘doğal insan’ özgürdü, tek 

başınaydı, iyilik ve kötülük kavramlarından habersiz, masum ve mutluydu. Eşitlik 

vardı aralarında. Ama zamanla iş bölümü ve mülkiyet çıktı ortaya ve doğal durum 

bozuldu. İnsanlar zengin ve fakir olarak bölündüler. (…) Paranın gücü üzerine 

kurulmuş, insanların kendi çıkarları için başkalarını ezdikleri, yalan, dolan, hile ve 

ikiyüzlülük sayesinde başarıya ulaştıkları bu düzende artık, masum ‘doğal insan’ 

ortadan silinmiş, onun yerini ahlaken çürümüş ‘yapay insan’ almıştı. (…) Rousseau 

üzerinde uzunca durdum çünkü Kuyucaklı Yusuf’u bu kültür bağlamı içinde 

incelemeyi denersek, dediğim gibi, hem metnin yapısı açıklık kazanır hem de Yusuf 

daha anlaşılır bir karakter olur.(…) Diğer çocuklar, arkadaşları, düzenin gereği 

eğitim kurumlarından geçerek yetişirken ‘küçük Yusuf, bir sur harabesi üzerinde 

çıkan bir yabani incir ağacı gibi’ yetişir ve büyür. Yusuf’un kendisine babalık eden 

kaymakam ve öğretmeni gibi okumuş adamları küçük görerek okumamaya karar 

vermesini bir köylü çocuğu olmasıyla açıklayamayız herhalde. Kaldı ki Türkiye’deki 

kültür düzgüsünde bilerek cahil kalmayı seçmek saygın bir davranış sayılmaz. 

Öyleyse yazar, dürüst ve iyi kahramanına niye böyle olumsuz bir hareket yaptırıyor. 

Belli ki Yusuf’u toplum kurumlarından, okulların vereceği eğitimden uzak tutmak ve 

doğallığını korumak için.”(Moran, 2008: 33-34) 
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Gerçekten de, Yusuf, romanın başından sonuna toplumun dışındadır ve ahlak 

değerlerini yitirmez. Yusuf’un en büyük dostu doğadır; bir sorun yaşadığında 

kasabadan kaçarak doğaya sığınır: 

“Yalnız, gökyüzündeki yıldızlardan çayın dibindeki çakıllara, doğu tarafından kopup 

gelen bulutlardan batı tarafındaki denize kadar uzanan ve yayılan bu kocaman gecenin 

içinde, yapayalnızdı.” (Ali, 2012:75) 

Kasabaya asla uyum sağlayamayan Yusuf, kasaba dışındaki bütün tarlaları, 

bahçeleri, hatta ağaçların hepsini tanır; genç adam zeytin ağacının vakur kokusunu 

sever, kasaba evlerinin küf kokusunu değil. Yusuf’un doğa tutkusu öyle büyüktür ki, 

kasabanın karışıklığından kaçtığı zamanlarda kurtuluşu doğada arar: Muazzez’i alıp 

kaçarak bir köyde evlenmesi ve yine romanın sonunda yaşanan çatışmanın ardından 

Muazzez’i atla kaçırdığında iki sevgilinin ıssız doğada geceyle bütünleşmesi bu 

arayışın kanıtıdır. 

Öte yandan belirtilmesi gereken bir diğer nokta ise, Yusuf’un çevresine karşı 

olan tutumunun ezilen halkın tepkisini ve değişim isteğini simgelemesidir; onun 

kasabanın ileri gelenlerine ve toplumsal düzene karşı olan tepkisi, toplumsal sınıf 

çatışmasının bireydeki yansımasıdır. “Yusuf, Osmanlı toplumunda eşrafa ve 

bürokrasiye kafa tutmaya girişen ilk eşkıya tipidir.” (Bezirci, 2007: 186) Kısacası 

Yusuf bir roman kişisi olarak hem kendi özel yaşamını yaşar hem de o dönemki 

toplumun genel yaşamını yansıtır. Yazar onu yalnızca görünüşü, hareketleri ve 

konuşmasıyla değil, duyguları ve inançlarıyla da anlatır; dolayısıyla, bir bütünlük söz 

konusudur.  
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Yusuf, Des Grieux ve Don José ile karşılaştırıldığında ise her anlamda 

onlardan uzak bir roman kişisi olduğu göze çarpar. Yusuf da onlar gibi sevdiği kadın 

için hiçbir özveriden kaçınmaz ancak o, Des Grieux ve Don José’nin sevdiği kadın 

uğruna yitirdiği ahlak değerlerinden asla vazgeçmez. Aksine rastlantısal olarak 

Şahinde Hanım’ın Muazzez’i sürüklediği ahlaksız ortamla karşılaştığı zaman bu 

ahlaksızlığa katlanamaz, tepkisini oradaki herkese ateş açarak gösterir ve Muazzez’i 

o ortamdan kaçırıp kurtarmak ister. Öte yandan Yusuf, Des Grieux ve Don José’nin 

düşlediği karşılıklı sevgiyi yaşama olanağını bulur. Üç gencin en büyük ortak noktası 

ise, istemeden de olsa sevdikleri kadınların ölümüne neden olmalarıdır. 

Roman kişileri anlatıya yön veren ana öğeler olduğundan, roman kişilerinin 

serüvenlerinin, iç dünyalarının ve toplumsal konumlarının çözümlenmesi kurgudaki 

neden-sonuç ilişkisinin daha iyi kavranmasını sağlar. Manon Lescaut, Carmen ve 

Kuyucaklı Yusuf romanlarının karşılaştırmalı incelenmesinde roman kişileri de 

aralarındaki benzerlikler nedeniyle önemli yer tutar. Çılgınca sevilen üç kadından 

Manon ve Carmen kaçınılmaz kadın tipini, Muazzez ise romantik kadın tipini 

canlandırır. Manon ve Carmen amaçları doğrultusunda soylu erkekleri baştan çıkarıp 

onları kuklaya çevirirler oysa Muazzez Yusuf’a karşı sadece sevgi besler. Bununla 

birlikte, tutku dolu üç adamdan Des Grieux ve Don José sevdiği kadın uğruna her 

kötülüğe başvururken, Yusuf erdemli olmaktan asla vazgeçmez. Ayrı ayrı toplumları 

temsil eden üç adam aynı acıları yaşarken, aynı tutkuyla sevilen üç kadın da ölümde 

birleşir. Ölüm onların fırtınalı ruhları için huzur dolu bir sığınaktır. (Kefeli, 2000: 97) 
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2.2. YAZARLARIN İŞLEDİĞİ KONULAR 

Romanın konusu, temel bir olayın yörüngesinde birbirlerine bağlı olarak 

gelişen olgulardan oluşur. Roman kişileri de anlatılan kurmaca olaylar aracılığıyla 

birbirlerine bağlanırlar: “Gerçekten olmuş, anlatının olduğuna inandığı veya 

gerçekten olduğuna bizi inandırmaya (yalan söyleyerek) çalıştığı bir olaylar dizisi 

anlatıldığında, bu bir doğal anlatıdır; dolayısıyla, dün başıma neler geldiği 

hakkındaki anlatım (…) doğal anlatıdır. Yapay anlatı ise kurmaca anlatıyı temsil 

etmektedir; kurmaca anlatılar, daha önce belirtildiği gibi hakikati söylüyor gibi yapar 

ya da hakikati bir kurmaca söylem evreninde söylediklerini öne sürerler.” (Eco, 

2013: 154) Bu tümcelerden de anlaşılacağı gibi, roman anlatısı bir yaratıdır ve 

kurmaca olaylardan oluşur. Ancak romanda anlatılan kurmaca olaylar da gerçek 

yaşamdan esinlenerek oluşturulur; roman, konusunu bireyden ya da toplumdan alır 

ve çoğu zaman birey aracılığıyla topluma ayna tutar. Dolayısıyla edebi türler içinde 

toplumu en iyi yansıtan tür romandır. Manon Lescaut, Carmen ve Kuyucaklı Yusuf 

romanları da yazıldıkları dönemin toplumlarından aldıkları benzer konuları işlerler. 

Romanların kişileri arasındaki benzerlikleri konularındaki benzerlikler izler.  

 

Söz konusu romanlarda işlenen konulara bakıldığında en baskın olan temanın 

aşk olduğu fark edilir. Manon Lescaut romanında Des Grieux’nün başına gelen 

yıkımların nedeni Manon’ya olan aşkıdır. Romanın edebiyat dünyasında büyük 

saygınlık kazanmasının nedeni l’Abbé Prévost’nun Des Grieux ve Manon’yu 

birbirlerine bağlayan olağanüstü tutkuyu okura duyumsatabilmesidir. 1734’te 
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“Prévost’nun çağdaş okurları için bu romanı değerli kılan aşk temasıdır.” 

(Galtayries,1999: 69) diyen Montesquieu de romandaki aşk konusunun önemini 

vurgular.  Des Grieux, Manon’ya büyük bir tutkuyla bağlıdır; Manon da şövalyesini 

sever ancak zevk düşkünü olduğundan, para söz konusu olduğunda onu aldatmaktan 

çekinmez. Des Grieux ise Manon’ya olan tutkusu uğruna sonuçlarını düşünmeden 

ailesinden, geçmişinden ve ilkelerinden vazgeçer. Mutluluk kaynağı bu tutku aynı 

zamanda ahlaksızlığın ve yoksulluğun da kaynağı olur. Başlangıçta yalnızca 

birbirlerine ait olmak isteyen iki genç kaçamaklarının sonuçlarını düşünmezler. Des 

Grieux’yü büyüleyen tutku aslında cinsel bir içgüdüdür ve ona ününü, servetini ve 

saygınlığını unutturur: 

“Manon’yu ne büyük bir tutkuyla sevdiysem o da benden geri kalmadığına beni 

inandırdı. Birbirimizi sevmek ve okşamaktan sakınmıyor, yalnız kalabileceğimiz 

zaman için sabrımız tükeniyordu. Araba sürücülerimiz ve otelin sahipleri bize 

hayretle bakıyorlardı. Biz yaşta iki çocuğun böyle çıldırasıya birbirlerini sevdiklerini 

görünce seviniyorlardı.” (Prévost, 2003: 22) 

Manon’ya olan tutkusu genç adamı toplumdan soyutlar; onun için kurallara 

ve ilkelere karşı çıkarak birçok suç işler. Genç kadının kendisine yaşattıklarından 

sonra kadınlardan soğuyan Des Grieux, Manon’nun birlikte mektup gönderdiği güzel 

kıza şöyle tepki verir: 

“Sizi gönderen o nankör, sizi boşuna yolladığını biliyordu. Geri dönün ve ona 

işlediği cinayetin tadını çıkarmasını söyleyin. Ben bir daha dönmemek üzere onu 

terk ediyorum. Aynı zamanda onun kadar güzel ama onun kadar alçak olmayan tüm 

kızlardan da vazgeçiyorum.” (Prévost, 2003: 115) 
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Prévost, Mémoires d’un Homme de Qualité adlı yapıtının önsözünde Des 

Grieux’den şöyle söz eder: 

“Birçok felaketi kendi isteğiyle yaşayan, mutlu olmayı reddeden genç bir körü 

anlattım. Bu genç, başına gelecek bütün felaketleri önceden gördüğü halde onlardan 

uzaklaşmayıp kötülüklerin altında ezilir, kendisine sunulan çıkış yollarından 

yararlanmaz ve sonuç olarak içinde iyiliği ve kötülüğü bir arada tutan, güzel 

duygularla kötü eylemleri gerçekleştiren birine dönüşür.” (Roddier, 1955: 70) 

Yazar, bu tümcelerle Des Grieux’nün tutkunun gücünün korkunç örneği olduğunu 

kabul eder. Bireysel deneyimlerinden, aşkın tüm alışkanlıklara, toplumsal kurallara 

ve ahlak ilkelerine olan karşıtlığını iyi bilen Prévost, romanına da benliğindeki 

ikilemleri yansıtır. 

 Des Grieux, Manon’ya karşı olan şiddetli duygularının, aralarındaki tüm 

farklılıkları yok edeceğini düşünür. Ancak Manon bir kibar fahişenin fiziksel 

duyarsızlığına sahip olduğundan hevesleri uğruna kendini harcamaktan çekinmez; 

ona göre önemli olan tek şey kalplerdeki sadakattir. Des Grieux de Manon için 

paranın tutsağı olur; iki gencin mutluluğu sahip oldukları varlıklara bağlıdır: 

“Aşk ve zevk ile kaynaşmış bir yaşam sürmekte devam ediyorduk. Servetimizin 

artması sevgimizi de artırıyordu. Venüs’ün ve paranın bizden daha mutlu ve daha 

sevecen esirleri yoktu.” (Prévost, 2003:56) 

Des Grieux, aşkını ve duygularını tüm varlıkların üstünde tutar ancak Manon 

ile mutlu olabilmesi için varsıl olması gerektiğini de kabul etmek zorunda kalır ve bu 

durum kendisine büyük acı verir: 
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“Aşk, servetten, hazinelerden daha güçlüdür. Fakat onların yardımına da 

gereksinme vardır. İnce ruhlu bir âşık için, istemeyerek alçak ruhluların durumuna 

düşmek zorunluluğunu duymak kadar acı verici bir şey olamaz.” (Prévost, 2003: 

91) 

Des Grieux, romanın başından sonuna kadar erdem ve aşk arasında kalır ancak 

tutkularının gücü onun seçimini aşktan yana yapmasına neden olur. Yakın arkadaşı 

Tibérge ise, onu, yaptığı yanlışlardan uzak tutmaya çalışmaktan ve ona erdemden söz 

etmekten asla vazgeçmez: 

“Beni erdemle kuşatmak isteyen vaızlar! Onun kesinlikle gerekli olduğunu bana 

söyleyin, fakat onun sert ve zahmetli olduğunu da saklamayın. Aşkın hazlarının 

geçici ve yasak olduğunu ve bunları sonu gelmeyen acılar izlediğini, onlar ne kadar 

çekici ve tatlı olursa Allah’ın bu tür özveriye o ölçüde parlak bir ödülde bulunacağını 

kanıtlayın. Fakat yüreklerimizin bu alçak dünyada en kusursuz mutlulukları 

meydana getirmekte olduğunu da itiraf ediniz.”(Prévost, 2003: 78) 

 Bu bağlamda, Des Grieux aşk ve tutkunun simgesiyken, Tibérge ise erdemin 

simgesidir. Romanda aşk teması baştan sona yer alır; Des Grieux, işlediği bütün 

suçların nedeni olarak aşkını gösterir ve kendisinin masum olduğunu ileri sürer.  

Manon Lescaut’da olduğu gibi Carmen romanında da başkişiler arasında 

olanaksız bir aşk söz konusudur; Don José ve Carmen arasındaki çatışmanın temeli 

aralarındaki kültürel farklılıklara dayanır. Mérimée’nin bu yapıtında, Don José sakin 

ve düzenli bir yaşam sürmek isteyen bir soyluyken, Carmen ise özgürlüğünden asla 

vazgeçmeyen bir çingene kızıdır. Kısacası, Don José’nin Carmen’den beklediği 
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bağlılık genç kadını ürkütür. Ancak bu olanaksız aşkın başlamasına neden olan kişi 

de Carmen’dir; çingene kızı Don José’yi kendine âşık eder: 

“İlkin, hoşuma gitmedi. Gene işime koyuldum. Yalnız, kadınlarla kedilerin bir adeti 

vardır: Çağırırsınız gelmezler de çağırmazsınız gelirler. O da öyle yaparak karşımda 

durdu, başladı konuşmaya(…) ‘Eyvah! Halim ne olacak?’ diye haykırdı. ‘Sayın 

subayım, acıyın bana! Öyle genç, öyle sevimlisiniz ki…’ Sonra daha alçak bir sesle: 

‘Bırakın da kaçayım!’ dedi. ‘Bir parça bar lachi vereceğim, bütün kadınlar bayılacak 

size.’ Bar lachi mıknatıstaşıdır, efendim. Çingeneler, kullanmasını bilince, bununla 

bir sürü büyü yapılabileceğini ileri sürerler. Rendelenmiş bir tutam mıknatıs taşını 

bir kadeh şarapla bir kadına içirdiniz mi, hiçbir isteğinize karşı duramaz artık. 

(Mérimée, 2011: 41) 

Carmen amaçlarına ulaşmak için Don José’yi kendisine bağlar ancak isteğine 

ulaşınca genç adamı umursamaz. Oysa Don José, Carmen’e olan aşkı için tüm 

ilkelerinden vazgeçerek ona yakın olabilmek amacıyla kaçakçı olmayı bile kabul 

eder ancak yine de Carmen’in kendisine bağlanmasını sağlayamaz: 

“Yeni yaşayışımda beni en çok duygulandıran, Carmen’i sık sık görmemdi. Bununla 

birlikte, Carmen, arkadaşların önünde, benim sevgilim olduğunu belli etmiyordu. 

Kendisine ilişkin olarak onlara hiçbir şey söylemeyeceğime bana yeminler bile 

ettirmişti. Onun karşısında öyle kolu kanadı kırıktım ki bütün isteklerine boyun 

eğiyordum.” (Mérimée, 2011: 67) 

Don José de, Des Grieux gibi, yaptığı tüm yanlışlara, bir kadına karşı 

beslediği tutkulu aşkın neden olduğunu kabul eder ancak hiçbir şekilde bu 

tutkusundan vazgeçemez: 
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“İnsan hiç aklında yokken doğru yoldan sapıveriyor işte böyle, efendim. Güzel bir 

kız aklınızı başınızdan alıyor. Onun uğrunda dövüşüyorsunuz. Derken, elinizden bir 

kaza çıkıyor. Daha düşünmeye bile vakit bulamadan dağa çıkmak gerekiyor. 

Kaçakçıyken soyguncu oluveriyorsunuz.” (Mérimée, 2011: 73) 

Manon gibi Carmen de para için bir İngiliz beyefendisini baştan çıkarır ve 

Don José’yi aldatır: 

“Bu ev benim, karidesin altınları da benim olacak. Adama yular taktım, istediğim 

yere götürüyorum. Sonunda öyle bir yere götüreceğim ki bir daha hiç çıkamayacak 

oradan!” (Mérimée, 2011: 76) 

Carmen’in yaptığı kötülüklere karşın Don José, Des Grieux gibi büyük 

tutkusu nedeniyle sevdiği kadın kendisini aldattığı zaman bile onu görebilmek için 

evine gider, çingene kızı için her zorluğu göz alır: 

“Portakal küfesini kaptığım gibi Carmen’in evine koştum. Penceresinin kafesi 

aralıktı. Beni gözleyen o iri, kapkara gözlerini gördüm. Pudralı uşak beni hemen 

içeri aldı. Carmen bir iş için savdı onu. Başbaşa kaldığımız zaman, gene o 

yapmacıklı kahkahalarından birini kopararak, boynuma sarıldı. Hiç böyle güzel 

görmemiştim onu.” (Mérimée, 2011: 79) 

Don José’nin Carmen’e karşı olan tutkulu duyguları kıskançlığa yol açar; 

genç adam çingene kızını öyle büyük bir tutkuyla sever ki ilişkilerine zarar verecek 

olan her şeyi ortadan kaldırmaya hazırdır. Mérimée, bu yapıtta, tutkularının kurbanı 

iki sevgilinin; Carmen ve Don José’nin hareketli, gizemli ve acıklı öyküsünü anlatır. 

Carmen ve Don José kendilerini uçuruma sürükleyecek olan karanlık girdabın 

içinden çıkamazlar. Dönemin edebiyat eleştirmeni Sainte Beuve, Carmen için 
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“İspanya’da yaşayan daha acımasız bir Manon Lescaut” tanımlamasını yaparak iki 

roman arasındaki benzerliğe dikkat çeker. Ancak Carmen, Don José’nin 

mutsuzluğuna neden olduğu için hiçbir kaygı duymadığından, Manon’dan daha 

acımasız bir roman kişisidir.  

Kuyucaklı Yusuf da Manon Lescaut ve Carmen gibi ana konusu bir aşığın 

sevgilisini kötülüklerden korumak için verdiği mücadele olan bir aşk romanıdır. 

Ancak roman, Yusuf ve Muazzez’in aşk öyküsünü anlatmakla kalmayarak birçok 

toplumsal konuya da değinir. Sabahattin Ali bu romanında, Cumhuriyet döneminin 

kültürel karmaşası içindeki Anadolu insanının yaşantısını kendine özgü bir bakış 

açısıyla ele alır. Yazar, yapıtlarında çoğunlukla toplumsal gerçeklikleri irdeler ve 

işlediği konular da bu gerçekliklerin çevresinde oluşur. Ancak ilk dönemlerinde 

kaleme aldığı bazı romantik öyküleri gibi Kuyucaklı Yusuf’ta da bunun dışına çıkar; 

yapıtta toplumun durumu işlense de roman, yazarın diğer yapıtlarında duyumsanan 

sosyalist gerçekçi havadan uzaktır. Aşk, Sabahattin Ali’nin en çok üzerinde durduğu 

konulardan biridir. Yusuf kişisinde de görüleceği gibi Sabahattin Ali, aşkı, insanı 

yücelten bir duygu olarak işler. Kuyucaklı Yusuf’ta da aşk konusunu toplumun 

durumu ile yoğurur: 

 “Ne var ki bu (aşk), bir ‘eksen konu’dur. Onun çevresinde daha önemli “yan 

konu”lar yatmaktadır. Meşrutiyet döneminde Edremit’in görünümü, toplum yapısı, 

memurların yaşayışı, eşrafla yönetimin ilişkileri, halkın durumu… Ve bunlara bağlı 

olarak birtakım gerçekler: Çiftler arasında anlaşma ve eşitlik bulunmayan 

evlenmelerin çürüklüğü, sağlam bir ekonomik temele dayanmayan ailelerin çöküşü, 

yöneticiler ile yasaların eşraf/burjuvazi karşısındaki güçsüzlüğü, zenginlerin 

egemenliği ve halkın kimsesizliği…” (Bezirci, 2007: 175) 
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Alıntılanan tümcelerde de vurgulandığı gibi, romanda romantik ve kişisel bir 

duygu olarak işlenen aşk teması, sonradan toplumsal çevreye bağlanarak somut bir 

olgu olarak ele alınır ve yine toplumsal nedenlerden kaynaklanan birçok engelle 

karşılaşır: 

“Dolayısıyla Kuyucaklı Yusuf salt bir aşk hikâyesi olmaktan sıyrılarak, arka planda, 

‘kendiliğinden’ bir çeşit toplum eleştirisine, sınıf çatışmasına dönüşüyor. Elbette, 

buna yol açan, yazarın böyle bir çatışma yaratmak ya da eleştiri yapmak güdüsü 

değildir, gerçeğe diyalektik gözle bakışıdır; varlığı, çok yanlı ve çatışmalı bir bütün 

ve süreç halinde ele alışıdır. İşte, bu gerçekçi ele alıştır ki, hem aşkı soyut ve 

uyduruk bir oyun olmaktan kurtarmış, onu, belirli koşullar altında oluşan somut ve 

sahici bir yaşantı düzeyine çıkarmış, hem de hikâyeye gerilimli, dramatik bir hava 

vermiştir ” (Bezirci, 2007: 176) 

Yusuf ve Muazzez’in aşkı büyük engellerle karşılaşır; yapıta acıklı bir hava 

veren bu engeller sonunda aşılıp sevenlerin çektiği acılar son buldu sanılsa da, yeni 

yıkımlar yeni mutsuzluklara neden olur. Yusuf ve Muazzez’in karşılaştıkları 

güçlüklerin nedeni, insanları birbirinden uzaklaştıran ekonomik, kültürel ve 

geleneksel farklılıklardır. Dolayısıyla aşk olgusu yalnızca kişisel durumlara değil, 

aynı zamanda toplumsal durumlara da bağlıdır.  

Des Grieux için Manon, Don José için Carmen ne kadar önemliyse, Yusuf 

için de Muazzez o denli önemlidir; Yusuf sevdiğini kaybetmenin düşüncesine bile 

katlanamaz: 

 “Kadın dedikleri şey hakkında hiçbir fikri olmayan delikanlı, karısına insanların 

üstünde bir mahiyet veriyor, kalbinde günden güne kuvvetlenen bir aşkı adeta dini 

bir his gibi tefsir ediyor ve bütün düşünce ve hareketlerinin bu mihver etrafında 
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dönmesi lazım geldiğini hissediyordu.  En uzak devrelerinden beri bir dakikası bile 

onsuz geçmeyen hayatının, Muazzez olmadan bir hikmeti bulunabileceğini tahmin 

etmiyordu. Onu kaybetmek tehlikesi beliren zamanları, hatta onu eliyle kendinden 

uzaklaştırdığı günleri hatırladıkça şaşırıyor: ‘Ben bunu nasıl yaptım?’ diye kendine 

soruyordu.”(Ali, 2012: 145) 

 Yusuf ile Muazzez’in aşkının diğer romanlardaki aşklardan farkı ise, 

Muazzez’in Yusuf’a olan sadakatidir. Yusuf’un Muazzez’le evlenmesi, Des Grieux 

ve Don José’nin isteklerinin Yusuf kişisinde gerçekleşmesi olarak yorumlanabilir. 

Muazzez, annesinin yönlendirmesiyle kötü eylemler gerçekleştirse de hiçbir zaman 

Manon ya da Carmen kadar acımasız olmaz; genç kadın her zaman Yusuf’un 

duygularına karşılık verir: 

“Bir zamanlar birbirlerinden ayrılmak, birbirlerini kaybetmek ihtimalinin korkusunu 

çekmiş olmasalar, belki de birbirleri için ne kadar kıymetli olduklarını hala 

bilmeyeceklerdi. Hayatları o kadar birbirinin içinde kaybolmuş, birleşmişti. Belki o 

zaman evlenmeyi de düşünemeyeceklerdi; çünkü buna birbirlerini kaçırmamak için 

en son çare diye müracaat etmişlerdi.” (Ali, 2012: 145) 

Manon Lescaut, Carmen ve Kuyucaklı Yusuf romanlarındaki olay örgüleri aşk 

ve tutku konuları üzerine kuruludur. Romanlarda gelişen diğer olgular, başkişiler 

arasında yaşanan tutkulu aşkın çevresinde gelişirler. Yapıtlarda başkişiler arasındaki 

tutku, toplumsal engellerle karşılaşır. Bu bağlamda, üç romanda da toplum sorunsalı 

ile karşılaşılır. İlk olarak Manon Lescaut toplumsal bağlamda ele alınırsa, romanda, 

yazıldığı dönemin toplumunun durumunu gözlemlemek olasıdır. Des Grieux ve 

Manon, Prévost ile aynı dönemde yaşarlar. Serüvenleri Amiens’da başlayıp 

Louisiana’da sonlansa da, birlikteliklerinin büyük bölümünü Paris’te geçirirler. 
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Yazar, her olayı ve uzamı anlatırken gerçeklik kaygısı taşıdığından, Paris Régence
3
 

döneminin iklimiyle betimlenir. Toplumsal yozlaşma konusunun romanda önemli bir 

yer tutmasının nedeni de Régence döneminde ortaya çıkan ve kötü sonuçlar doğuran 

yeni bir özgürlük anlayışıdır. Yazar, döneminin toplumsal sorunlarını vurgulamak 

amacıyla roman kişileri arasında karmaşık ilişkiler kurar. Manon’nun Des Grieux’yü 

birçok kez aldatması,  Mösyö Lescaut’nun kız kardeşi Manon’yu para için erkeklerle 

tanıştırması, soylu bir aileden gelen Des Grieux’nün bir kibar fahişe uğruna ailesini 

bırakarak birçok suça karışması, Mösyö Lescaut’nun bir düelloda öldürülmesi, para 

uğruna birçok ahlaki değerin çiğnenmesi yazar tarafından ele alınan toplumsal 

sorunları örneklendirir. Öte yandan, Des Grieux’nün Manon için, Manon’nun da 

hevesleri uğruna gelenekleri ve ahlak değerlerini ayaklar altına alması, romanın 

“libertin” roman türüne girdiğinin de göstergesidir.  

 Manon Lescaut ve Kuyucaklı Yusuf romanlarında işlenen toplumsal sorunlar 

birçok benzerlik gösterir. L’Abbé Prévost, Manon Lescaut’da, Régence Dönemi 

toplumunun sorunlarını ele alırken; Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf’ta, Osmanlı 

Devleti’nin çöküş döneminde Türk toplumunun içinde bulunduğu durumu yansıtır: 

“Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf’ta çıkar ilişkileri içinde yozlaşmış, kimi insancıl 

özelliklerden yoksunlaşmış kasaba ticaret ilişkileri içindeki yapı ile Yusuf’un 

kişiliğinde temsil ettirdiği ‘soylu yaban’ın çatışmasını işlemiştir. Batılılaşma 

sorunsalının öne çıkmadığı, kahramanlar ve aydın karakterler aracılığıyla ülke 

üzerine tezlerin tartışılmadığı bir yapıttır Kuyucaklı Yusuf. Sisteme yönelik 

bütünlüklü, tekil söylemli bir eleştiri yoktur. Köroğlu, Robin Hood hikâyelerini 

andırır bir yerel egemenler-ezilen halk karşıtlığı sergilenir.” (Akçam, 2010: 135 ) 

                                                           
3
 Fransa’da, Philippe d’Orleans’ın 1715-1723 tarihleri arasındaki Krallık naipliği (Saraç, Tahsin, 

Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2009 s.1184) 
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Yazar, toprak ağalarının ve filizlenmekte olan kent soylu sınıfın, köylünün ve 

işçinin üzerinde kurduğu baskıyı gözler önüne sererken aynı zamanda döneminin 

toplumsal yaşantısını, kasabalardaki dedikodulu ortamı, kasabanın varsıllarıyla birlik 

olup halkı ezen memurları bütün iğrençliğiyle ortaya koyar. Des Grieux’nün Manon 

için toplumun varsıl erkekleriyle çatışması gibi, Yusuf da Muazzez için fabrikatör 

Hilmi Bey’in oğlu Şakir’e ve kasabanın diğer egemen güçlerine karşı mücadele verir. 

Bu bağlamda, Yusuf ve kasabanın ileri gelenleri arasında gelişen durum, iyiyle 

kötünün savaşımı olarak açıklanabilir. Soylu bir aileden gelen Des Grieux’nün  

Manon için kumar oynayıp borçlanması gibi Yusuf’u evlat edinen kaymakam 

Selahattin Bey de toplumda saygın bir konuma sahip olmasına karşın bazı 

dayatmalar sonucunda kumar oynar ve borçlanır. Toplumdaki dayatmalar, romanın 

en saf kişisi olan Muazzez’i bile kirletir; Yusuf’u masumca seven Muazzez, başta 

annesi Şahinde Hanım olmak üzere çevresindekilerden etkilenerek Yusuf’un 

yokluğunda ahlaksızca davranışlarda bulunur: 

“Yaptığı şeylerin memnu olmadığı esasını bir kere kabul ettikten sonra, farkında 

olmadan, daha ileri gitti. Daha doğrusu, götürüldü. Annesinin de iştirakiyle oturduğu 

sofralarda, rakı da görünmeye başlamıştı. Şakir’in ve Muazzez’in anneleri de bunu 

içiyorlardı. Muazzez bir müddet ısrarla reddettikten sonra bir gün bu beyaz ve yakıcı 

mayiden tattı. Hafif ve tatlı bir baş dönmesini kahkahalar takip etti. Başka akşamlar 

bu kadehler arttı.” (Ali, 2012: 187) 

Annesinin baskıları sonucu onun istediği gibi yaşamaya başlayıp kasabanın 

ileri gelen erkekleriyle davetlerde gönül eğlendirmeye başlayan Muazzez, bir süre 

sonra sevdiğini de küçük görmeye başlar: 
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“Yusuf’a karşı yalan söylemekte bir mahzur görmüyor, onu adeta bir çocuk gibi 

avutmak, oyalamak icap ettiğini zannediyordu. Bu düşünceler onu Yusuf’u biraz da 

küçük görmeye alıştırmıştı. Şimdi içinde yaşadığı âleme nazaran Yusuf pek basit ve 

biraz sıkıcıydı.” (Ali, 2012: 188) 

Görüldüğü gibi Manon Lescaut ve Kuyucaklı Yusuf romanlarında işlenen 

toplumsal sorunlar birçok benzerlik gösterir. Ancak Carmen toplumsal bağlamda ele 

alındığında, romanın Manon Lescaut ve Kuyucaklı Yusuf yapıtlarında işlenen 

toplumsal yozlaşma temasından ayrıldığı görülür; Carmen etnik kökeni nedeniyle, 

Don José de Carmen’e olan tutkusundan dolayı toplumsal düzene karşı olan roman 

kişileridir. Dolayısıyla romanda anlatılan toplumsal sorunlar, roman başkişilerinden 

birinin çingene olmasından kaynaklanır. Carmen dikbaşlı bir çingene kızı 

olduğundan kuralları kesin bir biçimde reddeder; hayatını yalanlarla ve hırsızlıkla 

kazanır; yaptığı hiçbir kötülüğün kaygısını taşımaz. Don José ona dürüst bir yaşam 

sürmeyi önerdiğinde genç adamın önerisini reddeder: 

“Yaşayışımızı değiştirelim Carmen! Gidip birbirimizden hiç ayrılmayacağımız bir 

yerde oturalım." (Mérimée, 2011: 90) 

 Kökenleri Kuzey Hindistan’a dayanan çingeneler birçok doğu ve batı ülkesinde 

varlıklarını sürdürmelerine karşın, içinde yaşadıkları toplumlara göre dikkat çekici ve 

gizemli bir imgeye sahiptirler. Sıra dışı olmalarından, özgürlüklerine olan 

bağlarından ve toplum düzenine karşı çıkmalarından dolayı her zaman ayrım ve 

dışlanmayla karşı karşıya kalırlar. Ancak yine sıra dışı ve egzotik yönlerinden dolayı 

bilim, sanat ve edebiyat yapıtlarında sıklıkla yer alırlar. Toplumsal düzene aykırı 

yaşayan çingeneler, yazınsal yapıtlarda da romantik ve egzotik bir öğe olarak 

kullanılırlar. Mérimée başta olmak üzere birçok romantik yazar da yaşadıkları 
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dönemin tekdüzeliğinden uzaklaşmak amacıyla yapıtlarında çingenelere yer verirler. 

Mérimée, Carmen’de İspanya’da yaşayan çingenelerin yaşamlarını, geleneklerini ve 

dillerini ele alır. Bu bağlamda yazar, yapıtında, romantikler için tutkunun, rengin, 

aşkın ve nefretin ülkesi olan İspanya’nın yerel renklerine de yer verir. Mérimée’nin 

bazı yapıtlarında İspanya’yı uzam olarak yeğlemesinin en büyük nedenlerinden biri 

de, arkeolojik çalışmaları için sıklıkla gittiği bu renkli ülkenin yazarın imgelem 

gücünü beslemesidir. Carmen adlı romanda da İspanya’nın egzotik yönünü 

duyumsamak olasıdır ancak Mérimée biçemi gereği yapıtlarında uzun betimlemelere 

yer vermediğinden bu ülkeyi de ayrıntılı olarak betimlemez.  

Mérimée’nin Carmen’de yerel renkleri işlerken Sabahattin Ali Kuyucaklı 

Yusuf’ta doğa temasına önemli bir yer verir. Temiz doğa, kirlenmiş kent ve insan 

çelişkisi romanın başından sonuna kadar kendini duyumsatır. Sabahattin Ali’nin 

romanda yaptığı betimlemelerden de anlaşılacağı üzere doğa aydınlık, berrak ve 

temizdir; buna karşın kasaba korkutucu ve kirlidir. Dolayısıyla doğa, yaşamı; kasaba 

ise ölümü çağrıştırır. Yusuf ve Selahattin Bey kasabadaki toplum düzeninden ve 

yapay ilişkilerden bunaldıklarında sıkıntılarını gidermek için doğaya sığınırlar. 

Selahattin Bey için karısının gevezeliklerinden ve evinin sıkıntılı havasından 

kurtulmanın tek yolu, doğada zaman geçirmektir: 

“Selahattin Bey, vücudunun her tarafından kalbine doğru bir mayiin, gençleştirici, 

kuvvet verici bir şeyin koştuğunu hissetti. Ciğerlerinin en son köşesini şişirecek 

kadar geniş geniş bir nefes aldı ve tabiatla beraber kendisinin de canlandığını 

zannetti.” (Ali, 2012: 101)  

Romanın sonunda, Yusuf, kasabanın kirliliğinin kurbanı olan Muazzez’i alıp 

kaçtığında yine doğaya sığınır. Muazzez’in kasabada yaralanmasının ardından ıssız 
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doğada geçirdikleri gecede, ölüm birbirini seven iki genci ayırır. Yusuf, kasabanın 

ileri gelenlerince ezilip eşini ve mutluluğunu yitirdikten sonra hayatını cehenneme 

çeviren düzene yani kasabaya son bir kez nefretle bakar ve atını dağlara doğru sürer: 

“Yusuf bir oraya, bir de önündeki toprak yığınına baktı. Dişlerini ve yumruklarını 

sıktı, dudaklarını ısırdı; buna rağmen gözlerinden yanaklarına doğru iri damlalar 

yuvarlanmaya başladı. Bu yaşlar bütün manzarayı örtüvermişlerdi. Kollarının yeni 

ile gözlerini sildi. Hayvanına atladı. Bir kere daha dönüp geriye baktıktan ve 

ömrünün en korkunç senelerinin geçtiği bu kasabaya yumruğunu sıktıktan sonra, 

atını ileriye, dağlara doğru sürdü.” ( Ali, 2012: 214) 

Toplumsal düzenle uyuşamayan sanatçının umutsuzluk duygusu sonucu 

romantik başkaldırı edebiyatı ortaya çıkar. Sabahattin Ali’nin romanda geniş yer 

verdiği doğa teması Rousseau’nun doğaya dönüş felsefesini ve Goethe’nin doğada 

bulduğu ruhu anımsatır. Rousseau doğanın iyiyi, güzeli ve temizi simgelediğini, 

toplumun ise yozlaşmaya ve yapaylığa neden olduğunu ileri sürer. Rousseau’nun bu 

görüşü daha sonra diğer romantikler tarafından da benimsenir. Goethe de Doğa adlı 

nesir şiirinde doğanın insan üzerindeki etkisini şöyle aktarır: 

“ Doğa… Etrafımız onunla kuşatılmış, kucaklamış bizi, ne o kucağın içinden 

çıkabiliriz ne de daha derinlere nüfuz edebiliriz. İstemediğimiz, beklemediğimiz bir 

anda bizi dansının hortumuna çeker, bizle beraber uçuşur, ta ki canımızdan bezmiş 

halde elinden düşene kadar. Doğa konuşmaz, dili yoktur, fakat binlerce dil, binlerce 

kalp yaratır, onlar kanalıyla konuşur, hisseder.(…) Bütün insanlar onun içindedir, o 

da bütün insanların içinde. Herkesle dostane bir oyun halindedir, insanlar 

kazandıkça, onlara daha çok sevinç verir. Pek çoğuyla da öyle gizliden gizliye oynar 

ki oyun daha kimseler farkına varmadan biter.” (Bahtin, 2005: 282) 
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Açıkça görüldüğü gibi, Alman romantiklerin yapıtlarından etkilenen 

Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf romanında da doğa temasını romantiklerin işlediği 

şekilde ele alır. Yapıtta işlenen doğa teması, yalnızca edilgen bir süs ya da dekor 

olarak değil aynı zamanda roman kişilerinin psikolojisini yansıtmaya yardımcı bir 

öğe ve kasabanın kokuşmuşluğuna karşı bozulmamışlığı simgeleyen bir varlıktır.  

Bununla birlikte, üç romanda da ortak olan bir diğer konu  ölümdür. Yaşamın 

kaçınılmaz bir gerçeği olan ölüm, geride kalanlara büyük acı verir. Sanat ve edebiyat, 

insanın ölüm karşısında duyumsadıklarını ve düşündüklerini aktardıkları bir araçtır. 

İnsanla birlikte var olan bu evrensel gerçek bütün inançlar ve felsefeler tarafından 

incelenir ve birçok yazınsal yapıta da konu olur. Bu çalışmada incelenen üç romanda 

da kadın kahramanların ölümü benzer bir biçimde ele alınır; yapıtlar ölümle sonlanır. 

Yazarların ölüm temasını işleyişi ve kadın kahramanların ölümünün ardından erkek 

kahramanların yaşadıkları arasında birçok ortak nokta vardır. 

Manon Lescaut romanının en dokunaklı bölümü, kuşkusuz Manon’nun 

öldüğü sahnedir. Des Grieux, Manon’yla evlenmek isteyen Synnelet ile yaptığı 

düelloda Synnelet’i öldürür ve Manon’yla birlikte kaçarak altına sığınacak bir ağacı 

bile olmayan geniş bir ovaya ulaşır, gece olduğunda bitkin düşen iki sevgili sert 

toprağa uzanırlar. Manon, Des Grieux’ye ölümünün yaklaştığını söyleyerek ruhunu 

teslim eder. Des Grieux, Manon’nun ölümünü anlatmanın bile ne kadar zor olduğunu 

söylerken artık yaşayan bir ölüdür: 

“Beni harap eden öyküyü birkaç sözle bitireceğim için bağışlayın. Hiçbir zaman 

benzeri görülmemiş bir felaketi anlatıyorum. O felakete yaşamım boyu gözyaşları 

dökeceğim. Ama ne zaman onu anımsasam, ne zaman anlatmak istesem, ruhumun 

dehşetten ve korkudan kasıldığını duyarım.”(Prévost, 2003: 163) 
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Des Grieux çok sevdiği Manon’yu kendi elleriyle toprağa vermek zorunda 

kalır. Kuşkusuz romanın en dokunaklı bölümü, genç kadının ölümünün ardından 

yaşananlardır. Des Grieux, Manon’nun ölümüyle yaşadığı acıklı sahneyi şöyle 

anlatır: 

“Dudaklarımı yirmi dört saatten fazla sevgili Manon’mu ellerinden ve yüzünden 

ayırmamıştım. Ben de yanında ölmek istiyordum. Fakat ikinci günün sabahı, eğer 

ben de ölürsem onun ölüsünün vahşi hayvanlar tarafından parçalanacağını 

düşündüm. Onu gömmeye ve mezarının üstünde ölmeye karar verdim. Keder ve 

acının verdiği zayıflıkla o kadar ölüme yaklaşmıştım ki ayakta durabilmek için 

zorluk çekiyordum. Yanıma aldığım içkiden biraz içmek zorunda kaldım, o zaman 

yapacağım iş için gereken gücü bulabildim. Bulunduğum yerin toprağını kazmak zor 

olmadı, oraları kumla örtülü bir çöldü. Kılıcımı kırıp kazma gibi kullandım, bir 

yandan da ellerimle toprağı atıyordum. Böylece büyük bir çukur açtım. Kumların 

bedenine dokunmaması için sevgilimi giysilerime dikkatle sardım ve çukura 

koydum. Fakat daha önce temiz bir sevginin verdiği özlemle onu bir kez öptüm. 

Sonra yanına çöküp uzun uzun baktım. Gönlüm bir türlü mezarı örtmek istemiyordu. 

Sonunda gücümün tükenmeye başladığını duydum ve görevimi tamamlamadan 

tümüyle güçten düşmek kaygısıyla üzerinde taşıdığı varlıkların en kusursuzu, en 

sevimlisi olan sevgilimi toprağın bağrına gömdüm. Bundan sonra yüzükoyun 

mezarın üzerine yattım ve gözlerimi bir daha açmamak isteğiyle kapayarak Tanrıya 

ölümümü sabırsızlıkla vermesini yalvardım.” (Prévost, 2003: 164) 

Ölümün ayırdığı iki âşıktan hayatta kalanı da sevdiğine kavuşmak için ölümü 

bekler. Bununla birlikte, Manon’nun ölmeden önce oldukça onurlu bir biçimde 

ölümü kabullenmesi, onun gizemli bir roman kişisi olduğunu bir kez daha kanıtlar. 

Yazar, Des Grieux’nün yaşadığı acının boyutunu göstermek amacıyla Manon’nun 
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ölüm sahnesini onun bakış açısıyla anlatır. Genç kadının ölümünü dokunaklı kılan da 

Des Grieux’nün bu sahne karşısında duyumsadıklarıdır.  

Carmen de Manon Lescaut gibi ölümle sonlanır; genç kadın Don José ile olan 

ilişkilerinin başından itibaren ölümünün sevgilisinin ellerinden olacağını bilir ancak 

ölüm anında bile özgürlüğünden ödün vermez; Don José ile yaşayıp özgürlüğünü 

kaybetmektense ölümü yeğler: 

“José! Yapamayacağım bir şeyi istiyorsun benden. Seni sevmiyorum artık. Sense 

beni hala seviyorsun. Bunun için de öldürmek istiyorsun. Sana gene bir yalan 

uydurabilirim ama bu zahmete katlanmak istemiyorum. Aramızda her şey bitti artık. 

Mademki kocamsın, beni öldürmek hakkındır. Yalnız, Carmen her zaman özgür 

kalacaktır. Çingene doğdu, Çingene ölecek!” (Mérimée 2011: 94) 

Alıntıda da görüldüğü gibi, Carmen’in özgürlük gereksinimi onun etnik 

kökeninden kaynaklanır. Genç kadının asla ödün vermediği ilkeleri Don José’yi 

çıkmaza sokar ve genç adam sevdiği kadını kendi elleriyle öldürür: 

“Tepem atmıştı. Bıçağımı çektim.(…) İki kez vurdum ona. Tekgözlü’nün bıçağıydı 

bu. Onu almıştım, benimki kırılmıştı çünkü. İkinci vuruşta “gık” demeden yere 

yuvarlandı. O iri kara gözleriyle bana bakışını hala görür gibiyim. Sonra gözleri 

bulandı, kapandı. 

Ölüsünün önünde tam bir saat, bitkin halde kalakaldım. Sonra, aklıma geldi: Carmen 

bir ormana gömülmekten hoşlanacağını sık sık söylerdi bana. 

Bıçağımla bir çukur kazdım, içine yerleştirdim onu. Yüzüğünü uzun zaman aradım, 

sonunda buldum. Küçük bir haçla birlikte onu da koydum çukura. Doğru yapmadım 
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belki. Sonra atıma bindim, Kortoba’ya dek dörtnala gittim. İlk karakola kendimi 

tanıttım.” (Mérimée, 2011: 95) 

Açıkça görüldüğü gibi Don José de Des Grieux gibi sevdiği kadını kendi 

bıçağıyla kazdığı mezara gömer. Sevgilisinin ölümünün ardından onu kendi elleriyle 

toprağa veren bir diğer genç adam da Yusuf’tur. Muazzez’i içinde bulunduğu kirli 

ortamdan kurtarmak için tüfeğiyle ateş açan Yusuf, çatışma sonucu yaralanan 

karısını da alarak bir ovaya sığınır ancak Muazzez’i kurtaramaz. Dolayısıyla Manon 

Lescaut    ve Carmen romanlarındaki ölüm sahnesi üçüncü kez Kuyucaklı Yusuf’ta 

tekrarlanır: 

“Yusuf eğilerek karısını omuzlarından yakaladı. Kucağında arkaya doğru kayan ve 

kumral saçları yerlere kadar uzanan bu başa yüzünü yaklaştırarak koklamaya, onun 

donmuş yanaklarını titrek parmaklarla okşamaya başladı. Kendi yüzü de sapsarı idi. 

Dudaklarını kanatırcasına ısırdı ve Muazzez’i yavaşça yere bıraktı. Hayvanın 

terkisinde duran heybeye elini soktu. Burada hala bir takım defterler ve makbuz 

koçanları duruyordu. Hepsini çıkarıp yere fırlattı. Heybenin ta dibinden büyükçe bir 

bıçak aldı ve onunla toprağı kazmaya başladı. Güneş oldukça yükseldiği için karlar 

eriyor ve toprağı yumuşatıyordu. Öğleye doğru oldukça derin bir çukur hazırladı. 

Karısını sarılı olduğu gocukla beraber kollarına alarak oraya getirdi. Hafif bir rüzgâr 

Muazzez’in saçlarını uçuruyordu. Bu sırada onun sırtında pembe saten entarisi 

olduğunu fark etti. Arkasına bir bıçak yemiş gibi sallandı. Bir eliyle yanı başındaki 

ağaca tutunmasa düşecekti. İlk kaçırdığı akşam da Muazzez’in sırtında bu entari 

vardı.  Kazdığı çukurun başına çömelerek kucağındaki ölüyü koklamaya başladı. 

Yüzü korkunç bir hal alıyor, kuru gözleri patlayacak kadar dışarı fırlıyor ve çamur 

içindeki elleri asabi hareketlerle Muazzez’in soğuk vücuduna sarılıyordu.(…) Bir 

müddet sonra derin bir nefes aldı; karısını tekrar gocuğa sararak, incitmekten 
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korkuyormuş gibi ihtimamla, çukura yerleştirdi ve yumuşak toprakları avuçlarıyla 

çabuk çabuk onun üzerine attı.” (Ali, 2012: 213-214) 

Söz konusu romanların son bölümlerinden alıntılanan kesitler, romanlar 

arasındaki benzerliği bir kez daha çarpıcı bir şekilde açığa vurur. Manon Lescaut’yu 

çölde kılıcıyla kazdığı mezara gömen Des Grieux ve Carmen’i ormanda bıçağıyla 

açtığı mezara yerleştiren Don José gibi Yusuf da Muazzez’i heybesindeki bıçağıyla 

kazdığı mezara gömer. Genç adamlar tutkuyla sevdikleri kadınları kendi elleriyle 

toprağa verdikten sonra büyük acı yaşarlar. Dolayısıyla ölüm düşüncesinin yarattığı 

ürpertiyi ve hüznü Manon Lescaut, Carmen ve Kuyucaklı Yusuf romanlarında 

duyumsamak kaçınılmazdır. 

 

 Sonuç olarak, Manon Lescaut, Carmen ve Kuyucaklı Yusuf romanları da diğer 

yazınsal yapıtlar gibi konularını bireysel ve toplumsal gerçekliklerden alırlar. 

Romanların kişilerinde saptanan benzerlikler gibi konularında da bir takım 

ortaklıklar bulunur. Üç roman da aşk, tutku, toplumsal yozlaşma, bireyin toplum 

karşısındaki savaşımı ve ölüm gibi benzer konulara değinir. Kısaca özetlenecek 

olursa, Manon Lescaut, Des Grieux ile Manon arasındaki tutkulu aşkı ve genç 

adamın tutkusu uğruna topluma karşı verdiği mücadeleyi; Carmen soylu bir aileden 

gelen Don José’nin bir çingene kızına âşık olması sonucu yaşadığı zorlukları; 

Kuyucaklı Yusuf ise toplumun haksız düzenine uyum sağlayamayan Yusuf’un 

Muazzez’e olan aşkını ve iyiyle kötünün savaşımını anlatır. Romanların ana 

temalarını oluşturan aşk konusu üç romanda da benzer bir biçimde işlenir ve en 

önemlisi üç aşk öyküsü de aynı şekilde sonlanır. Görüldüğü üzere, farklı dönemlerde 
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yazılan üç romanın kişileri ve konuları arasında birçok benzerlik söz konusudur. 

Yapılan karşılaştırmalarda saptandığı gibi, romanlar arasındaki en dikkate değer 

benzerlik ise yapıtların son sahnelerinde görülür.  
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2.3. ZAMAN VE UZAMIN KONUMU 

Gerçeklikten esinlenilen romanda, yazar, olayları belirli bir zamana (saat, 

mevsim, dönem vb.) ve uzama (kent, köy, ev vb.) yerleştirmek durumundadır. 

Romandaki zaman ve uzam öğeleri de çoğunlukla kişiler ve konular gibi kurmacadır. 

Roman kişisinin var olabilmesi ve olayların gerçekleşebilmesi için zaman ve uzama 

gereksinimi vardır. Romanda, anlatıcının öyküleme zamanı ve anlatıcının 

öykülediklerinin zamanı(kurmaca zaman) olmak üzere iki tür zaman vardır. Romanın 

olay örgüsü belirli bir zaman dilimine yerleştirilir; yazar anlatısının zamanı olarak 

belirli bir tarihi dönemi seçmişse, romanın kişilerini ve konularını da o dönemden 

alması gerekir. Zaman ve uzam öğeleri, romanın gelişim sürecine uygun bir seyir 

izleyerek önemli bir işlev üstlenirler. Bu iki öğenin varlığı romanın yalnızca olgulara 

dayalı bir tür olmasını engeller. Öte yandan zaman ve uzamın işleniş ve algılanış 

biçimi, romanın bağlı olduğu edebi akıma göre çeşitlilik gösterir. 

 Öncelikle bu çalışmada karşılaştırılan yapıtlarda zaman öğesi incelendiğinde 

üç romanın olay örgüsünün de yazıldığı dönemde geçtiği gözlemlenir.  Manon 

Lescaut Régence döneminin düşünüş biçimini ve geleneklerini yansıtır. Ülkesini katı 

kurallarıyla yöneten Louis XIV 1 Eylül 1715’te öldüğünde Louis XV henüz beş 

yaşında olduğundan Philippe d’Orléans gücü ele geçirir ve Fransa tarihi açısından 

siyasal ve toplumsal bağlamda karışık bir dönem başlar. Geleneksel ilkelerin yerini 

düzensizlik; inanç ve ahlak kavramlarının yerini ise zevk düşkünlüğü alır. 

Geleneklerdeki gevşemeyi toplumdaki serbestlik ve gösteriş merakı izler. Romanın 

büyük bölümünün geçtiği Paris de Régence döneminin iklimi ile yansıtılır. Bu 

dönemde Paris’te yaygın olan kulüplere, kafelere, operaya, tiyatroya ve şans 

oyunlarına romanda da yer verilir. Régence döneminde karşıtlıklarla dolu olan 
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Paris’in düzensiz ve şehvetli havası roman kişilerinin sinizminin kaynağıdır ve sıra 

dışı öykülerinin yadırganmasını engeller. 

Prévost romanda, Manon ve Des Grieux’nün dört yıl boyunca yaşadıkları 

serüvenleri süredizimsel biçimde izlemeyi sağlayan zamansal imler belirler. Des 

Grieux ve Renoncour’un ilk ve ikinci karşılaşmaları arasında geçen iki yıla 

bakıldığında zaman bir dizi biçiminde ilerler; bu dönem iki aylık deniz yolculuğunu, 

Amerika’da geçen on ayı, üç ay süren hastalık dönemini, Tiberge ile geçen iki ayı ve 

Calais’ye dönüşü kapsar. İki yıllık bu süreç 1715 ve 1716 yıllarını karşılar.  

 Manon ve Des Grieux’nün ilk karşılaşmaları ve ikinci bölüm arasındaki 

zaman ise, Des Grieux’nün Manon’ya ilk görüşte âşık olmasını, kaçıp Paris’e 

yerleşmesini, baba evindeki altı aylık tutsaklığı ve Manon’dan haber alamadığı bir 

yılı kapsar. Des Grieux ve Manon’nun ikinci karşılaşmalarında, ilk karşılaşmalarında 

on altı yaşında olan Manon, on sekiz yaşındadır. İki sevgili ikinci karşılaşmalarında 

Chaillot’ya yerleşir ancak bir ay bile kalamadan Paris’e döner. Des Grieux Paris’te 

üç ay cezaevinde kalır ve iki sevgilinin tanışmalarının üzerinden iki yıl geçer. Acıklı 

öykülerde her zaman ortaya çıkan beklenmedik olaylar, Manon ve Des Grieux’nün 

öyküsünde de birçok kez görülür. Des Grieux, anlatısının başında bu durumdan şöyle 

söz eder: 

“Amiens’dan yola çıkma zamanımı saptamıştım. Ne yazık! Keşke bir gün önce bu 

işi yapsaymışım. O zaman babamın yanına tüm temizliğimle varmış olacaktım.” 

(Prévost, 2003: 16) 

 Romanın ikinci bölümü Manon’nun Amerika’ya sürgün edildiği 1715 yılında 

başlar. Bu bölümün başında Chaillot’ya mutlu geçen iki hafta anlatılır ancak sonra 
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zamanda daralma söz konusudur ve haftaların, ayların yerini saatler ve günler alır. 

Romanın ilk bölümünde gerçekleşen olaylar iki yıla yayılırken, ikinci bölümde 

sayfalarca anlatılan birçok olay yalnızca bir haftada gerçekleşir. Romanda genel 

olarak hızlı geçen zamana karşın yavaş geçen bu bir hafta, yapıtın genelinde 

konumlanan zamana göre sıra dışı kabul edilir.  

 Manon Lescaut Régence dönemini yansıtırken Carmen’de ele alınan kişilerin, 

uzamın ve konunun farklılığı yazarın XIX. yüzyılın karmaşıklığından kaçışı olarak 

değerlendirilebilir: Carmen Temmuz Devrimi’nden üç yıl önce 1845’te yazılır. Bu 

dönemde XVIII. Louis’nin kardeşi X. Charles, soyluları ve kiliseyi güçlendiren bir 

tutum sergilemesi nedeniyle devrilir ve yerine Orléans hanedanından liberal görüşlü 

Louis-Philippe geçer. Böylece Restorasyon dönemi son bulur. Ancak yeni kral da 

işçi ayaklanmasıyla karşı karşıya kalır ve tahttan indirilir. Böylece İkinci Cumhuriyet 

kurulur. Mérimée’nin Carmen’de öyküyü yalnızca çingenelerin ortamına değil aynı 

zamanda özgür bir toplumu olan İspanya’ya konumlandırması, yazarın karmaşık bir 

siyasal ortam yaratan Temmuz Monarşisi’nden kaçış gereksinimini açığa vurur. 

(Guirand, 2008: 14) 

Söz konusu yapıtlardan Kuyucaklı Yusuf, zamansal olarak irdelendiğinde ise, 

romandaki olayların Osmanlı Devleti’nin çöküş dönemi olan 1903-1915 yılları 

arasında geçtiği görülür. Romanda tarihsel olaylardan Meşrutiyet’in ilanına, Balkan 

Savaşı’na, seferberliğe kısaca değinilir ve bunların Anadolu’daki yansımalarından 

söz edilir: 

“Hürriyetin ilanının, İtalyan, Balkan harplerinin tesirleri buraya muayyen bir müddet 

geçtikten sonra gelmiş, askerler sessizce gidip, ölmeyenler yine sessizce 
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dönmüşlerdi. Şehirde oldukça kalabalık bir Rum kitlesi olmasa ve bunlar dünya 

işlerini pek yakından takip etmeye biraz fazla meyil göstermese, belki bu kasaba 

dünyanın her hadisesinden uzak, her vak’asına lakayt olarak yaşamakta devam 

edecekti.” (Ali, 2012: 153) 

Yapıtta dönemin Osmanlı yönetiminin ve toplumunun durumu olay 

örgüsünden bağımsız olarak irdelenmez. Ancak, öykünün evrimi içinde bu durumlara 

da değinilir. Dolayısıyla roman kişilerinin serüvenleri geliştikçe yönetimin ve 

toplumun durumu da ortaya çıkar. Örneğin Yusuf’un zeytin işçileri konusunda kendi 

kendiyle hesaplaşması dönemin halkının durumunu yansıtır: 

“Sonra bu fakir işçilere bu köpek muamelesini yapmaya neden lüzum görüyorlardı? 

Evet, Allah onları bir kere fukara yaratmıştı, bunda kimsenin kabahati yoktu, fakat 

onlar böyle yaratılmışlar diye niçin tepelerine binmeli, onları adam yerine 

koymaktan niçin çekinmeliydi? Ya Allah bu ağaları ve ağazadeleri de fakir 

yaratsaydı? Öyle ya, mademki hepsini Allah yapıyordu… O zaman kendilerine aynı 

muamelenin yapılmasını isteyecekler miydi?” (Ali, 2012: 27) 

Yusuf’un bu basit ama derin sözleri yalnızca o günkü Osmanlı düzeninin 

haksızlığını değil, toplumsal eşitliğe dayanacak insancıl bir düzenin özlemini de dile 

getirir. Ne var ki bu özlem yalnızca Yusuf’un yukarıdaki sözlerinde açığa vurulur. 

Yazar, çoğu zaman, bu çeşit sözler yerine gerçeği çelişik yönleriyle sergilemeyi 

yeğler. İyiyle kötünün, güzelle çirkinin, haklıyla haksızın kavgasını o kadar dürüstçe 

yansıtır ki sonunda okurun yüreği böyle bir özlemle dolar. (Bezirci, 2007: 182) 

Kuyucaklı Yusuf’ta zamanla ilgili dikkate değer bir diğer nokta da, birçok 

kötü olayın sonbahar ya da kış mevsimlerinde ve akşam saatlerinde 

gerçekleşmesidir; Yusuf’un anne ve babası bir sonbahar gecesi öldürülür, Yusuf bir 
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kış gecesi yaralanır, Selahattin Bey bir kış gecesi kumarda borçlanır, Muazzez 

karlarla kaplı bir kış gecesi ölür. Dolayısıyla romandaki tüm olumsuzlukların 

sonbahar ve kış mevsimlerinde gerçekleşmesine Sabahattin Ali’nin romantik 

anlayışının neden olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, yazar romanı süredizimsel 

biçimde yazmak istese de yapıtta ele alınan uzun ve karmaşık olay örgüsü nedeniyle 

zaman zaman geri dönüşlere başvurma gereksinimi duyar.  

Söz konusu yapıtlarda zaman öğesinin ardından uzam öğesi irdelendiğinde ise 

romanların olay örgüsünün çeşitli uzamlara konumlandırıldığı görülür. İlk olarak 

Manon Lescaut’ya bakıldığında, Fransız Edebiyatında XVIII. yüzyılın başlarında 

yazılan birçok romanın doğuda geçmesine karşın Prévost’nun bu romanda okurları 

için tanıdık bir uzamı yeğlediği görülür; yapıtın büyük bölümü Calais, Amiens, Pacy 

ve Havre de Gras gibi Fransa’nın kuzey kentlerinde ve Paris’te geçer. Prévost’nun 

kullandığı birçok önemli nokta aracılığıyla romanın uzamsal rotasını izlemek 

kolaylaşır. Renoncour, Des Grieux ile ilk kez genç adam Amerika’ya gideceği zaman 

Pacy’de karşılaşır. İkinci kez ise ilk karşılaşmalarından iki yıl sonra Renoncour 

Londra’dan, Des Grieux ise Amerika’dan döndüğünde Calais’de karşılaşır. 

Dolayısıyla yola çıkış noktaları farklı; varış noktaları aynıdır.  

 Romanda Des Grieux’nün anlattığı bölüm uzamsal bağlamda karmaşıktır: 

genç adam ilk olarak Amiens’dan Paris’e gider, altı ay sonra baba evinden kaçarak 

Tiberge ile birlikte tekrar Paris’e döner. İki yıl sonra Des Grieux ve Manon 

Chaillot’ya yerleşir. Des Grieux’nün babası Manon’nu tutuklatıp sürgüne gönderene 

kadar iki sevgili Paris’te yaşar. Ancak romanın olay örgüsü durağan olmadığından 

Manon ve Des Grieux Paris’te de sabit bir uzamda kalmazlar; kimi zaman 

cezaevinde, kimi zaman Saint-André-des-Arcs Caddesi’nde, kimi zaman da Saint-
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Michel Caddesi’nde bulunurlar. Paris’in ardından Manon Amerika’ya sürgüne 

gönderildiğinde, Havre de Gras üzerinden Louisiana’ya giderler. Manon’nun 

ölümünden sonra ise Des Grieux tekrar Fransa’ya döner.  

 Des Grieux, roman boyunca çember biçiminde bir yol izlese de romanda 

anlatılan olguların büyük bölümü Paris’te geçer. Dolayısıyla yazar uzam olarak en 

çok Paris’e değinir. Paris, Des Grieux’ye kimi zaman korkunç bir uzam olarak kimi 

zamansa özgürlükler ülkesi olarak görünür. Ancak Manon Paris’in gösterişli 

ortamında yaşamak istediğinden, Des Grieux’de sevdiği için bu kentte kalır: 

“O dünyanın her yerinden çok Paris’te bulunmaktan hoşlandığı için, yangının bazı 

ufak tefek zararlarını onarmak üzere şimdilik Paris’te kalacağımızı söyleyince 

verdiğim felaket haberine hiç üzülmedi.” (Prévost, 2003: 50) 

Manon ve Des Grieux, Paris’te kaldıkları oteller, evler ve cezaevleri dışında 

kentin birçok tanınmış ortamında da bulunurlar: Örneğin, Manon, Boulogne 

Ormanı’nda yürüyüş yapar, Des Grieux birçok buluşmasını Lüksemburg Bahçesi’nde 

gerçekleştirir, iki sevgili Transilvanya Oteli’nde kalır, Saint-Michel Körüsü’ndeki 

kafelere gider. Yazarın anlatısında Paris’in tanınmış yerlerini kullanması, gerçeklik 

etkisi yaratarak okurun zihinsel bir coğrafya şekillendirmesini sağlar.  

Manon Lescaut’da yazarın yeğlediği bir diğer uzamsa Amerika’dır; 

Manon’nun sürgüne gönderilmesinin ardından, Des Grieux de sevdiğinin yakınında 

olabilmek için onun peşinden gider: 

“Manon’nun kalbine sahiptim, o da bana yetiyordu. Sevgilimle bir yerlerde mutlu 

yaşayacağımdan emin olduktan sonra ha Avrupa’da, ha Amerika’da ya da başka bir 
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yerde olmuş ne önemi vardı. İki sevgili için tüm dünya vatan değil midir?” (Prévost, 

2003: 150) 

 Romanda, Amerika yoksul bir uzam olarak anlatılır. Des Grieux’nün 

Amerika’dan beklentisi yazarın döneminde yaşayan insanların Amerika algısını 

ortaya koyar ancak ülke genç adamın beklentilerini karşılamaz:  

“İki aylık bir yolculuktan sonra varmayı istediğimiz yere kavuştuk. Kent bize önce 

gözükmedi. Ekilmemiş ve yerleşilmemiş kırlardan başka bir şey yoktu. Yalnız birkaç 

tane saz ve rüzgârdan yaprakları dökülmüş birkaç ağaç görünmekteydi. İnsan ve 

hayvandan eser yoktu.(…) Fakat o zamana kadar güzel bir kent diye anlatılan yerin 

birkaç fakir kulübe yığını olduğunu görünce şaşırdık. Bu kulübelerde beş altı yüz 

kadar insan yaşamaktaydı. Valinin evi yüksekliği ve durumu ile ötekilerden farklı 

görünüyordu. Birtakım yer siperleri ile korunmaktaydı ve bunların çevresinde geniş 

bir hendek vardı.” (Prévost, 2003: 153)  

Açıkça görüldüğü gibi, Amerika uzam olarak Paris’in karşıtı konumundadır; 

Paris’in uygarlığına, geleneklerindeki inceliğe karşın Amerika yabancıl ve geridir. 

Bununla birlikte, Des Grieux ve Manon Fransa’da aşamadıkları engellerle 

Amerika’da da karşılaşırlar; Fransa’dayken iki sevgilinin aşklarının en büyük engeli 

Des Grieux’nün babası, Amerika’da ise validir. Dolayısıyla Prévost’nun yarattığı 

Amerika imgesi toplumsal eşitsizliklerden ve önyargılardan uzak olan temiz bir 

dünya imgesi olarak yorumlanamaz. Valinin evini çeviren hendek imgesinden güçlü 

ve güçsüz arasında eşitsizliğin var olduğu anlaşılır.  

Bununla birlikte, romanın bir yolcu arabasında başlayıp bir gemide 

sonlanması anlatıda sıklıkla gerçekleşen yer değişikliklerini gösterir. Yapıtın başında 
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Fransa içinde gerçekleşen yer değiştirmeler oldukça hızlıdır ancak romanın ikinci 

bölümünde Manon’nun parasızlıktan bunalıp kaçmasının ardından yer 

değiştirmelerin ivmesi yavaşlar. Bu bölümden sonraki yer değiştirmeler şöyledir; Le 

Havre’a at arabasıyla yavaşça gidilir, daha sonra Amerika’ya iki ay süren deniz 

yolculuğu yapılır ve orada da engellerle karşılaşan iki sevgili yürüyerek çöle 

kaçarlar. Genç kızın çölde ölmesinin ardından Des Grieux Fransa’ya döner.  

Söz konusu romanlardan Carmen’de baskın olan uzam, öykünün büyük 

bölümünün geçtiği İspanya’dadır. Mérimée’nin İspanya’yı uzam olarak yeğlemesinin 

nedeni, bu renkli ülkenin yazarın imgelemine uygun iklimi sağlaması ve XIX. 

yüzyılda Orta Çağ’ın havasını bulmasıdır. İspanya, Avrupa’nın çeşitli bölgelerine 

yayılan çingenelerin en yoğun olduğu ülkelerden biridir dolayısıyla bir çingene 

kızının öyküsü için en uygun uzamdır. Endülüslülerin çekici dansları ve ülkenin 

egzotik manzarası gibi birçok etken 1840 yılından itibaren tüm Fransa’da İspanya 

hayranlığının yayılmasını sağlar. Romantizm akımına bağlı birçok yazarın yapıtının 

başkişisinin romantik olmasının nedeni İspanya’dır: 

Her an, her yerde, her sokak köşesinde aykırılığın duyumsanabildiği eşsiz ülkedir. 

Lokantalarındaki garsonlar düşes gibi kasılır. Şarabı çok kötüdür, teke postu gibi 

kokar; yağı da kötüdür, ne gibi koktuğunu bilmiyorum… Büyük yollarının 

kaldırımları, dilencilerinin takıları, barakalarının dolapları vardır da insanların 

ayakkabıları yoktur. Askerlerinin hepsi nöbette gitar çalar. Papazları üst kata 

tırmanır, sigara içer, kadınların bacaklarına bakar, kaplan gibi yemek yer ve çivi gibi 

incedirler. Yollarında it kopuk doludur. Ateşte çıtırdayan İspanya! Sefiller! 

Görkemliler! Bizi kendine çekti, size tekrar söylüyorum: anlatılmaz ülke…(Hugo, 

1890: 182) 
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Romantizmin öncüsü Victor Hugo’nun bu tümceleri İspanya’nın romantikler 

için ne kadar önemli olduğunu gösterir. İspanya coğrafi konumu bakımından batıyı, 

geçmişi ve insanının yaşam biçimi bakımından doğuyu temsil eder. Dolayısıyla siyah 

ve beyazın karşıtlığını barındıran bu ülke, yapıtlarında karşıtlıkları konu edinen 

romantik yazarların da ilgisini çeker. Victor Hugo’nun 1828’de yayımladığı 

Orientales adlı yapıtı ya da Alfred de Musset’nin 1830’da yayımladığı Contes 

d’Espagne et d’Italie adlı yapıtı İspanya’nın romantik yazarları ne ölçüde etkilediğini 

gösteren en güzel örneklerindendir. 

İspanya’yı yapıtlarında uzam olarak kullanan Mérimée, biçemi gereği, ülkeyi 

sayfalarca betimlemek yerine okurlarına bu renkli topraklara değin bilgiler vermeyi 

yeğler. Arkeoloji çalışmaları nedeniyle sıklıkla İspanya’ya giden yazar, dilini de 

bildiği bu ülkeyi bazen bir yabancının, bazense bir yerlinin bakış açısıyla anlatır. 

Mérimée, İspanya’yı yalnızca dekor olarak kullanmakla kalmaz ülkenin tarihi, dili ve 

gelenekleri konusunda okurlarını bilgilendirir. Yazar, Carmen’i yazmadan önce 1830 

ve 1840 yıllarında bir süre İspanya’da kalır ve Cervantes’in yapıtları, İspanya’daki 

sanatlar ve boğa güreşi gösterileri üzerine belgesel niteliğinde çalışmalar yapar. Bu 

bağlamda ülke üzerine geniş birikime sahip olduğundan Carmen’de ele aldığı uzama 

gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşır, kurgusal betimlemeler yerine ülke üzerine bazı 

bilgileri aktarır; yapıtın başında ve sonunda çalışmaları için edindiği bilgileri 

paylaşır: 

“İspanya’da karşılıklı verilip alınan bir yaprak sigarası konukseverlik ilişkileri kurar; 

tıpkı Doğu ülkelerinde tuz ekmeğin birlikte yenilişi gibi.” (Mérimée, 2011: 11) 
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Roman kişileri de İspanyolların basmakalıp niteliklerine sahiptir: Carmen 

ülkede yaygın olan etnik bir kökene bağlıyken, Don José ise tipik bir İspanyol genci 

gibi güzel seslidir, gitar çalar: 

“Don José gitarını getirtti. Hem çaldı, hem söyledi. Sesi sertti ama hoştu; çaldığı 

hava da yanıktı, bir acayipti, Türkünün sözlerine gelince, tek kelimesini anlamadım.” 

(Mérimée, 2011: 16) 

Mérimée uzam olarak farklı bir ülkeyi yeğleyerek döneminin yönetiminin 

boğucu havasından uzak, farklı bir uzam gereksinimi dile getirir. Öte yandan, 

romanın başkişisi olan Carmen özgürlüğüne düşkün bir çingene kızı olduğundan, 

romanda çoğunlukla açık uzamlar yeğlenir. Carmen cezaevi, han gibi kapalı 

uzamlardan kısa sürede kurtulmaya çalışır. 

İncelenen yapıtlardan Kuyucaklı Yusuf’un uzamı ise Anadolu’dur. Roman 

Yusuf’un memleketi olan Kuyucak’ta Yusuf’un anne ve babasının eşkıyalar 

tarafından öldürülmesiyle başlar. Ancak romanın büyük bir bölümü Edremit’te geçer. 

Dolayısıyla Kuyucak ve Nazilli romanda büyük bir önem taşımaz; olayların geçtiği 

asıl çevre Balıkesir’in Edremit Kasabasıdır: 

“Edremit, üç tarafını saran Çamtepe, İbramcaköy ve Tavşanbayırı isimli üç yamaca 

yaslanan büyükçe, şirince bir kasabaydı. İki küçük dere, kasabanın içinden ve 

kaldırımlı sokakların ortasından gelerek Aşağıçarşı dedikleri yerde birleşiyor, sonra 

biraz ilerde kasabayı yalayıp geçen Büyükçay’a kavuşuyordu. (…) Kasabanın 

panoramasında, bir tablodaki kadar ahenk ve uygunluk vardı.(…) Şehrin içerisi orta 

halli bir esnaf manzarası gösterirdi. Dar sokakların iki tarafındaki ahşap, fakat 

oldukça biçimli ve aşağı yukarı birbirine benzeyen evlerin hepsinde muhakkak bir 

bahçe vardı. Bunların arasında bazen sivriliveren büyük eşraf evleri, beyaz 
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badanaları, çifte kanatlı sokak kapıları ve ikinci katın sokağa doğru yaptığı 

çıkıntıdaki tozlu kalyon ve muharebe resimleri ile insana küçükken dinlediği 

masalları hatırlatırdı.” (Ali, 2012: 19) 

 Sabahattin Ali bazen kasabanın dışını; doğal ortamı, bazen de içini; evleri, 

şadırvanı, kasaba meydanını, bayram yerini, kahveyi betimleyerek romanda özgün 

bir Anadolu kasabası çizer. Örneğin; Çınarlı kahvenin betimlenmesi, Anadolu’daki 

yerel yaşamın tipik uzamlarının güçlü bir gözlemle romanda nasıl yer aldığını 

gösterir: 

“Şakir bir müddet kahvenin içini süzdü: Oldukça geniş olan salon, adamakıllı 

kalabalıktı. Uzun ve beyaz bıyıklarını oynata oynata bir köşede Rumca muhabbet 

eden Giritlilerin sesi buradan duyuluyordu. Daha ileride, kahve ocağına yakın bir 

yerde, dört, beş at cambazı küçük mikyasta bir kavgaya başlamışlardı. Tavanın 

ortasında sallanan büyükçe bir lambanın ışığı, müşterilerin başlarını aydınlatıyor ve 

festen keçe külaha, kalpaktan kefiyeye kadar belki yirmi çeşit serpuş, rüzgâr vurmuş 

bir çiçek bahçesi gibi dalgalanıyordu. Kahve ocağını müşterilerden ayıran, üst kısmı 

raflardan müteşekkil tahta bölmede sıra ile dizilmiş nargileler ve dikine konmuş sarı 

bakır tepsiler parlıyor ve bir kenarda, kabzaları kadifeli kırmızı marpuçlar 

sallanıyordu.” (Ali, 2012: 66-67) 

 Romandaki kapalı uzamlardan en önemlisi ise Muazzez ile Yusuf’un 

büyüdüğü ve aile içi tartışmaların yaşandığı yer olan Selahattin Bey’in evidir. 

Anlatıdaki çatışmaların nedeni de, Muazzez’i bu uzamdan Hilmi Bey’in konağına 

taşıma isteği çevresinde gelişir. Şakir’in Muazzez’i tanıdığı yer olan bayram yeri, 

kasabadaki memurların eğlence merkezi olan Avukat Hulusi Bey’in 
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Tavşanbayır’ındaki evi, kasabadaki kötü ilişkilerin kaynağı olan Terzi Mürüvvet’in 

evi romandaki diğer uzamlardandır.  

 Öte yandan, kasabanın dışı; zeytinlikleri, bahçeleriyle doğal uzamı, içi ise 

kahvehanesi, evleri ve toplumsal kurumlarıyla yapay uzamı oluşturur. Bir önceki 

bölümde de değinildiği gibi doğa huzuru, temizliği, masumiyeti ve özgürlüğü; 

kasaba ise eşitsizliği, kirliliği ve yozlaşmayı simgeler. Doğa, kasabanın 

olumsuzluklarından kaçan Selahattin Bey ve Yusuf için sığınılacak yerdir. Romanda 

dikkat çeken bir diğer nokta da, öldürme ve yaralama gibi bütün olumsuzlukların 

kasabada gerçekleşmesidir: Yusuf’un anne babasının öldürülmesi, Ali’nin vurulması, 

Yusuf’un yaralanması, Selahattin Bey’in ölümü, romanın sonunda Yusuf’un 

çatışmaya girmesi bu çevre içinde olur. Muazzez’in kasabada yaralanıp doğanın 

kucağında can vermesi ve Yusuf’un onu kendi elleriyle, kasabanın uzağında, doğada 

toprağa gömmesi genç adamın sevdiğini kirlilikten uzak tutma çabası olarak 

yorumlanabilir. Kısaca özetlenecek olursa, Sabahattin Ali uzamı hem felsefi hem 

yerel bağlamda ele alır; felsefi anlamda doğa-kent karşıtlığını vurgularken, yerel 

anlamda Anadolu’yu yansıtır. 

 Romanın en önemli öğelerinden zaman ve uzam Manon Lescaut, Carmen ve 

Kuyucaklı Yusuf adlı yapıtlarda da önemli işlevler üstlenir. Üç roman da zaman 

bağlamında yazıldıkları dönemi yansıtır: Manon Lescaut Régence dönemine; 

Kuyucaklı Yusuf Osmanlı Devleti’nin çöküşüne ayna tutarken Carmen Fransa’nın 

XIX. yüzyılda içinde bulunduğu karmaşık siyasi ve toplumsal düzenden kaçış 

niteliğindedir. Uzamsal bağlamda ise Manon Lescaut Régence dönemi Paris’ini, 

Carmen XIX. yüzyıl romantik yazarlarının yapıtlarında sıklıkla ele aldığı İspanya’yı, 

Kuyucaklı Yusuf ise Osmanlı devletinin çöküş yıllarındaki bir Anadolu kasabasını 
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yansıtır. Sonuç olarak, romanlardaki zaman ve uzam öğeleri roman kişilerinin de 

yazgılarını belirler. 
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2.4. YAZARLARIN BİÇEMİ 

       “Biçem insanın ta kendisidir.” 

         

                       (Buffon) 

Bir yazınsal yapıttaki anlatım şekli, tümce yapısı, sözcük seçimi ve dili 

kullanış biçimi o yapıtın yazarının biçemini oluşturur. Yazarın doğası, kökeni, 

yaşadığı dönem, eğitim düzeyi ve bağlı olduğu edebi akım onun biçemini belirleyen 

etkenlerdir. Biçem, yazarın dili kullanma yetisine bağlıdır ve onu diğer yazarlardan 

ayırır.  Edebiyat Nedir adlı yapıtında “İnsan, bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için değil, 

onları belli bir biçimde söylemeyi seçtiği için yazardır. Ve biçem kuşkusuz düz 

yazıya değerini veren şeydir.” ( Sartre, 2005: 34) diyen Jean Paul Sartre da bu 

tümceleriyle yazınsal yapıtlarda dilin kullanılış biçiminin önemini vurgular. Bir 

yapıtta kullanılan biçem, o yapıtın yazarına ve yazıldığı döneme de ışık tutar; her 

yazar yapıtını, yaşadığı dönemde baskın olan söyleyiş biçiminden etkilenerek kaleme 

alır. Bu söyleyiş biçimi de yapıtın yazıldığı dönemde var olan edebi akımlara ve 

düşüncelere göre çeşitlilik gösterir. Ancak aynı edebi akıma bağlı olan yazarların 

biçemi benzerlik gösterseler de özünde her yazarın biçeminde çeşitli ayırtılar söz 

konusudur. Kısacası biçem, yazarın kendine özgü dili kullanma biçimidir. Yazar, dil 

yetisi aracılığıyla yeni anlatım olanakları keşfeder ve kendisine özgü bir dil dünyası 

kurar.  

Bu çalışmada yapıtları irdelenen yazarlardan l’abbé Prévost’nun dili XVIII. 

yüzyıla özgü birtakım niteliklere sahiptir. Ancak söz konusu dönemin metinleri 

üzerine bilgi sahibi olmayan bir okur, bu özelliklerin yazara özgü olduğunu 

düşünebilir. Yazar, Manon Lescaut adlı yapıtını gösterişsiz, doğal, içten, klasik bir 

biçemle kaleme alır ve romanda yalın sözcüklerle kısa tümcelere devinim verir. 
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Prévost romanı, konusunu bütün yönleriyle kavrayarak yanlış anlaşılmaya yer 

bırakmayan, yapmacıktan uzak düzgün bir anlatım biçimiyle anlatır. Dolayısıyla 

yazarın biçemi serbest ve düzenlidir. Romanda yer alan serüvenler o denli usta bir 

biçimde anlatılır ki okur, roman kişilerini bir girdabın içinde düşler. Öte yandan 

roman, kişilerinin gizlerinin açığa vurulması biçiminde sunulur. Roman kişileri 

duygularını ve düşüncelerini açık, kısa ve süssüz tümcelerle ifade ederler. Yapıtta 

duygularına büyük yer verilen roman başkişisi Des Grieux, tutkunun diliyle konuşur:  

“Manon’nun görünüşü ve çekiciliği beni gökten bile indirebilirdi. Onun yanına 

yeniden döndüğüm zaman bu kadar hoş bir varlık için kalbimdeki bu haklı sevgiyi 

nasıl olup da utanç verecek nitelikte düşündüğüme hayret ettim.” (Prévost, 2003: 

52) 

Prévost, kendi biçemine olan bakış açısını şu sözcüklerle yansıtır: “Ben 

biçemimi akıcı, yalın ve açıklayıcı buluyorum.”(Mathé, 1970: 61)  Yazarın da 

söylediği gibi öyküleme tümceleri genelde kısa, belirgin ve doğaldır. Örneğin, Des 

Grieux’nün Manon’yla ilk karşılaşmalarını anlatışı oldukça açık ve yalındır: 

“…kalbime sahip olan bu kıza doğru ilerledim. Her ne kadar benden küçük ise de, 

genç kız kendisine gösterdiğim nezaketten sıkılmadı ve iyi karşıladı. Amiens’e geliş 

nedenini, burada tanıdığı kimseler olup olmadığını sordum. O bana çok masum bir 

tavırla ailesi tarafından buraya rahibe olmak üzere gönderildiği cevabını verdi.” 

(Prévost, 2003: 17)  

Görüldüğü gibi, tümceler aşırılıktan yoksundur; metinde var olan uyumu 

bozacak her etkenden uzak durulur ve olgular art arda birbirine bağlanır. Romanda 

anlatılan kaçışlar, tutuklamalar, karşılaşmalar, kazalar, hırsızlıklar kısacası roman 
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kişilerinin her eylemi aynı biçimde anlatılır. Yazar dış uzamlardan söz ederken bile 

soyut ön adlar kullanır; bu da yazarın gerçeği arındırma biçimidir. Prévost’nun 

biçemindeki kesinlik ve açıklık yapıtın inanırlığını da artırır. Romanda başvurulan 

biçem bağlamında en çok dikkat çeken bir diğer nokta ise roman başkişilerinin 

özellikle Des Grieux’nün duyumsadıklarının abartılı bir biçimde anlatılmasıdır. 

Yaşanılan yıkımların ardından, Des Grieux acısını oldukça abartılı bir biçimde 

anlatır; sözcükler acının rengini alırken, tümceler coşkun bir ritim kazanır: 

“Ters talihimin yine garip bir sonucu olmak üzere mektubun geleceği günün sabahı 

da gemimiz oradan hareket edecekti. Ne kadar üzüldüğümü size anlatamam. 

Kendimi tutamayarak bağırdım: Nedir bu! Kaderimde, felaketimin bile aşırılığa 

kaçması var!”(Prévost, 2003: 151) 

 Des Grieux, Manon’dan her söz edişinde genç kızı süslü ön adlarla belirtir; bu 

aşırılık genç adamın tutkusunun şiddetini açığa vurur: “Aslında o, tüm yaratıkların en 

kutsalı ve sevimlisidir” (Prévost, 2003: 143) Genç adamın Manon için kullandığı 

ifadeleri sıradan iltifatlar olarak değerlendirmek olası değildir; bu görkemli sözler 

büyük bir tutkunun göstergesidir.  

 Prévost’nun biçeminin yalınlığı ve doğallığı, yazarın klasik kalıplara olan 

bağlılığını gösterir. Yapıtta, biçemin arılığına katkı sağlayan belirli sözcükler 

kullanılır. Yazar, betimleyici olmayan bir dil kullanır, imgelerin ve eğretilemelerin 

işlevini en aza indirir, duygulardan söz ederken seçkin bir biçeme ulaşmasına 

yarayan süslü ifadelere, sevilen kadını ülküleştiren abartılara ve dolaylamalara 

başvurur. Bununla birlikte yazar, bütün bir anlatı etkisi vermek amacıyla romanı 

başlıklarla ayırmak yerine metni iki bölüme ayırır ve bu bölümlerde roman 
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kişilerinin başından geçen yıkımlar hızlı bir biçimde anlatılır. M. Etiemble, romanın 

Pléiade serisinden yayımlanan önsözünde yapıtın biçeminden şöyle söz eder: 

“Prévost’nun örnek aldığı Racine trajedileri gibi bu roman da kusursuz bir biçimde 

kaleme alınmıştır.” (Mathé, 1970: 54) 

Nitelikli bir biçemle kaleme alınan bu yapıt, Régence döneminin inceliğini 

yansıtan seçkin yaratılardan biridir. Manon Lescaut’nun Prévost’nun en çok tanınan 

yapıtı olmasının ve başyapıtlar arasında yer almasının en önemli nedenlerinden biri 

de yazarının yalın ve övgüye değer biçemidir.  

Açıkça görüldüğü gibi, Manon Lescaut’da oldukça yalın bir biçem 

egemendir. Ancak söz konusu romanlardan Carmen, daha da yalın bir biçemle 

kaleme alınır. Kısa ve öz bir roman olan Carmen’in ilk sayfalarındaki hoş esinti 

romanın geri kalanında yerini üstün bir açıklığa bırakır. Romanda hiçbir eksiklik ya 

da fazlalık söz konusu değildir; anlatı, her imge ve konuya gerektiği değeri vererek 

yalın bir çizgide ilerler. Mérimée, okurun romandan beklediği zenginliği anlatının 

yalınlığına gizler.  Dolayısıyla, Carmen yalın biçemin ve özlü anlatımın en güzel 

örneklerinden biridir. Yazarın böyle bir tutku serüvenini anlatmak için yeğlediği 

gösterişsiz biçemi, okurun soluk soluğa kalmasını engellemez ve merak öğesi 

anlatıcının kayıtsız tutumu ile sağlanır.  

Bir öykü yazarı olan Mérimée, bulunduğu yazınsal ortamlarda roman türünün 

yayılmasıyla Carmen’i roman biçiminde kaleme alır; yapıttaki olgular gerçekçi bir 

ortamda geçtiği için yapıtın yazınsal türü öykü değil romandır. Théâtre de Clara 

Gazul adlı yapıtında “Gereksiz ayrıntılardan nefret ederim”(Guirand, 2008: 120) 
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diyen Mérimée, on beş yıl sonra, uzun betimlemelere ve roman kişilerinin ruhsal 

çözümlemelerine yer vermediği; yalın bir biçemle kaleme aldığı Carmen’i yayımlar. 

Roman bir trajedi şeklinde gelişir: Mérimée romanı Racine’in trajediyi 

tasarlama edimine benzer şekilde kurgular. Yazar istemese de yazdığına oldukça 

bağlıdır. Bununla birlikte Mérimée, deneyimli bir yazar olarak algılanmak istemez; 

rastlantısal olarak yazmaya başlayan yazar, duygu ve düşüncelerini okurlarına 

aktarmak amacıyla yazar. Biçeminin duygudan uzak ve yalın olması yazarın bireysel 

özelliğidir. Mérimée, yaşadığı dönemin yazarları içinde en yalın biçeme sahip olan 

yazardır: Victor Hugo, romanlarını tarihsel bir bakış açısıyla anlatır, George Sand, 

romanlarını içsellikle yoğurur; Balzac, romanlarında toplumsal sorgulama yapar, 

Stendhal, romanlarında psikolojik gözlemlere yer verir. Oysa Mérimée, yalnızca 

anlatmak istediğini anlatır. Bu bağlamda yazarın biçemi sanat için sanat kuramı ile 

bağdaşır. 

Öte yandan Mérimée, yapıtlarında klasisizm ve romantizm gibi birbirinin 

karşıtı olarak kabul edilen iki edebi akımı uzlaştırmaya çalışır. Yazar, bu iki edebi 

oluşum içinde çelişkide kalan edebiyatçılar arasında yer alır; doğası ve yetişme şekli 

gereği klasiktir ancak klasisizmin sınırları keskin hatlarla çizilmiş ölçütlerini 

tamamıyla kabullenemez ve yeni eğilimlere olan merakı, onun romantizmi 

benimsemesini sağlar. 

 Daha önce de değinildiği gibi Mérimée, romantik bir öğe olan yerel rengi 

yapıtlarında sıklıkla kullanır. Carmen’de de bazı Rumence sözcüklere ve gerçeklik 

etkisi yaratmak amacıyla bireysel birikimlerine yer verir. Bazıları kaba, bazıları 

şiirsel olan bu yabancı deyişlerin tınısı, romanda kullanılan uzamın yerel renklerini 
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vurgular; rom (koca), romi (karı), gitana (İspanyol çingene kadın), zorzico (türkü), 

papelito (sigara), neveria (kahve),  cales (kara anlamına gelen; çingenelerin 

kendilerine verdikleri ad), maquila ( ucu demirli sopa), kokal (kemik), panri (su), 

manro (ekmek), mas (et) yazarın yeri geldikçe romanda kullandığı sözcüklerden 

bazılarıdır.
4
 Mérimée, romanda yalnızca çingenelerin kullandığı sözcüklere yer 

vermekle kalmaz aynı zamanda onların geleneklerinden söz eder ve romanda 

gerçekleşen olgulara uygun düşen atasözleri ile deyimleri de kullanır. Örneğin, Don 

José çingenelerle birlikte kaçakçılık yapmak istediğini söylediğinde, Carmen genç 

adama uzağa tükürünce kendini uzun boylu sanan cüce anlamına gelen bir atasözü 

söyler.
5
 

 Mérimée’nin romandaki biçemini bazı okurları özensizlik olarak bazı okurları 

ise tam tersine tutkunun yalın bir biçimde duyumsatılması olarak değerlendirir. 

Carmen’de romantik öğelerin kullanıldığı klasik bir trajediyi bulmak olasıdır. 

Yapıtın olay örgüsü az malzeme ile örülürken, olgular hızlı bir biçimde gerçekleşir 

ve bu olgular bazen karşılıklı konuşmalarla bazense roman kişilerinin eylemlerinin 

anlatılarıyla aktarılır. 

Prévost ve Mérimée’nin ardından Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf’taki 

biçemine bakıldığında, yazarın romanda öykülerinde başvurduğu biçemi kullandığı 

görülür; roman, yazarın öykülerindeki yalın dille yazılır. Yapıtta yabancı sözcükler 

yeğlenmez: yazar romanda aydınların sıklıkla kullandığı sözcükler yerine toplum 

tarafından bilinen sözcüklere yer vererek dilde özleşme çalışmalarına destek verir. 

Ancak yazarın yapıtlarında yalın bir dil kullanmasının asıl nedeni, yazdıklarının 

                                                           
4
 Mérimée romanda İspanyolca ve Rumence sözcüklerin anlamlarını verir. 

5
 Or esorjié de or narsichislé, sin chismar lanchinguel: Cücenin marifeti uzağa tükürmektir.(Mérimée, 

2012: 80) 
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toplum tarafından anlaşılmasını istemesidir. Dolayısıyla Kuyucaklı Yusuf’un dili 

yazıldığı döneme göre oldukça sadedir. Yazarın dilde sağladığı yalınlık anlatıma da 

yansır. Sabahattin Ali, romanda, yeri geldikçe başvurduğu benzetmeler dışında edebi 

sanatlardan uzak durur.  Yapıttaki anlatının yalınlığı, yazarın söyleyeceğini az ve öz 

bir biçimde, rastlantıya ve konunun dağılmasına izin vermeden aktarmasını sağlar. 

Böylece yazar, ayrıntıların konunun özünü gölgelemesi engeller. Romanda 

konuşmalara fazla yer verilmez; yapıtta yer alan konuşmalar da kısa tümcelerden 

oluşur. Buna karşın roman olgular ve betimlemelerle örülüdür. Yazarın Kuyucaklı 

Yusuf’ta yerinde ve ölçülü kullandığı ayrıntılar, romanın içeriğinin daha iyi 

kavranmasını sağlar. Sabahattin Ali’nin yalınlık ve anlaşılma kaygısı, söz dizimini de 

etkiler: 

“Uzun ve karmaşık söyleyişten kaçılır, çoğunlukla kısa ve düzgün tümceler 

kullanılır. Bu yazış biçimi yazarın sanat anlayışına da uygun düşer: Romanda olayın, 

başka deyimle eylemin ağır basması, sık sık fiillere başvurulması kısa tümcelerle iyi 

bağdaşır.”   (Bezirci, 2007: 190) 

Kuyucaklı Yusuf’ta olgular öne çıksa da uzam betimlemeleri ve ruhsal 

çözümlemeler de gerektiği kadar yer tutar. Kasabanın doğal görünümüne, toplumsal 

yaşama ve yerel geleneklere yeri geldikçe değinen yazar, dış gözlemleriyle iç 

gözlemlerini bir arada aktarır. Dolayısıyla roman kişilerinin ve olgularının okurun 

imgeleminde canlandırdığı bir uzama yerleştirilmesi sağlanır:  

“Evin ön tarafındaki meydanda mahallenin bulgur değirmeni vardı; büyük bir taş 

çanağın üzerinde tahta kollar vasıtasıyla döndürülen yine taş nakıs bir mahruttan 

ibaret olan bu değirmeni kadınlar gülüşüp oynaşarak çevirirlerdi. Biraz ilerde, 



92 
 

derenin bir parça genişleyip derinleştiği yerde mahallenin büyükçe çocukları ördek 

dövüştürürlerdi.” (Ali, 2012: 20) 

Alıntılanan tümcelerden de anlaşıldığı gibi Sabahattin Ali, bu memleket 

romanını masa başında oturup yazmaz; aksine bu eşsiz yapıtı Anadolu’nun çeşitli 

kasabalarında yaşadığı dönemlerde yaptığı güçlü gözlemlere dayandırır.  

Öte yandan, yazarın biçeminin en güzel yanı, uzam betimlemelerini roman 

kişilerinin ruhsal durumlarına ve olguların gelişmesine bağlı olarak yapmasıdır. 

Sabahattin Ali, böylece, okurun anlatıyı içselleştirmesini sağlar. Bununla birlikte üç 

bölüme ayrılan romanın ilk bölümündeki devinim azlığı dikkat çekicidir. Ancak 

ikinci ve üçüncü bölümlerde olaylar oldukça hızlı gelişir. Okur, doğru zamanda 

başvurulan betimlemeler, konunun akıcılığı, yazarın sade dili ve yalın anlatımı 

aracılığıyla karşı konulmaz bir akıntıya kapılır. Ayrıca son bölümde, romandaki 

devinimin artması ve düğümlerin çözülmeye başlaması okurdaki merak duygusunu 

en üst düzeye çıkarır. Yapıtın güçlü gözlemlerle ve hoş betimlemelerle desteklenmesi 

okuru anlatının içine çeker. 

Öte yandan Kuyucaklı Yusuf’u biçemi gereği tek bir edebi akıma bağlı kılmak 

olası değildir: 

“Sabahattin Ali’nin Alman romantiklerden ve özellikle Schiller’den etkilendiği 

bilinir. Aslında siyasi görüşleri, sosyalist yapısı nedeniyle ömür boyu sıkıntı çekmiş, 

yargılanmış, hapis yatmış, hatta bu nedenle öldürülmüş bir kişidir ama diğer 

yapıtlarında da bu romantizmin izleri belirgin biçimde görülebilir. Roman Yusuf’un 

kişiliğinde, romantik bir biçemle kurulurken, Edremit esnaf, tüccar çevresi anlatıya 

girdiğinde, çoğul gerçekçi, çoksesli bir biçeme geçilir. Edremit’teki sosyal yaşamın 

insan üzerindeki etkileri karakter tiplemeleriyle, anlatıcıyla aynı düzlemde yer alan 
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kahraman konuşmacıları aracılığıyla canlandırılır. Tüm kahraman ve karakterler, 

içinde bulundukları sosyal-kültürel ortamın ürünüdürler, yazardan bağımsız gibi 

hareket ederler, yargıları ve diğer kahramanlar karşısındaki tutumları değişebilir.” 

(Akçam, 2010: 135) 

Yapıtın içten anlatımı sayesinde romantizm öne çıkarken, yazarın kasabaya 

ilişkin güçlü gözlemleri ve betimlemeleri söz konusu olunca gerçekçi bir biçem 

kendini gösterir. 

Açıkça görüldüğü gibi, yazınsal çalışmalarda ele alınan yapıtların 

biçemlerinin irdelenmesi yapıt ve yazar üzerine önemli bilgiler verir. Tek malzemesi 

dil olan yazarın yapıtlarını oluştururken başvurduğu sözcükler, tümceler ve anlatım 

biçimleri yazarın biçemini oluşturur. Dolayısıyla, biçem oldukça bireysel ve yazara 

özgü bir kavramdır. Bu çalışmada irdelenen yapıtların yazarlarının biçemleri genel 

olarak yalın olmakla birlikte yine de çeşitlilik gösterir. Prévost Manon Lescaut’yu 

yalın ve akıcı bir biçemle kaleme alır. Yazar, romanı oldukça duygu yüklü bir 

anlatımla anlatır; bu bağlamda yapıt, preromantizmin en güzel örneklerinden biridir. 

Mérimée de Carmen’i Prévost gibi gösterişsiz bir dille anlatır. Üç romanın en kısası 

olan Carmen’de iki sevgilinin tutkulu öyküsü olağanüstü yalınlığa sahip bir biçemle 

gözler önüne serilir. Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf’taki biçeminde de diğer iki 

romandaki gibi bir yalınlık bulmak olasıdır ancak Kuyucaklı Yusuf biçem bağlamında 

üç yapıttan en zenginidir: diğer romanlardan farklı olarak Kuyucaklı Yusuf’ta güçlü 

gözlemlere, uzamsal betimlemelere ve ruhsal çözümlemelere yer verilir. Sonuç 

olarak, kişileri ve konuları arasında birçok benzerlik bulunan bu üç yapıtta 

oluşturulan biçemler, çeşitli ayırtılar sunmakla birlikte genel olarak yalındır. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BÖLÜM: 

ROMANLARIN GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDEKİ YANKILARI  
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3.1. ROMANLARLA İLGİLİ OLUMLU ELEŞTİRİLER 

 Edebiyat eleştirisi, yazınsal yapıtların olumlu ve olumsuz yönleri ile yapıtın 

gerçek niteliğinin ortaya çıkarılması bakımından oldukça önemlidir. Bir yapıtın 

gerçek değerinin nesnel bir bakış açısıyla saptanabilmesi için yapıtın kişilerini, 

konusunu ve biçemini değerlendiren eleştirmen, inceleme yaptığı alanda gereken 

birikime ve deneyime sahip olmalıdır. Eleştirmen, ele aldığı yapıtı öncelikle tanıtma 

daha sonra açıklama, yorumlama ve sınıflandırma işlevlerini üstlenir. XIX. yüzyıldan 

itibaren yaygınlaşan edebiyat eleştirilerinin yalnızca bireysel görüşlerin sonucunda 

oluşmasını engelleme ve yapıtları belirli ilkelere göre eleştirme düşünceleri eleştiri 

yöntemlerinin oluşmasını sağlar. “Yazara tarihi güçlerin, toplum koşullarının nasıl 

etkiler yaptığını, bir eserin meydana gelmesinde ne gibi nedenlerin rol oynadığını 

araştırarak, eserin yazıldığı zamandaki koşulları ve ortamı, eseri açıklamak için 

kullanmak, ya da aksi yollara başvurarak, eseri çağını aydınlatan bir belge gibi ele 

almak bu yöntemlerin özelliğini teşkil eder.” (Moran, 2013: 78) Edebiyat eleştirisi, 

uzun bir dönem ele alınan yapıtın eksikliklerini ortaya çıkarmak olarak algılansa da 

gerçekte, nitelikli yapıtların değerini ortaya koymak, yazın dünyasını niteliksiz 

olandan kurtarmak amacıyla yapılır ve okura ışık tutar. Dolayısıyla bu çalışmada 

karşılaştırmalı incelemeleri yapılan romanlarla ilgili yansıtılan eleştirileri ele almak 

yapıtların niteliğinin anlaşılmasını sağlayacaktır.  

Öncelikle, romanların esin kaynağının belirlenmesi ve yapıtların yazılma 

süreçlerine değinilmesi, eleştirileri anlaşılır hale getirecektir. Birinci tekil kişi 

tarafından anlatılan Manon Lescaut’da anlatıcının benimsediği içtenlik, okurlarda 

yazarın özyaşamöyküsel bir deneyim anlattığı düşüncesini yaratır. Prévost, diğer tüm 

yazarlar gibi romanını yazarken bireysel duyarlığından ve yaşamındaki bazı 
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olgulardan yola çıksa da yapıtın başarısının en büyük nedeni, yazarın benliğinde var 

olan yaratıcı yetileri toplumsal olgularla ve yazınsal birikimiyle birleştirmesidir. 

Prévost, Manon Lescaut’yu yazarken çeşitli yapıtlardan esinlenir; bunlardan biri 

Fransız yazar Robert Challe’ın yedi öyküsünü romanlaştırdığı Les Illustres Français 

(1711) adlı yapıtıdır. Bu yapıtta yer alan iki öykü Manon Lescaut ile önemli 

benzerlikler gösterir; söz konusu öykülerde de Paris’in büyüleyici ortamında yaşanan 

ve birçok engelle karşılaşarak acı bir biçimde sonlanan öyküler anlatılır. Öte yandan, 

İngiltere’ye olan büyük ilgisiyle tanınan Prévost, İngiliz gazetelerinde yer alan 

olgulara ve döneminin İngiliz Edebiyatına karşı oldukça meraklıdır: Daniel 

Defoe’nun yapıtlarındaki toplumsal boyut da Prévost’yu etkiler. Prévost, İngiltere’de 

keşfettiği farklı eğilimleri Fransız Edebiyatına uyarlar. Bununla birlikte, Des Grieux 

ve l’Abbé Prévost arasındaki benzerlikler yazarın romanı kaleme alırken kendi 

hayatından esinlendiği gerçeğini kanıtlar. Des Grieux de Prévost gibi Fransa’nın 

kuzeyinde yaşayan soylu bir aileden gelir,  annesini kaybeder, manastır eğitimi alır, 

babasına karşı çıkarak tutkularının peşine düşer. 

L’Abbé Prévost, Mémoires et aventures d’un homme de qualité qui s’est 

rétirée du monde adlı yayın dizisinin son cildi olan Şövalye Des Grieux ve Manon 

Lescaut’nun Öyküsü’nü ilk kez 1731’de Lahey’de yayımlar. Kitap üzerine ilk yargı 

aynı yıl La Barre de Beaumarchais’nin Lettres Sérieuses et Badines adlı yapıtında 

yer alır. Mémoires et aventures d’un homme de qualité’nin ilk altı cildinden övgüyle 

söz eden yazar, dizinin son cildinin ayrıca ele alınması gerektiğini vurgulayarak 

Manon Lescaut’nun niteliğini ortaya çıkarır: 

“Şövalye Des Grieux’nün Manon Lescaut ile yaşadığı serüvenlerin anlatıldığı 

yedinci cilt, ayrıca ele alınmayı gerektiren bir değere sahiptir. Bu ciltte nitelikli ve 
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soylu bir genç adamın bir kıza olan büyük tutkusu uğruna karanlık bir yaşamı 

yeğlemesini görürüz.”(Galtayries, 1999: 119) 

 Gerçekten de, Beaumarchais’nin söylediği gibi Manon Lescaut Fransa’da 

1733 yılında ait olduğu diziden ayrılarak başlı başına bir roman olarak yayımlanır. 

Ülkede yayımlanmasının ardından tepkiyle karşılanan romanın, yazarı tarafından 

düzenlenen yeni baskısı 1753’te çıkar ve yüzyılın sonlarına doğru yapıt hak ettiği 

değeri görür. Dönemin ünlü düşünürlerinden Montesquieu, romanı şöyle 

değerlendirir: 

“Prévost’nun kaleme aldığı Manon Lescaut adlı romanı okumayı 6 Nisan 1734’te 

tamamladım. Romanın büyük beğeni toplaması beni şaşırtmadı; şövalye Des 

Grieux’nün gerçekleştirdiği bütün kötü eylemlerin nedeni, sürüklediği son acı olsa 

da her zaman soylu bir roman konusu olan aşktır. Manon’nun şövalyesine olan aşkı 

da genç kadının kişiliğindeki kusurların bağışlanmasını sağlar.” (Mathé, 1970: 72) 

Bununla birlikte, Prévost’ya büyük bir yakınlık duyan ve romanın 

içtenliğinden etkilenen Voltaire de bu coşkun yazardan övgüyle söz eder: 

“L’abbé Prévost’nun yaşadığı talihsizliklere çok üzüldüğümden ondan hiç 

bahsetmedim. Yazarın yapıtlarından okuduklarımla ilgili şunları söyleyebilirim; tutkunun 

dilinin onun ana dili olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle Prévost’nun trajediler yazmasını 

isterdim.”(Mathé, 1970: 72) 

Yazıldığı dönemin önemli yazarlarından olumlu eleştiriler alan bu başarılı 

roman, XIX. yüzyılda gerçek anlamda bir başyapıt olarak kabul edilir ve okurların 

beğenisi gittikçe artar. Bu yüzyılda okurlar, XVIII. yüzyıl yapıtlarında egemen olan 

akılcılıktan uzak romanda, romantik esintiler bulur. Dolayısıyla yapıtta öznellik ve 
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içtenlik kavramlarını öne çıkaran romantik tutum beğeniyle karşılanır. Restorasyon 

Dönemi’nde ve romantizm akımının yayılmasıyla olağanüstü bir başarı yakalayan 

yapıtın birçok yeni baskısı Sainte-Beuve, Alexandre Dumas fils, Guy de Maupassant 

gibi önemli yazarların önsözleriyle yayımlanır. Manon Lescaut’nun bu başarısı ne 

yazık ki Prévost’nun diğer yapıtlarını gölgeler. Romanın romantizm akımıyla birlikte 

duyguların önem kazandığı XIX. yüzyılda çok okunmasının nedeni, yapıtın 

dokunaklı bir biçimde anlatılmasıdır. Romantik dönem yapıtlarında da Manon 

Lescaut’da var olan aşkın toplumla çatışması izleğiyle sıklıkla karşılaşılır. Tutkunun 

bir başka kurbanını; Madam Bovary’yi yaratan Gustave Flaubert, Prévost’nun 

yapıtına karşı olan beğenisini şöyle dile getirir: “Manon Lescaut’da var olan 

duygusal esinti ve tutkunun doğallığı iki kahramanı düzenbaz oldukları halde gerçek, 

içten ve saygıdeğer kılar.” (Mathé, 1970: 73) Prévost’nun öğrencisi olan Guy de 

Maupassant ise romanın 1885’te yayımlanan baskısının önsözünde yapıt üzerine şu 

tümceleri kaleme alır: 

“Bu ahlaka aykırı ve gerçek öykü bize Fransız yaşamının bu döneminde bazı ruhların 

durumundan kuşkulanmamamız gerektiğini göstermektedir. Öykü öyle içten anlatılır 

ki kişilerin davranışlarının ikiyüzlülüğüne karşı çıkamayız. Bu roman başarılı 

yazarın bir toplumun tarihinden çıkan yapıtlarından biridir.” (Mathé, 1970: 73) 

Manon Lescaut, XX. yüzyıl okurları tarafından da beğeni ile karşılanır. Bu 

yüzyılda romanlara ilişkin yorumlar yerini edebi eleştirilere bırakır ve artık yalnızca 

romanın dokunaklı içeriğine değil aynı zamanda yapıtın anlatım biçimine de 

değinilir. L’Abbé Prévost’nun sanatı üzerine önemli çalışmalar yapan Henri Roddier 

yapıtı şöyle değerlendirir: 
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“Biz asla Manon’yu zihnimizde canlandıramayız. O yalnızca sevgilisinin ruhunda 

varlığını sürdürür. Hiçbir şiirsel yaratı böyle büyük bir aşkın sonucunda 

oluşmamıştır. Prévost öyküsünü anlatırken gerçeği Des Grieux’nün ruhunu kemiren 

duygularla değiştirmeyi öyle iyi becerir ki, yapıt yavaş yavaş bizi sarararak içimize 

işler.” (Roddier, 1955: 106) 

Görüldüğü gibi, romanın ilk yayımlandığı dönemden günümüze kadar geçen 

süreçte okurların tepkileri de çeşitlilik gösterir. Yapıt, günümüzde hala okunuyor 

olmasını, yazarının dokunaklı bir öyküyü içtenlikte anlatmasına borçludur.  

Carmen de Manon Lescaut gibi okurların beğenisini toplayarak günümüze 

kadar ulaşan başyapıtlardan biridir.1 Ekim 1845’ten itibaren Revue des Deux Mondes 

adlı dergide tefrika edilen Carmen, roman olarak 1847’de yayımlanır. Manon 

Lescaut’da olduğu gibi Carmen’in de esin kaynağı, yapıtın yazarının kendi 

yaşamıdır. Prosper Mérimée yapıtını 1823’ten itibaren arkeolojik çalışmaları 

nedeniyle sıklıkla gittiği İspanya’da yaşadığı anılarından ve bu renkli ülke üzerine 

yaptığı araştırmalardan esinlenerek kaleme alır. Mistisizmle, tarihle ve fantastik 

yapıtlarla oldukça ilgili olan Mérimée, edebiyat dünyasında Walter Scott’un tarihsel 

kurgularından ve Aleksandr Puşkin’in psikolojik dramlarından etkilenir. 

Carmen, Prosper Mérimée’nin en çok okunan yapıtlarından biridir. Bu yapıtı 

üstün kılansa, yazarın okurun duygularını aldatmadan, tutkunun yıkıcılığını yalın bir 

biçimde aktarmasıdır. Romanda pişmanlık ve acıma duygularına yer verilmez. 

Yazar, bu yapıttaki başarısını okuru şaşırtmadan şeytansı bir serüvenin içine dâhil 

ederek elde eder. Okur, roman kişilerini farklı bulur ve yazarın biçemi sayesinde 

onlara hiç acımaz; Carmen şeytansıdır, Don José ise büyülenmiştir. Bu güçlü yapıt 

insanın içgüdülerine dokunarak tutkunun en çıplak halini yansıtır. Romanın okuru en 
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çok etkileyen yanı, tutkunun salt egemenliğini vurgulayan yasak ve olanaksız bir aşkı 

akıcı biçimde anlatmasıdır.  Yayımlandığı dönemde edebiyat dünyasında kısa sürede 

adından övgüyle söz ettiren romanın ön sözünü yazan Valéry- Larbaud yapıtı şöyle 

değerlendirir: 

“Romanın okur üzerindeki etkisi okuma bittiği anda başlar. Mérimée, roman 

kişilerinin yaşadıklarını kayıtsız, hızlı, yalın bir biçimde aktarır ve onları kısa bir 

süre içinde yok eder. Aslında onlar öldükleri an yaşamaya başlar. İmgelemimiz 

öyküyü zaman zaman yeniden şekillendirir. Öyle ki, kendimizi yeni ayrıntılar 

türetirken yazarla işbirliği içinde buluruz. Ancak yapıtı tekrar okuduğumuzda daha 

önceki okumamızın ardından eksik olduğunu düşündüğümüz ayrıntıların aslında 

romandaki bir tümceye ya da sözcüğe iliştirildiğini görürüz.” (Guirand, 2008: 11) 

Bununla birlikte, dönemin yazarlarından Jules Barbey d’Aurevilly 

Mérimée’nin biçemini tek tümceyle şu şekilde özetler: “Mérimée, belki de bu 

karmaşık edebiyat dünyasının azla yetinen tek yazardır.” (Guirand, 2008: 7) 

Carmen’in başarısının kaynağı, Prosper Mérimée’nin dönemin toplumunun 

içinde bulunduğu karmaşadan uzak bir uzam seçip yerel renkleri işleyerek yıkıcı 

tutkuyu ve olanaksız bir aşkı yalın ve akıcı bir biçemle anlatmasıdır. Yazarın biçemi 

ve yeğlediği konu, romanın günümüze kadar ulaşmasını ve bir başyapıt olmasını 

sağlar. 

Söz konusu yapıtlardan Kuyucaklı Yusuf ilk kez 1932’de Yeni Anadolu 

gazetesinde tefrika edilir. Gazetenin satışında büyük bir artış sağlamasına karşın 

telifini alamayan Sabahattin Ali tefrikayı yarıda bırakır. Romanın tamamı ise Tan 

gazetesinde 9 Kasım 1936 - 21 Ocak 1937 tarihleri arasında tefrika edilir. Nazım 
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Hikmet’in çıkışını “sabırsızlıkla ve güvençle, doğacak çocuğunu bekler gibi 

beklediği” (Bezirci, 2007: 172) Kuyucaklı Yusuf, kitap olarak 1937’de yayımlanır. 

Sabahattin Ali’nin romandaki esin kaynağı da diğer iki yapıtta olduğu gibi yazarın 

kendi yaşamıdır: 

“Kuyucaklı Yusuf’ta Sabahattin Ali Edremit’te geçen çocukluğunu, arkadaşlarını, 

ailesini anlatmaktadır. Kaymakam Ali Selahattin Bey, babasından; Şahinde, 

annesinden; Muazzez de kardeşi Süheyla’dan belirgin izler taşımaktadır. Romanın 

kahramanı Yusuf’u da Aydın Hapishanesi’nde tanımış ve onunla daha sonra 

görüşmeye devam etmiştir.” (Sönmez, 2009: 210) 

Sabahattin Ali’nin yakın arkadaşlarından Cevdet Kudret, yazar ile yaptığı bir 

görüşmede yazarın yapıtı üç cilt olarak tasarladığını bildirir. Eğer üçleme 

tamamlanabilseydi bu ciltlerden ikincisi Çineli Kübra’yı, üçüncüsü ise dağdan kente 

dönen Yusuf’u anlatacaktı. Berna Moran da Kuyucaklı Yusuf’la ilgili incelemesinde 

romanın tamamlanamadığı görüşüne katılır ve bunu Kübra’nın romanda tekrar 

görülmemesiyle ilişkilendirir. Ayrıca, Moran makalesinin sonunda eğer yapıt üç cilt 

olarak tamamlansaydı, bu dizinin Türk Edebiyatının önemli destan romanlarından 

biri olabileceğini belirtir: 

“İkinci ve üçüncü ciltler de yazılmış olsaydı Kuyucaklı Yusuf’a eşkıya romanı olarak 

da yaklaşılabilir ve bu açıdan bakınca romanın, Köroğlu, Yalnız Efe, Çakırcalı Efe ve 

İnce Memed gibi eşkıya romanlarının dörtlü kalıplarına göre kurulduğunu belirtmek 

yerinde olurdu.” (Moran, 2008: 45) 

Üç cilt olarak tamamlanamasa da Kuyucaklı Yusuf yayımlandığı andan 

itibaren olumlu tepkilerle karşılaşır. Nazım Hikmet, Fethi Naci, Pertev Naili Boratav 
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gibi dönemin önemli yazarları ve araştırmacıları yapıttan övgüyle söz eder. Sabiha 

Sertel, Kuyucaklı Yusuf’un basımı sırasında Nazım Hikmet’le yaşadıkları bir anıyı 

şöyle anlatır: 

“Sabahattin’i roman yazmaya teşvik eden Nazım Hikmet oldu. Sabahattin’in ilk 

romanı Kuyucaklı Yusuf, Resimli Ay Matbaası’nda basılıyordu. Nazım her gün 

makinelerin başında eserin basılmasını seyrederdi. İlk nüsha çıktığı gün sevinçle 

odaya geldi. Baskıyı hepimize gösterdi, gözlerinde adeta, bu romancıyı ben yarattım, 

der gibi bir ifade vardı.” (Sönmez, 2009: 373) 

Edebiyat eleştirmeni Fethi Naci de romanın öneminden şu şekilde söz eder: 

“Kuyucaklı Yusuf, kişilerinin canlılığıyla, ayrıntıları kullanmaktaki ustalığıyla, olay 

örgüsündeki mükemmellikle, mahalli renkleri vermekteki üstün başarısıyla sosyal 

gerçeklikle insani gerçekliği tam bir uyum içinde, dengeli olarak yansıtmasıyla 

eskimeyecek, tazeliğini sürdürecek bir roman.” (Naci, 1971: 44) 

Varlık Dergisi’ni ve Varlık Yayınevi’ni kuran, Sabahattin Ali’nin yakın 

arkadaşlarından Yaşar Nabi Nayır romanı okuduktan sonraki izlenimlerini şöyle 

aktarır: 

“Küçük hikâyelerini daima zevkle takip ettiğimiz değerli muharrir Sabahattin Ali, 

roman vadisinde ilk tecrübesi olan Kuyucaklı Yusuf’la, bize, ilk defa merkezi 

kahramanı bir halk adamı olan, orijinal bir memleket romanı okumak fırsatını 

vermiştir. (…) Kuyucaklı Yusuf, memleketle edebiyatın ve hususiyle romanın 

kaynaşmaları ve anlaşmaları yolunda büyük bir adım sayılmalıdır. Bu adımın bir 
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çığır olmasını ve son senelerde ölmüş olan Türk romanının yeniden canlanmasına 

rehberlik etmesini temenni ederim.” 
1
(Varlık, 93, 15 Mayıs 1937) 

Öte yandan, dönemin edebiyat dergilerinde de yapıttan övgüyle söz edilir: 

“Edebiyatımızdan bahsolununca ekseriya şikâyet sesleri işitilir. Memleket edebiyatı 

yok, edebiyatta memleket yok, gençler yazmıyor. Yeni nesil bize ne verdi, gibi 

iddialarla kulaklarımız doldu. Sabahattin Ali’nin yeni romanı bütün bu iddialara 

cevap veren bir muvaffakiyetti. Yeni neslin bir eser veremediğini söyleyenlerin 

hepsinin bütün eserlerini toplasak, bu tek kitap onlarınınkinin mecmunundan daha 

muvaffakiyetli daha güzel daha kıymetlidir.(…) Milli romanımızın başlangıcı olarak 

Kuyucaklı Yusuf’u göğsümüzü gere gere herkese gösterebiliriz.” 
2(Yücel, 104, 

Haziran 1937) 

Kuyucaklı Yusuf yalnızca yazıldığı dönemin yazarları tarafından değil 

günümüz yazarları ve eleştirmenleri tarafından da beğenilen bir yapıttır. Alper 

Akçam Türk Romanında Karnaval adlı eleştiri kitabında yapıtın önemini şu şekilde 

vurgular: 

“Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali’nin yapıtları içinde ayrıcalıklı bir yer tutar. 

Sabahattin Ali’nin bu erken dönem yapıtı, aynı zamanda en başarılı romanı olarak da 

anılır. Sosyalist gerçekçi tarz yazınsallığına henüz egemen değildir… Metin, 

anlattığıyla, anlatıcının ikiye bölünmüş gibi duran sözceleminden, biçemsel 

çabalarından çok etkilenmeden, olgu malzemesiyle ve kahramanlarının söylemiyle 

anlamını serer.” (Akçam, 2010: 135 ) 

                                                           
1
 Aynı alıntı için bkz. Ali, Sabahattin, Bütün Romanları; Eleştirel Basım, Yky,2010: 273-274 

2
 Aynı alıntı için bkz. Ali, Sabahattin, Bütün Romanları; Eleştirel Basım, Yky,2010: 276 
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Kısacası, Manon Lescaut, Carmen ve Kuyucaklı Yusuf romanları yazıldıkları 

dönemde ve günümüzde beğeni ile okunan yapıtlardır. Üç roman da gerek 

yazarlarının biçemi gerekse işledikleri konular bakımından yazıldıkları dönemlerin 

önemli yazarları tarafından beğeni ile karşılanır. Bir edebiyat yapıtı üzerine önemli 

yazarlar tarafından yapılan olumlu eleştiriler, yapıtın toplum tarafından 

benimsenerek kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan oldukça önemli bir etkendir. 

Dolayısıyla, romanların günümüze kadar ulaşarak birer başyapıt olmalarında, okura 

ışık tutan olumlu eleştirilerin de yazarların başarısı kadar payı vardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

3.2. ROMANLARLA İLGİLİ OLUMSUZ ELEŞTİRİLER 

Yapıtları beğeniyle okunan birçok yazarın düşündüklerinin, söylediklerinin 

ve yazdıklarının yaşadığı dönemde anlaşılmaması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. 

Günümüzde başyapıt olarak kabul edilen, yüzyıllardır zamana karşı direnen birçok 

edebi yaratı da yazıldıkları dönemde gereken değeri görmez. Bu durumun olası 

nedeni, söz konusu yapıtların yazıldıkları dönemin ilerisinde, derin anlamlar 

içermesidir. Bununla birlikte, bazı yapıtlar ortaya çıktığı dönemin toplumsal, 

kültürel, siyasal ya da ekonomik dengelerindeki değişim ve karmaşıklığı 

yansıttığından birçok olumsuz eleştiriye hedef olur. Bu yapıtlar, yalnızca ortaya 

çıktığı topluma ayna tutmakla kalmayıp aynı zamanda yaşanan karmaşıklığın 

kaynaklarını da gösterdiklerinden egemen güçler tarafından engellenir. Ancak edebi 

yapıtlar üzerine yapılan olumsuz eleştirilerin tek nedeni bu değildir. Birçok yapıt 

konusu ya da biçemi nedeniyle de olumsuz eleştirilere hedef olur. Bu eleştirilerin 

kaynağında her zaman yapıtta var olan eksiklikler yoktur; eleştiren kişinin bağlı 

olduğu akımın ya da ilkelerin farklı olması gibi göreceli nedenler de kimi zaman 

edebi yapıtların eleştiri süzgecinden nesnel bir şekilde geçmesini engeller.  

Bir önceki bölümde Manon Lescaut, Carmen ve Kuyucaklı Yusuf 

romanlarıyla ilgili eleştirilerin olumlu olanları ele alındı; ancak, günümüzde başyapıt 

olarak kabul edilen bu üç roman, yazıldıkları dönemlerde, çeşitli olumsuz 

eleştirilerin de hedefi olmuşlardır. Manon Lescaut ilk kez 1733’te Fransa’da izinsiz 

olarak yayımlanır. Romanla ilgili ilk olumsuz eleştiri Journal de la Cour et de la 

Ville adlı gazetede yer alır:  
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“Manon Lescaut’nun Öyküsü adlı iğrenç bir kitap yayımlayan bu eski Benedict bir 

delidir ve romanının başkişisi cezaevinden çıkarılıp zincirlenerek Mississippi’ye sürgüne 

gönderilen bir kaldırım yosmasıdır.  Paris’te satılan bu kitabın ve biçem sahibi yazarının 

ateşe mahkûm edilmesi gerekmektedir.” (Mathé, 1970: 68) 

Roman ilk yayımlandığında, toplumun ahlaki değerlerini kötü yönde 

etkileyebilecek, utanç verici örnekler içerdiği gerekçesiyle toplatılarak yakılmaya 

mahkûm edilir. Bu dönemde La Barre de Beaumarchais, Voltaire ve Montesquieu 

gibi yazarlar romanı savunurlar ve yazarın başarısını kutlarlar. Bunun sonucunda, 

Prévost 1753’te yapıtın düzenlenmiş yeni bir baskısını yayımlar ve roman bu kez 

okurlar tarafından beğeni ile karşılanır. Öte yandan, yapıt, XVIII. yüzyılın birçok 

romanının yasaklandığı XIX. yüzyılda tekrar toplatılır; ancak, romantizm akımının 

yayılması ile bu yüzyılda da olağanüstü bir başarı yakalar. Buna karşın, yapıtın 

yarattığı heyecana karşı çıkanlar da vardır. XIX. yüzyıl tarihçilerinden Jules Michelet 

Manon’yu şöyle iğneler: 

“Manon gereksinimleri için kuracağı tuzakları, atacağı ağları düşünür. Çirkin bir 

biçimde yokluğu küçümser.(…) Genç kadının mutsuz ettiği adamın öfkesi ve 

karamsarlığı yazarın yaratmak istediği etkiyi aşar. Biz, kahramandan çok iğreniriz ve 

ona öfkeleniriz. Manon ölümden kaçamayacağını anladığında kendisini yargılar; 

korkakça öz eleştiriler yapar; ona korkak diyebilirim. Manon yüzyıl sonra hala ahlak 

bozmaya devam eder ve ona karşı olan okurlar yargılarını saklamazlar. (…) Onu 

tapılan, çekici bir kadın olarak gösteren Prévost, Manon’ya genç kadını 

donuklaştıran aşağılık özellikler yükler. Bu yapıtta papazın geleneklerini ve 

alışkanlıklarını duyumsarız. O, kadınları hiç tanımaz. Bu karşı konulmaz Manon 

yalnızca basit bir kızdır, çağdaş bir kamelyalı kadın değildir.” (Durand: 31) 
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Bir Katolik olan Jules Barbey d’Aurevilly de Goethe et Diderot adlı yapıtında 

Manon Lescaut’nun aşağılık düşünceleri ve duyguları yavan bir dille anlattığını 

belirterek romanı küçümser. Ancak yapıta yönelik olan bu olumsuz eleştiriler, 

romanın XVIII. yüzyılı yansıtan bir simge olarak sürekli yeniden yayımlanarak 

kuşaktan kuşağa aktarılmasını engelleyemez. 

Günümüze kadar ulaşan başarılı yapıtlardan bir diğeri olan Carmen, 

toplatılmasa da başarısının yanı sıra çeşitli olumsuz eleştirilere uğrar. Carmen’le 

ilgili olumsuz eleştirilerin çoğunda Prosper Mérimée’nin biçemi hedeflenir. Daha 

önce de değinildiği gibi Mérimée’nin yalın biçemi bazı okurlar tarafından akıcı 

olarak değerlendirilse de, bazı okurlar ve yazarlar bu yalınlığı tatsız bulur.  Dönemin 

yazarlarından Henry de Montherlant Carmen’i şöyle eleştirir: 

“Mérimée Carmen kişisine hiçbir psikolojik nitelik katmamıştır. Don José, genç 

kadını öldürdükten sonra onun Carmen’i anlatacağını düşünüyoruz ancak ölüm 

sahnesi on satırla anlatılıyor ve kitap başlamadan bitiyor.” 

Dönemin önemli edebiyat eleştirmenlerinden biri olan Sainte-Beuve de 

Carmen’i yavan ve basit bulanlar arasındadır: 

 “Mérimée’nin Carmen adlı kitabını okumayı henüz tamamladım. Roman güzel 

ancak oldukça yavan ve duygusuz, aynı zamanda hiçbir gelişme göstermedi. 

Mérimée yaratmak istediği etkiyi bir aldatmaca gibi hızlı ve kısa bir biçimde 

oluşturur. Okura kitabın güzel olup olmadığını anlamak için yeteri kadar zaman 

verilmez. Mérimée’nin kendisine özgü olan biçeminin büyük bir sanatsal niteliği 

yoktur.” (Guirand, 2008: 11) 
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Öte yandan Manon Lescaut’yu Fransız Edebiyatının en güzel yapıtları 

arasında gösteren André Gide, Carmen üzerine aynı düşüncelere sahip 

değildir:“Mérimée’nin kitaplarını her açtığımda beni öfkelendiren bu katlanılmaz, 

gereksiz yavanlık izlenimini buluyorum.” (Guirand, 2008:7) 

Bugün, Türk Edebiyatının başyapıtları arasında gösterilen Kuyucaklı Yusuf da 

yazıldığı dönemde halkı, aile hayatı ve askerlikten soğuttuğu gerekçesiyle toplatılır. 

Sabahattin Ali böyle bir roman yazdığı için suçlanarak mahkemeye çağrılır. O 

dönemin Milli Eğitim Bakanlığı’nda müfettiş olan Reşat Nuri Öztürk davanın 

bilirkişilerinden biridir ve raporunda yapıtı şu şekilde aklar: 

“…eserin ne umumi heyetinde ne de zikredilen paragraflarda ben böyle bir kasıt 

göremiyorum. Muharrir aile ocağı kurulmasın demiyor –hâlbuki bunu dese ve yerine 

başka bir içtimai nizam da teklif etse bir şey söylemeye hakkımız olmazdı- sadece, 

‘Aile dediğim müessese şu, şu, şu sebeplerden dolayı fena vaziyete düşmüştür. 

Benim gösterdiğim sebeplerin refine bir çare bulunmazsa yıkılacaktır’ manası 

çıkacak bir tarzda konuşuyor. Tasvir tarzı belki bir parça kara ve mübalağalı 

görülebilir fakat vakayı olduğundan daha feci ve büyük göstermek binnefs sanatın 

vazifesi ve hikmet-i mevcudiyetidir. (…) Hulasa: Kuyucaklı Yusuf yüzümüzü 

ağartacak bir sanat eseridir. Zararlı bir tarafını görmedim. Mevzubahis tenkitler 

bugün el üstünde tutulan bazı Avrupa şaheserlerinde gördüğümüz –aynı mevzulara 

ait- tenkitler yanında son derece masum ve küçük kalır. Yalnız bir şahsın ve bir 

romanın değil, memleketimizde ilerlemesi lazım büyük ve faydalı sanatın da 

davasını gören Cumhuriyet adliyesinden zaten zayıf olan Türk romanının cesaretini 

kıracak bir karar çıkmayacağını kuvvetle ümit ederim.” (Sönmez, 2009: 327) 
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Davanın diğer bilirkişileri olan Deniz Harp Akademisi’nden Kurmay Binbaşı 

Münci Ülhan ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden Doçent Ziyaettin Fahri de 

raporlarında yazarı ve yapıtı savunur. Bu raporlar sonucunda Kuyucaklı Yusuf ve 

Sabahattin Ali beraat eder. Kitabın basımını yapan yayınevi olan Yeni Kitapçı, 

yapıtın beraatını vitrininde dava savcısının sözleriyle duyurur: “Kuyucaklı Yusuf 

emsallerinden üstün bir eserdir.” (Sönmez, 2009: 329) 

Genel olarak beğeni ve övgü ile adından söz ettiren bu başarılı romanda bazı 

eksiklikler olduğunu düşünenler de vardır. Örneğin, Gavsi Halid Ozansoy Serveti 

Fünun Dergisinin 13 Mayıs 1937 tarihli sayısında romanın olumlu yönlerini ele 

aldıktan sonra eksikliklerinden de söz eder: “Netice: Kuyucaklı Yusuf birçok 

bakımdan yüksek değerde bir eser olduğu halde, teknik ve stil tarafı zayıftır.” 

(Sönmez. 2010: 268) Nahid Sırrı da Kuyucaklı Yusuf Bir Kitap Hakkında İki Tahlil 

başlıklı incelemesinde, romanda bazı kusurlar olduğunu öne sürer:  

“Fevkalade sıfatına adeta liyakat kesbeden güzellikte, hassasiyette ve kuvvette 

birkaç sahnesi olan bu romanda, itiraf etmeli ki romancının teknik dikkatsizlikleri, ihmalleri 

ve acizleri de çok.” (Sönmez, 2010: 270) 

Kuyucaklı Yusuf romanıyla ilgili olumsuz eleştiriler çoğunlukla yazarın 

biçeminden kaynaklanır. Yaşar Nabi de yazarın romandaki biçemini şöyle eleştirir: 

“Müellif, romanına şiir unsuru katmak ihtiyacını pek az yerlerde hissetmiştir. Buna 

mukabil ifadesinin doğruluğuna biraz daha itina edebilirdi. Muharririn, küçük 

hikayelerinde de rastladığımız, dikkatsizlikten doğan dil hataları burada bolca 

mevcuttur.(…) Bir de, manevi hisleri ve tesirleri anlatmak için maddi tasvirleri 
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kullanışta buluşların daima muvaffakyetli olmadığını da belirtelim.” (Sönmez, 

2010: 274) 

 Dikkat edilirse, Manon Lescaut, Carmen ve Kuyucaklı Yusuf romanları da 

günümüzün birçok başyapıtı gibi yazıldıkları dönemde hak ettiği değeri görmez, 

üstelik birçok karalama ile karşı karşıya kalır. Manon Lescaut, Régence dönemi 

toplumunda yaşanan yozlaşmayı açık bir şekilde gözler önüne serer ancak gerçekte 

yaşananların kitapta anlatılması toplumun egemen güçlerini rahatsız ettiğinden, yapıt 

ilk çıktığında ateşe mahkûm edilir. Yapıtın düzenlenmiş yeni basımı 

yayımlandığında roman, okurların beğenisini toplar ancak bu beğeni romanın 

biçiminin ve içeriğinin eleştirilmesini de beraberinde getirir. Öte yandan Carmen’le 

ilgili olumsuz eleştiriler yapıtın yalın ve kısa olmasından kaynaklanır. Son olarak, 

Osmanlı Devleti’nin çöküş döneminde Türk toplumunda yaşanan yozlaşmayı 

yansıtan Kuyucaklı Yusuf da, yazıldığı dönemde, yersiz nedenlerden dolayı toplatılır; 

ancak, roman aklandığında döneminin en beğenilen edebi yapıtları arasında yerini 

alarak bu başarısını günümüze kadar taşır. Üç roman da, zaman zaman, çeşitli 

olumsuz eleştirilerin hedefi olur; ne var ki, bu eleştiriler romanların başarılarını ve 

günümüzde hala başyapıt olarak kabul edilmelerini engelleyemez. 
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3.3. ROMANLARIN EDEBİYAT VE SANAT DÜNYASINA KATKILARI 

Kişilerinin serüvenlerini, iç dünyalarını ve çeşitli toplumsal olguları etkileyici 

bir biçimde gözler önüne seren Manon Lescaut, Carmen ve Kuyucaklı Yusuf 

romanlarının üçü de başarılı edebi yapıtlar arasında gösterilir. Her yazar gibi bu 

romanları yazan l’Abbé Prévost, Prosper Mérimée ve Sabahattin Ali’nin amacı da 

okuru etkilemek ve onun ruhunda bir yankı uyandırmaktır. Üç yazarın da amacına 

ulaştığı, romanların günümüze kadar erişmelerinden anlaşılır. Yapıtların gerek 

yazıldıkları dönemin, gerekse günümüzün okurlarını etkilemelerinin en önemli 

nedeni, yazarlarının gerçek yaşamdan aldıkları roman konularını akıcı ve dokunaklı 

bir biçimde anlatmalarıdır. Üç romanın da, sürekli etkileşim içinde olan edebiyat ve 

sanat dünyasına çeşitli katkıları bulunur. Dolayısıyla, yazarlar romanlarıyla yalnızca 

okuru etkilemekle kalmaz aynı zamanda yeni edebi ve sanatsal yapıtların da esin 

kaynağı olur. 

Manon Lescaut, yazıldığı dönemin akılcı öğeler içeren ve usu her değerden 

üstün tutan yapıtlarına karşıt olan bir edebi yaratıdır. Bu karşıtlığın nedeni yapıtta 

aklın yerine bireyin duygularının yüceltilmesidir. Dolayısıyla yapıt Aydınlanma 

Çağı’nda yazılmasına karşın bir sonraki yüzyıl yapıtlarında egemen olan duygu 

yüklü öğeleri içerir. Bu bağlamda, yapıtın edebiyat dünyasındaki en büyük 

önemlerinden biri, edebiyat tarihinin en çok beğenilen romantik yapıtlarına öncü 

nitelikli bir roman olmasıdır. Régence döneminin toplumsal yaşamına ayna tutan 

romanın kalıcı olmasının nedeni, yazarın birbirini seven iki gencin öyküsünü 

dokunaklı bir biçemle kaleme alarak, okurun anlatılan serüveni içselleştirip, roman 

kişilerinin yazgıları konusunda endişelenmesini sağlamasıdır. Manon Lescaut’nun 

yazıldığı dönemin yapıtlarından bir diğer farkı da, kitabın ahlak ilkelerini 
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tanımayarak tensel zevkleri ve duyguları doğrultusunda devinen roman kişilerini 

anlatan “libertin” roman olmasıdır.  

Fransız Edebiyatının başyapıtlarından biri olarak birçok dile çevrilen Manon 

Lescaut, batı dünyasının büyük aşkları arasında gösterilir. Romanın dokunaklılığı 

XIX. yüzyıl okurlarını derinden etkiler. Efsanevi bir roman kişisine dönüşen ve 

şefkat dolu yüreği olan küçük fahişe Manon, Alexandre Dumas’nın Kamelyalı Kadın 

ve Emile Zola’nın Nana adlı roman kişilerinin öncüsüdür. Manon Lescaut’daki aşkın 

toplumla olan çatışması, romantik dönem yapıtlarına sıklıkla konu olur, dolayısıyla, 

bu bağlamda da yapıt öncülüğünü sürdürür. Tüm bu nedenlerden dolayı roman, 

okurlar tarafından ölümsüzleştirilir ve başka yapıtlara da esin kaynağı olur. Alfred de 

Musset yapıta olan saygısını Namouna adlı dizelerden oluşan öyküsünde Manon’dan 

tanrısal bir varlıkmışçasına söz ederek açıkça gösterir: 

 

“Pourquoi Manon Lescaut, dès la première scène, 

Est-elle si vivante et si vraiment humaine, 

Qu'il semble qu'on l'a vue et que c'est un portrait ? 

Et pourquoi l'Héloïse est-elle une ombre vaine, 

Qu'on aime sans y croire et que nul ne connaît ? 

Ah ! rêveurs, ah, rêveurs, que vous avons-nous fait ? 

 

Pourquoi promenez-vous ces spectres de lumière 

Devant le rideau noir de nos nuits sans sommeil, 

Puisqu'il faut qu'ici-bas tout songe ait son réveil, 
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Et puisque le désir se sent cloué sur terre, 

Comme un aigle blessé qui meurt dans la poussière, 

L'aile ouverte, et les yeux fixés sur le soleil ? 

 

Manon ! sphinx étonnant, véritable sirène, 

Cœur trois fois féminin, Cléopâtre en paniers ! 

Quoi qu'on dise ou qu'on fasse, et bien qu'à Sainte Hélène 

On ait trouvé ton livre écrit pour des portiers, 

Tu n'en es pas moins vraie, infâme, et Cléomène 

N'est pas digne, à mon sens, de te baiser les pieds. 

 

Tu m'amuses autant que Tiberge m'ennuie, 

Comme je crois en toi ! que je t'aime et te hais ! 

Quelle perversité ! quelle ardeur inouïe 

Pour l'or et le plaisir ! Comme toute la vie 

Est dans tes moindres mots ! Ah ! folle que tu es. 

Comme je t'aimerais demain, si tu vivais !” (Musset, 1936: 14-15) 

 

Bu dizeleri birkaç tümceyle açıklamak gerekirse, Musset, Manon’yu diğer 

edebi yaratıların üstünde tapınılası bir kadın olarak görür. Şairin dizelerinden yola 

çıkarak ulaşılabilecek diğer bir yargı da, Manon’nun ahlak değerlerini yok 

saymasının bu gizemli kadını çekici kıldığıdır. Bu yargıya, ahlak ilkelerini 

önemsemeyen Manon ve erdemin simgesi olan roman kişisi Tiberge’in şairde 
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yarattığı duyguların karşıtlığından yola çıkılarak ulaşılabilir. Kısacası Manon, şair 

için aşkın kendisidir.  

Manon Lescaut’nun esin kaynağı olduğu en önemli yapıt, İtalyan besteci 

Giacomo Puccini tarafından bestelenen, galası 1 Şubat 1893’te Torino’da yapılan, 

romanla aynı adı taşıyan, dört perdelik operadır. Manon Lescaut Puccini’nin 

bestelediği üçüncü opera, aynı zamanda bestecinin ilk büyük başarısıdır. Operanın 

İtalyanca olarak yazılan librettosunu beş farklı yazar oluşturur.  Puccini l’Abbé 

Prévost’nun romanını operaya uyarlamak istediğini ilk söylediğinde yapımcısı, Jules 

Massenet’nin daha önce aynı adda bir opera bestelediği gerekçesiyle buna karşı 

çıkar. Ancak Puccini planını uygulamaya karar verir. Saygın besteci, yapılan 

eleştirilere, Manon’nun inandığı bir roman kişisi olduğu, böyle bir kadın aracılığıyla 

dinleyicilerinin beğenisini kazanma olasılığının çok yüksek bulunduğu yanıtını verir. 

İlk sahnelenmesinden itibaren büyük beğeni ile karşılanan opera, ilk yılında tüm 

İtalya’da sahnelendikten sonra birçok dünya kentine ulaşır. Operanın İngilizcesi 14 

Mayıs 1894’te Couvent Garden’da sahnelenir. Giacomo Puccini’nin romandan 

esinlenerek bestelediği bu görkemli yapıt dinleyicilerde Bizet ve Wagner’in 

bestelerinin etkisini yaratır. Puccini, bu yapıtta Manon’yu aklamaya girişir; onun tüm 

sadakatsizliklerini yok eder ve iyi niyetine dikkat çekerek tüm kötü eylemlerini 

unutturur. 

Öte yandan, Çek şair Vitèzslav Nezval 1940 yılında Prag’da dizelerden 

oluşan, aşkı yücelten Manon Lescaut adlı müzikalini sahneletir. Olağanüstü bir 

başarı elde eden bu oyun, Fransız kahramanın Çek Cumhuriyeti’nde tanınmasını 

sağlar. 1949’da ise Henri-Georges Clouzot, romanı Manon adıyla sinemaya uyarlar. 

Yapımcının çağdaş bir bakış açısıyla yeniden ele aldığı romanın filmi 1949 yılında 
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Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan ödülünü kazanır. Roman, 1952’de Walter 

Jockisch’in seneryosunu yazdığı, Alman besteci Hans Werne Henze’nin bestelediği 

Boulevard Solitude adlı bir başka tiyatro oyununun da esin kaynağı olur. Son olarak 

1967’de roman, Manon 70 adı ile Jean Aurel tarafından yeniden sinemaya uyarlanır.  

 Oldukça başarılı bir yapıt olan Carmen’in de edebiyat ve sanat dünyasına 

katkısı büyüktür. XIX. yüzyılın toplumsal ve siyasal karmaşıklığından kaçış olarak 

nitelendirilen Carmen, döneminin okurları tarafından beğeniyle okunur. Yapıtın 

günümüz okurlarının da ilgisini çekmesinin nedeni, konusunun çağdaşlığı ve 

anlatımının akıcılığıdır. İspanya’nın kızgın topraklarında Carmen’i kovalayan Don 

José’nin aşkı birçok engelle karşılaşır. İki roman kişisinin yaşadığı bütün serüvenler 

yazar tarafından duygusal aşırılığa kaçmadan kısa ve öz bir biçimde anlatılır; 

romandaki olgular kişilerin ruhsal çözümleri yapılmadan, duygusal acındırmalara 

başvurulmadan hızlı bir biçimde anlatılır. Dolayısıyla soylu bir askerin bir çingene 

kızına olan aşkının İspanya’nın yerel renkleri eşliğinde akıcı ve yalın bir biçimde 

anlatılması okuru kendine çeker. 

 Carmen de Manon Lescaut gibi bazı edebi ve sanatsal yaratılara esin kaynağı 

olur. Sanat için sanat anlayışını benimseyen Théophile Gautier, 1852’de yayımladığı 

Emaux et Camées adlı şiir kitabında Carmen adlı şiirine yer verir: 

 

“Carmen est maigre - un trait de bistre 

Cerne son oeil de gitana ; 

Ses cheveux sont d'un noir sinistre ; 

Sa peau, le diable la tanna. 
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Les femmes disent qu'elle est laide, 

Mais tous les hommes en sont fous ; 

Et l'archevêque de Tolède 

Chante la messe à ses genoux ; 

 

Car sur sa nuque d'ambre fauve 

Se tord un énorme chignon 

Qui, dénoué, fait dans l'alcôve 

Une mante à son corps mignon, 

 

Et, parmi sa pâleur, éclate 

Une bouche aux rires vainqueurs, 

Piment rouge, fleur écarlate, 

Qui prend sa pourpre au sang des coeurs. 

 

Ainsi faite, la moricaude 

Bat les plus altières beautés, 

Et de ses yeux la lueur chaude 

Rend la flamme aux satiétés. 

 

Elle a dans sa laideur piquante 

Un grain de sel de cette mer 

D'où jaillit nue et provocante, 

L'âcre Vénus du gouffre amer.” (Gautier, 1935: 96-97) 
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Théophile Gautier, bu şiirinde, örtük bir biçimde çingene kızının 

eksikliklerine değinerek Carmen’i cinsel duyumlar uyandırmakla suçlar. 

Bununla birlikte, Fransız besteci George Bizet, Mérimée’nin ölümünden beş 

yıl sonra Carmen’den konusunu alan dört perdelik bir opera yapıtı besteler. Bu 

operanın librettosu Meilhac ve Halévy tarafından yazılır. Opera, 3 Mart 1875’te, 

Paris’te Opera Komik’te sahnelendiğinde, toplumun ahlak değerlerine aykırı bir 

yapıt olarak değerlendirilerek birçok olumsuz tepki ile karşılaşır ve sahneden 

kaldırılır. Operanın bestecisi Bizet yapıtının sahneden kaldırılmasından üç ay sonra 

hayatını kaybeder ancak opera, bestecisinin ölümünden kısa bir süre sonra tekrar 

sahnelenir ve büyük bir başarı yakalar. Günümüzün en tanınan operalarından biri 

olan bu yapıt, Carmen’nin  mitik bir roman kişisine dönüşmesini sağlasa da, yapıtın 

sahnelenmesi Mérimée’nin yarattığı Carmen kişisinin gizemini yitirmesine neden 

olur. Operanın öyküsü romanla büyük ölçüde benzerlik gösterir; başkişisi, 

İspanya’nın Sevil kentinde bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene kızı 

Carmen’dir. Çekici doğasını kötüye kullanan Carmen, hiçbir aşk deneyimi olmayan 

Don José’yi kendine âşık eder ancak daha sonra genç adamın aşkına karşılık vermez. 

Don José, Carmen için askerlikten kaçarak bir kaçakçı olur. Carmen’in bir boğa 

güreşçisi olan Escamillo ile birlikte olduğunu öğrenince de kıskançlığından Carmen’i 

öldürür. 

Carmen’in en başarılı uyarlamalarından biri de Francesco Rosi’nin 1984’te 

çektiği opera filmdir. 
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Bu çalışmada incelenen yapıtlardan başkaldırı ve eşkıya romanlarının öncüsü 

olan Kuyucaklı Yusuf’un da edebiyat dünyasına büyük katkıları vardır. Yapıt yalnızca 

Anadolu’nun toplumsal düzenini eleştirmekle kalmaz aynı zamanda dokunaklı bir 

aşk öyküsünü de anlatır. Bu bağlamda roman, hem gerçekçi hem de romantik öğeleri 

barındırdığından Türk Edebiyatının en zengin yapıtlarından biridir. Berna Moran, bu 

yapıtın Türk Edebiyatındaki önemini şöyle özetler: 

“Kuyucaklı Yusuf’un önemi yalnızca başarılı bir roman olmasından ileri gelmez, 

öncü bir yapıt olması da ona tarihsel açıdan bir önem kazandırır; çünkü bu yapıt 

daha önceki Türk romanından iki bakımdan ayrılır ve yeni bir yol açar. Bir kere 

Sabahattin Ali’nin Türkiye sorunsalına bakışı farklıdır. Tanzimat’tan 1950’lere 

kadarki Türk romanının ana sorunsalını Batılılaşma oluşturuyordu. Yazarlarımız 

toplumsal yapının kendine yönelmiyor, mevcut düzeni sorgulamıyorlardı. Toplumsal 

yapıyı, ezilen halk ya da köylü sınıfının durumunu ele alan romanlar gerçi 

1950’lerden sonra görülür, ama bunların ilk örneği 1937’de yayımlanan “Kuyucaklı 

Yusuf”tur. Ayrıca romana Anadolu’yu da bu sorunsalla birlikte getirmiş olması 

“Kuyucaklı Yusuf”u başka bir yönden daha öncü yapar.(...) Sabahattin Ali’nin 

gördüğü çatışma toplumsal yapıdan kaynaklanır; bir yanda bürokrasi ve eşraf vardır 

bir yanda da ezilen halk.” (Moran, 2008:21) 

Sabahattin Ali’nin bu yapıtı kendisinden sonra yazılacak olan romanları 

büyük ölçüde etkiler. Örneğin, Yaşar Kemal’in İnce Memed adlı yapıtı içerik ve 

biçim bağlamında Kuyucaklı Yusuf’la birçok benzerliğe sahiptir. Kuyucaklı Yusuf’un 

edebiyat dünyasındaki önemini Fethi Naci’nin şu tümceleri en güzel biçimde özetler: 

“Kuyucaklı Yusuf okuduğum Türk romanları içinde ayrıntıların en mükemmel, en 

ustaca kullanıldığı romanlardan biri. Sabahattin Ali’de inanılmaz bir gözlem gücü, 
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inanılmaz bir bellek var; Kuyucaklı Yusuf’ta çizdiği dünyanın böylesine renkli, sıcak 

ve inandırıcı olması, bence, büyük ölçüde yaşantısından gelen gözlemlere, ayrıntılara 

bağlı. O pek önemsenmez gibi görünen küçük küçük ayrıntılar, romana tam bir 

somutluk kazandırıyor; birdenbire kendinizi kasabada, olayların ve insanların 

arasında buluveriyorsunuz; romandaki dünya, sanki romanın çerçevesini kırıp 

dışarıya fırlıyor, sizin dünyanıza karışıyor.(…) Kuyucaklı Yusuf, kişilerinin 

canlılığıyla, ayrıntıları kullanmadaki ustalığıyla, olay örgüsündeki mükemmellikle, 

mahalli renkleri vermedeki üstün başarısıyla, toplumsal gerçeklikle insani gerçekliği 

tam bir uyum içinde, dengeli olarak yansıtmasıyla eskimeyecek, tazeliğini 

sürdürecek bir roman.” (Sönmez,2010: 322) 

Kuyucaklı Yusuf’ta Anadolu’nun gerçekçi bir bakış açısıyla yansıtılması ve 

romanın yazınsal niteliklerinin yetkinliği, yapıtın yazıldığı dönemden günümüze 

kadar ulaşmasını sağlar.  Öte yandan roman, 1985 yılında Feyzi Tuna tarafından 

sinemaya uyarlanır; ne var ki, film romanın yakaladığı başarıyı elde edemez. 

Sonuç olarak, bu çalışmada incelenen üç romanın da edebiyat ve sanat 

dünyasına önemli katkıları bulunur. Ahlaksızlığın masumlukla aynı kişide 

birleştirildiği Manon Lescaut’da tutkulu bir aşk dokunaklı bir dille anlatıldığından 

yapıt, iki yüzyılı aşkın bir süredir beğeni ile okunur. Romanın yayımlanmasından 

sonraki yüzyılda edebi yapıtlarda sıklıkla görülen coşkun tutum, bu romanda 

filizlenir dolayısıyla, yapıt içerdiği preromantik öğeler aracılığıyla kendinden sonra 

yazılacak olan romantik romanlara da öncülük eder. Yalın anlatımın en güzel 

örneklerinden biri olan Carmen de, konusuyla ve içerdiği çeşitli öğelerle okurların 

ilgisini çekmeye devam eder. Birçok yazara ve sanatçıya esin kaynağı olan Manon 

Lescaut ve Carmen’in opera uyarlamaları sanat dünyasının en çok tanınan opera 
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yapıtlarındandır. Bununla birlikte, başkişileri aracılığıyla romantizmi, ikincil 

kişileriyle gerçekçiliği bir arada buluşturan Kuyucaklı Yusuf da Türk Edebiyatında 

önemli bir yere sahiptir. Sabahattin Ali, Yusuf’un öyküsüyle ellili yıllarda 

yaygınlaşacak olan toplumsal konulu romanlara öncülük eder.  



I 
 

SONUÇ 

“Manon Lescaut, Carmen ve Kuyucaklı Yusuf romanlarında kişiler ve konular 

arasındaki benzerlikler” başlıklı bu çalışma ile farklı dönemlerde, farklı yazarlar 

tarafından yazılan üç romanın kişileri ve konuları arasındaki dikkat çekici 

benzerlikler karşılaştırmalı bir çalışma ile ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

Edebiyat dünyasında birer başyapıt olarak kabul edilen bu romanlar, üç ana 

bölümde karşılaştırılmıştır. Birinci bölümde, yazarlar ile yapıtları arasında sıkı bir 

bağ bulunduğu düşüncesinden yola çıkılarak yazarların yaşamlarına değinilmiştir. 

XVIII. yüzyıl Fransız Edebiyatının önemli adlarından biri olan l’Abbé Prévost’nun, 

küçük yaşta annesini kaybetmesinin ardından manastıra gönderilmesiyle serüvenlerle 

dolu hayatı başlar. L’Abbé Prévost manastır eğitimi almasına karşın değişken doğası 

nedeniyle hiçbir zaman iyi bir din adamı olamaz ve küçük yaşlarında başlayan yazma 

eğilimi sonucu, başarılı yapıtlara damgasını vurur. Yazarın duygu dolu, coşkun 

biçemi birçok romantik yazara örnek olur. Romantizmin doruk noktasına ulaştığı 

XIX. yüzyıl Fransız Edebiyatına yalın biçemiyle önemli yapıtlar kazandıran Prosper 

Mérimée, ilk çocukluk yıllarından itibaren ailesi tarafından özenle yetiştirilir ve iyi 

bir öğrenim alır. Arkeoloji, tarih ve edebiyat alanlarında başarılı çalışmalar yapan 

Merimée’nin yapıtları içerdiği fantastik öğelerle dikkat çeker. Son olarak, XX. yüzyıl 

Türk Edebiyatının en başarılı yazarlarından Sabahattin Ali, ülkesinin çalkantılı 

olduğu bir dönemde geçen çocukluk yıllarında, babasının yazma eğilimini 

desteklemesi sonucu başarılı bir yazar olur. Alman romantiklerden etkilenen 

Sabahattin Ali’nin yapıtları Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın en başarılı 

örneklerindendir. Yazarın romanları ve öyküleri günümüzün en çok okunan yapıtları 

arasında yer alsa da Sabahattin Ali, değeri geç anlaşılan yazarlardandır. 
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Yapıtların metne bağlı inceleme yöntemiyle karşılaştırıldığı ikinci bölümde, 

ilk olarak roman kişileri ele alınmıştır. Manon Lescaut, Carmen ve Kuyucaklı Yusuf 

romanlarının kadın ve erkek kişileri arasındaki benzer yönler ortaya çıkarılmış ve üç 

romanın kadın kahramanları olan Manon, Carmen ve Muazzez’in tutkuyla sevilen 

kadınlar olduğu, Des Grieux, Don José ve Yusuf’un da sevdikleri kadınlar uğruna 

her zorluğa katlandıkları saptanmıştır. Bu bölümde, roman kişileri çeşitli edebi 

kavramlarla özdeşleştirilmiş ve bu kavramlar üzerinde durulmuştur. Roman 

kişilerinin ardından roman konuları da karşılaştırmalı bir biçimde ele alınmıştır. Söz 

konusu romanların işlenilen konular bakımından da büyük benzerlikler gösterdiği 

açıkça görülmüştür. Aşk, toplumsal yozlaşma, erdem ve ölüm en çok üzerinde 

durulan olgulardır. Üç romanın sonunda, kadın kahramanların kendilerini tutkuyla 

seven erkekler tarafından öldürülmesi ve gömülme biçimleri çarpıcı bir benzerlik 

gösterir. Romanlardaki zaman ve uzam kavramlarına da bu bölümde yer verilmiştir; 

Manon Lescaut’da öykü Régence dönemi Paris’inde, Carmen’de XIX. yüzyıl 

İspanya’sında, Kuyucaklı Yusuf’ta Osmanlı Devleti’nin çöküş döneminde, Edremit’te 

geçer. Bu bölümde, son olarak, yapıtlara ve yazarlara ilişkin önemli bilgiler veren 

yazarların biçemleri irdelenmiştir. Manon Lescaut’yu oldukça yalın bir biçemle 

kaleme alan L’Abbé Prévost, oldukça dokunaklı ve etkileyici bir anlatım ortaya 

koyar. Prosper Mérimée, üç romanın en kısası olan Carmen’de, iki sevgilinin tutku 

dolu aşk öyküsünü olağanüstü bir yalınlıkla anlatır. Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı 

Yusuf’taki biçemi de yalındır ancak bu yapıtta uzamsal betimlemelere ve ruhsal 

çözümlemelere daha çok yer verilir. 

 



III 
 

Romanların geçmişteki ve günümüzdeki yankılarının araştırıldığı üçüncü ve 

son bölümde, öncelikle, romanlarla ilgili olumlu eleştirilere, çeşitli alıntılar ışığında  

yer verilmiştir. Üç roman da işledikleri konular ve yazarların biçemleri bakımından 

yazıldıkları dönemlerin ve günümüzün önemli eleştirmenlerinin beğenisini kazanır. 

Yapıtlarla ilgili olumlu eleştirilerde, romanların günümüze kadar nasıl ulaştıkları 

irdelenmiştir. Olumlu eleştirilerin ardından, romanların toplatılmasına yol açan 

olumsuz eleştirilere değinilmiştir. Manon Lescaut ve Kuyucaklı Yusuf, içerdikleri 

bazı öğelerin toplumun ahlak anlayışını kötü yönde etkileyebileceği gerekçesiyle ilk 

yayımlandıkları dönemde toplatılır. Bununla birlikte, üç roman büyük beğeni 

toplamasına karşın, biçimleri ve içerikleri nedeniyle çeşitli olumsuz eleştirilere de 

hedef olur. Üçüncü bölümün son alt başlığında, romanların edebiyat ve sanat 

dünyasına katkıları gözler önüne serilmiştir. Üç roman da klasikleşmiş 

başyapıtlardandır ve edebiyat dünyasının en güzel roman örnekleri arasında 

gösterilir. Bununla birlikte Manon Lescaut ve Carmen yalnızca yeni edebi yaratılara 

esin kaynağı olmakla kalmaz, aynı zamanda, sanat dünyasının en tanınmış 

operalarının da doğmasını sağlar. 
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     ÖZET 

 Temel amacı farklı dillere ve farklı kültürlere ait yapıtları içerik ve biçim 

bakımından inceleyerek benzer ve farklı yönlerini ortaya çıkarmak olan 

karşılaştırmalı edebiyat, edebiyat biliminin dallarından biridir. Bu çalışmanın başlıca 

amacı da,  farklı dönemlerde ve farklı kültürel ortamlarda yazılmalarına karşın 

kişileri ve konuları arasında birçok dikkate değer benzerlik içeren Manon Lescaut, 

Carmen ve Kuyucaklı Yusuf adlı romanları içerik ve biçim açısından 

karşılaştırmaktır. 

Manon Lescaut’nun yazarı L’Abbé Prévost XVIII. yüzyılda Fransa’da, 

Carmen’in yazarı Prosper Mérimée XIX. yüzyılda Fransa’da, Kuyucaklı Yusuf’un 

yazarı Sabahattin Ali XX. yüzyılda Türkiye’de yaşar. Dolayısıyla yapıtlar da 

yazarların yaşadığı dönemleri yansıtır; Manon Lescaut’da anlatılan dokunaklı aşk 

öyküsü Régence döneminde, Paris’te geçerken; Carmen’de anlatılan soylu bir 

askerle bir çingene kızının öyküsü, XIX. yüzyıl İspanya’sının yerel renkleri eşliğinde 

sunulur. Bununla birlikte, Kuyucaklı Yusuf’ta anlatılan aşk öyküsü, Osmanlı 

Devleti’nin çöküş yıllarında bir Anadolu kasabasında geçer. Üç romanın tutkuyla 

sevilen kadın kahramanları ve sevdiği kadın uğruna her güçlüğe katlanan erkek 

kahramanları önemli benzerlikler sunar.  

Söz konusu romanlarda ele alınan konular da dikkate değer benzerlikler 

gösterir; üç roman da, aşk ana teması ekseninde, toplumsal yozlaşma, tutku, erdem 

ve ölüm gibi önemli olgulara değinir. Yapıtlar arasındaki en çarpıcı benzerlik, 

romanların sonlarında görülür. Romanlar, erkek kahramanların kadın kahramanları 

ıssız doğada kendi kazdıkları mezara gömmeleriyle sonlanır. Öte yandan, üç roman 
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da, edebiyat dünyasının başyapıtları arasında yer alarak, yeni edebi ve sanatsal 

yaratılara esin kaynağı olur. 
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     RESUME 

La littérature comparée, dont le but principal est de relever les ressemblances 

et les différences dans  les œuvres littéraires qui appartiennent aux langues et aux 

cultures différentes en les analysant selon la forme et le contenu, est l’une des 

branches de la littérature. La présente étude a pour ambition principale de comparer 

les romans intitulés Manon Lescaut, Carmen et Kuyucaklı Yusuf selon le thème et le 

style qui contiennent les analogies de structure remarquables bien qu’ils aient été 

écrits dans les époques et cultures différentes. 

 L’auteur de Manon Lescaut, L’Abbé Prévost vit au XVIIIe siècle en France, 

l’auteur de Carmen, Prosper Mérimée vit au XIXe siècle en France, celui de 

Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali vit au XXe siècle en Turquie. Les œuvres reflètent 

les époques dans lesquelles  les auteurs ont vécu ; lorsque l’histoire affective 

d’amour racontée dans Manon Lescaut se déroule pendant la Régence à Paris, 

l’histoire d’un officier aristocrate et d’une gitane retracée dans Carmen est présentée 

avec la couleur locale de l’Espagne. Cependant, l’histoire d’amour traitée dans 

Kuyucaklı Yusuf se passe dans les années de décadence de l’Empire Ottoman dans un 

bourg de l’Anatolie. Les personnages féminins aimés passionnément par les 

personnages masculins qui résistent à toutes les difficultés pour les femmes qu’ils 

aiment, jouent le même rôle. 

 Les trois romans abordent les sujets similaires à travers le thème principal 

d’amour, comme dégénération sociale, passion, vertu et mort. L’analogie la plus 

frappante parmi ces ouvres apparait à la fin des romans. Les trois romans se 

terminent après que les personnages masculins enterrent les personnages féminins 
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dans le tombeau qu’ils creusent. D’autre part, prenant place parmi les chefs-d’ouvre 

universels, les romans en question sont les sources d’inspiration de nouvelles œuvres 

littéraires et artistiques. 
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ABSTRACT 

Comparative literature, the principal objective of which is to reveal similar 

and different aspect of literary Works that belong to different languages and cultures 

by studying them in terms of content and form, is one of the branches of literature. 

The principal objective of this study is to compare the novels named Manon Lescaut, 

Carmen and Kuyucaklı Yusuf in terms of content and form, all of which, though 

written at different periods and different cultural environment, consist of remarkable 

similarities in terms of character and themes. 

The issue, discussed in concerned three novels, also shows remarkable 

similarities; all of them refer to such important phenomenons such as social 

degenerations, passion, virtue and death on the axis of the main theme, love. The 

most striking similarity among the works is seen at the end of the novels. The novels 

conclude with the entombing of the female characters by male characters in a 

desolated environment, where they dug the graves themselves. On the other hand, all 

three novels, taking place among the masterpieces of literature, becomes the source 

of inspiration to new literary and artistic creations.  

The author of Manon Lescaut, l’Abbé Prévost lives in France in 18th century 

;the author of Carmen, Prosper Merimée lives in France in 19th century; Sabahattin 

Ali, the author of Kuyucaklı Yusuf lives in Turkey in 20th century, so the novels 

represent the periods in which the author lives. The poignant, narrated in Manon 

Lescaut takes place in France at the period of Régence, while the story of a royal 

officer and a gypsy girl narrated in Carmen is presented in company with the 

domestic colours of 19th century Spain. However the romance, narrated in Kuyucaklı 
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Yusuf takes place in an Anatolian town by the time Ottoman Empire was about to 

collapse. The female characters loved with passion and male characters who endure 

every kind of difficulties for the sake of beloved one, represent quiet some 

similarities. 
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