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ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME

Michel Foucault’nun kırılmacı tarih anlayışına uygun olarak 
Franco Moretti; “Conjectures on World Literature” adlı makalesin-
de, iktidarın bir aracı olarak romanın içinde yazıldığı toplumun 
kültürel, sosyal ve ideolojik kodlarından etkilendiğini, anlatının 
geleneksel ve/ya yeni türler arasındaki çatışmadan beslendiğini, 
dolayısıyla söz konusu metnin dönem hakkında fikir/ler verece-
ğini savunur. Moretti’ye göre ortaya çıkan bu romanın formülü, 
yabancı olay örgüsü-yerel anlatıcı sesi-yerel karakter şeklindedir. 
Türk edebiyatını düşündüğümüzde bu formun özellikle Tanzi-
mat romanları için geçerli olduğu düşünülebilir. Tanzimat Döne-
mi’nin roman yazarları; yerel karakterleri, yerel ses olan müdahil 
anlatıcı yoluyla yabancı bir tür olan romanla anlatmışlardır. Peki, 
bu dönem romanları birbirini etkilemiş, dönüştürmüş müdür? 
Evet, romanlar iktidarın ideolojik söylemini yansıtırken birbir-
lerini dönüştürmüştür de aynı zamanda. Bunlara verilecek iki 
örnek ise Namık Kemal’in İntibah romanı ile Nabizade Nazım’ın 
Zehra romanıdır. İntibah’tan yaklaşık yirmi yıl sonra yayımlanan 
Zehra’da Namık Kemal tesiri sadece mekân tasvirlerinde değil, 
kişi tasvirlerinde1 hatta karakterlerin oluşturulmasında da gö-
rülür. Bu yazıda, Tanzimat edebiyatının iki önemli romanından 
olan İntibah ve Zehra romanlarındaki karakterlerin sadece tasvir 
ediliş yönleriyle değil, kişileştirilme yönleriyle birbirlerine ben-
zedikleri üzerinde durulacak; İntibah’taki karakterleri Nabizâde 
Nâzım’ın Zehra’da nasıl dönüştürdüğü üzerinden, yerel karakte-

1 Cevdet Kudret [Solok], Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman I, Varlık 
Yayınlar, İstanbul 1965 s. 150-151.
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rin Osmanlı için yeni sayılabilecek roman türü içinde nasıl dönüştürülüp 
işlendiği açıklanmaya çalışılacaktır.

Zehra romanının Suphi Bey’i, İntibah’ın Ali Bey’inin -aşağıda belirtilecek 
birkaç farklılık dışında- neredeyse aynısıdır. Tanzimat’la beraber otoriter 
sultanın artık çok da etkili olamaması toplumu “babasız” bıraktığı için 
kaygan bir zeminde olan toplumun hem siyasal hem de edebî söylemde 
baba arayışı dile getirilir. Nitekim bu dönem romanlarının genel bir özel-
liği olarak başkarakterler, dolayısıyla metinler yetimdir.2 Tanzimat ro-
manlarının temel benzerliklerinden biri olan başkarakterin yetim olması, 
İntibah ve Zehra’da da hemen göze çarpar. İntibah’ın Ali Bey’i, yirmi iki ya-
şında babasını kaybeden, babasını kaybettikten sonra onu yoldan çıkaran 
en büyük unsur olarak anlatılan şeheviliğe3 sürüklenen bir gençtir çünkü 
oğula rehberlik eden, onun sapmamasını sağlayan otorite babadır. Aynı 
durumu Zehra romanında da görürüz. Suphi Bey -Ali Bey gibi- “Malumat-ı 
iptidaiye-yi sade pederinden almış” (s. 14),4 rehberinin ölmesiyle hemen 

“yoldan çıkmasa da” ileriki aşamalarda o da şehvetin pençesinden ve bu-
nun ailesinin çöküşünü hazırlayan sonuçlarından kurtulamamıştır. Her 
ne kadar Suphi Bey, Zehra’ya ruhani olarak âşık olduğunu söylese de (s. 65) 
aslında o da -Mehpeyker’i görmekle şehvete uyanmış Ali Bey gibi- ilk ba-
kışta Zehra’nın “entarinin iki düğmesi çözülmüş, içindeki göğsün düğme-
leri açılmış, beyaz sinesi nim görünmekte” (s. 21) olan hâline tutulmuştur. 
Suphi Bey de Ali Bey de nerdeyse aynı şekilde şehvet tuzağına düşmüş, Jale 
Parla’nın deyişiyle cinselliğe “uyanmışlardır”.5 İntibah’ta Ali Bey; evi ikinci 
defa terk ettikten sonra evine bir daha dönmez ve elindeki her şeyi kaybe-
dip sokakta kalır, Mehpeyker’in istemesine rağmen bir daha onun yanına 
gitmez. Sokaklara düşen ve eski zevcelerinin yanına dönmekten utanan 
Suphi Bey; Ürani’nin peşini bırakmaz, hatta yangınlar arasındayken bile 
onun düşünür (s. 190). Terk ediş/ediliş sonrası eski sevgiliye yaklaşımla-
rı konusunda farklılık görülse de romanın sonunda Ali Bey, Mehpeyker’i; 
Suphi Bey de Ürani’yi öldürür. Suphi Bey karakteri, Ali Bey’le bu kadar ben-
zerlik gösterse de o, Ali Bey’den daha canlı bir karakterdir. Ali Bey, bir ge-
cede Mehpeyker’le olan “aşk”ını sonlandırıp Dilaşub’a âşık olurken Suphi 
Bey, kararsızlık içerisinde kıvranır: Sırrıcemal’le beraberken Zehra’yı, Üra-

2 Jale Parla, Babalar ve Oğlullar/Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri, 1. 
Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul 1990, s. 14.

3 Age., s. 17.
4 Bu yazıda kendisinden alıntı yapılan iki romanın künyesi şu şekildedir: Zehra, 

(Haz.: Mustafa Nihat Özön), Remzi Kitabevi, İstanbul 1969 ve İntibah, (Haz.: 
Selda Akyol), Özgür Yayınları, İstanbul 2010. 

5 Jale Parla, age.,  s. 83.
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ni’yle iken Sırrıcemal ve Zehra’yı hatırlayıp durur ve aslında hiçbir aşkın-
dan emin olamaz. Bu da karakterin daha gerçekçi olmasını sağlar. Bunda 
anlatım tekniğinin farklı kullanılmasının (İntibah’ta doğrudan müdahil 
anlatıcı, Zehra’da Suphi’nin kararsızlığının tanrısal anlatıcı ile anlatılma-
sıyla) da etkisi vardır.6 Kısacası Nabizade Nazım, yetim Ali Bey karakteri-
ni alıp biraz daha “büyüterek” ona canlılık kazandırmış ama yine de diğer 
Tanzimat romanlarında olduğu gibi “yoldan çıkan” oğul, aynı sona doğru 
yol alarak her şeyini kaybetmiştir. Suphi Bey, Ali Bey ile bu kadar örtüşür-
ken kadın karakterlerin daha farklı ve daha komplike şekilde dönüştürül-
düğü görülmektedir. 

İntibah’ta kahramanlar, tek yönlü çizilerek ikili zıtlılar oluşturulmuş ve 
ara formlara yer verilmemiştir. Örneğin Dilaşub kusursuz gösterilirken 
Mehpeyker’in “düşmüş” kadın olduğu her fırsatta vurgulanır.7 Mehpeyker, 
ilk defa âşık olduğunu söylese de ona âşık olma hakkı dahi verilmez ve ro-
manın sonunda cezalandırılır. Mehpeyker; kategorisine giren geleneksel 
ölümcül kadın8 karakteri, Zehra romanında az ya da çok şu üç kadın karak-
ter arasında paylaşılmıştır:  Ürani, Zehra ve Sırrıcemal. 

Önce Ürani’den başlayalım. Ürani, -Mehpeyker kadar canlı bir karakter ol-
masa da İntibah’ta çizilen kötü kadın Mehpeyker’in- şehvetin Zehra’daki 
yansımasıdır denebilir. Her ikisi de daha başından beri “düşmüş” kadın-
lardır. Mehpeyker; on üç yaşında iken bir akrabası tarafından “namusu sa-
tılmış”, bu âleme alıştıktan sonra sadece şehvete ve paraya yönelik olarak 
erkeklerle birlikte olmuştur. Ürani de on iki yaşında halası Fani tarafından 
fuhuşla tanıştırılmış ve paraları için erkeklerle beraber olmuştur. Kötü-
lüğün sembolü olarak kullanılan bu iki kadın da Ali Bey ile Suphi Bey’in 
yıkımına sebep olacak ve en nihayetinde başkarakter erkekler tarafından 
öldürüleceklerdir. Ürani ile Mehpeyker arasındaki benzerlik sadece bun-
lardan ibaret kalmaz. Ürani’nin Suphi Bey’e hazırladığı işret sofrası, hâl ve 
tavırları (s. 111) ile Ali Bey’e hazırlanan işret sofrası sahnesi ve Mehpey-
ker’in Ali Bey’i soyup tatlı tatlı sohbete başlaması (s. 91) neredeyse aynı 
sahnenin bir tekrarıdır. Gelgelelim Ürani’de eksik olan Mehpeyker özelliği 
intikam almaya yeltenmemesidir hatta Mehpeyker’in aksine Ürani, Sup-
hi Bey’den kaçmaya çalışır. Hançerli Hanım Hikaye-yi Garibesi’ndeki Hür-
müz’ün yani geleneksel “şeytan” kadının Namık Kemal tarafından işlen-
miş hâli olan Mehpeyker’in en önemli özelliklerinden biri intikam peşinde 

6 Age., s. 87.
7 Cevdet Kudret [Solok], age., s. 93. 
8 Berna Moran, “Âşık Hikâyeleri, Hasan Mellah ve İlk Romanlarımız”, Türk 

Romanına Eleştirel Bir Bakış I., İletişim Yayınları, İstanbul 1987, s. 44. 
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olması, Ali Bey’i dize getirmek için planlar yapmasıdır. Mehpeyker’in bu 
özelliğinin Zehra’da başka bir karaktere, Zehra’ya, yüklenildiğini görürüz.

Suphi Bey’in Zehra’ya karşı olan aşkının “hissî yani ruhani” (s. 65); Üra-
ni’den ayırıcı bir özellik olarak hem Zehra ve Sırrıcemeal’in “timsal-i sa-
bahat ve iffet” (s. 191) olduğunu söylemesi, ilişkilerinin “meşru” bir yol-
la başlaması ve devam etmesi Ali Bey’in Dilaşub’a karşı beslediği hissi ve 
evliliğe doğru giden yolunu hatırlatsa da aslında hemen sonra anlaşılır ki 
Zehra, bu romanın asıl Mehpeyker’idir. Mehpeyker gibi “düşmüş” biri ol-
masa da Zehra; kıskançlık hastalığına yakalanmış, bu özelliği tüm karak-
terlerin felakete sürüklenmesine sebep olmuş ve Mehpeyker gibi romanın 
merkezine oturmayı sağlamış kötü huya “düşmüş” bir karakterdir. Zaten 
Ali Bey’i cinselliğe uyandıran Mehpeyker gibi Suphi Bey’i de cinselliğe, ten-
selliğe uyandıran esasen Zehra’dır. Bunun yanında Mehpeyker gibi Zeh-
ra’nın da Suphi Bey Sırrıcemal’le birlikte olduktan sonra tek amacı vardır: 
intikam almak. Temiz bir aileden gelmesine rağmen kıskançlık hastalığın-
dan muzdarip olan Zehra’nın, romanın sonuna doğru gelindiğinde Suphi 
Bey’e Ürani’yi musallat eden kişi olduğu anlaşılır. Böylece, aslında Suphi 
Bey’in sonunu hazırlayan kişi -Mehpeyker’in Ali Bey’i felaketlere sürük-
lemesi gibi- Zehra’dır. Mehpeyker ile Zehra arasındaki diğer bir benzerlik, 
intikam almaya çalışırken aracı kişilere başvurmalarıdır. Her şeye rağ-
men namuslu olmasından olsa gerek Zehra, Mehpeyker’in hamisi tüccar 
Abdullah Efendi’den  “gözlemcilik ve tezgâhçı” desteği almasından farklı 
olarak Marika adlı bir satıcı kadından yardım alır. Zehra’nın bütün bunla-
rı yapmasının altında yatan neden, Mehpeyker’in amacıyla aynıdır: “Sup-
hi’yi kendi ayaklarına kapanarak ağlaya ağlaya tazallüm eder görmek.” (s. 
91) Her ne kadar Mehpeyker gibi öldürülmese de Zehra sonunda vicdan 
azabından ölür ve böylece her iki kadın kahraman da romanın sonunda 
yaptıklarının bedelini ödemiş olur. Kısacası Zehra’nın intikam almasıyla 
başlayıp Suphi Bey’in çöküşü ve Zehra’nın ölmesiyle sonuçlanan bu bö-
lüm, İntibah’taki Mehpeyker’in intikamıyla başlayıp Ali Bey’in çöküşüyle 
sonuçlanan bölümün benzeri olarak adlandırılabilir.9 Temiz bir aileden 
gelmesi ve “düşmemiş” bir kadın olması dışında Zehra, Mehpeyker’i nere-
deyse tam olarak karşılamaktadır denebilir. Zehra romanında iyi mi yoksa 
kötü mü olduğuna karar verilemeyen ve Mehpeyker’in bir varyasyonu ola-
rak konumlandırılması en güç olan karakter köle Sırrıcemal’dir. 

Toplumsal hayatta önemli olan ve geleneksel hikâye ile masallardan bes-
lenen kölelik konusu, Tanzimat Devri’nin birçok romanında olduğu gibi 

9 Jale Parla, age., s. 85.



24 TÜRK DİLİ OCAK 2020

Zehra’da da kendine yer bulmuş;10 Nabizade Nazım, köle anlayışını ve ka-
rakterini İntibah’takinden farklı bir biçimde işlemiştir. İntibah’ta Fatma 
Hanım; Ali Bey’in “meyledebileceği tarz-ı hüsnün tayini”ni (s. 103-104), 
divan edebiyatı güzelinin sahip olduğu özellikleri haiz bir köle olan Dila-
şub’u oğluna cariye olarak almakla gerçekleştirir. İyi kadın örneği olarak 
sunulan ve neredeyse kusursuz gibi gösterilmesinden dolayı karakter bile 
olamayan Dilaşub ile Ali Bey’in çöküşüne sebep olan şehvetin sembolü 
Mehpeyker’in karışımı, Sırrıcemal olarak Zehra’da ortaya çıkar. Sırrıce-
mal; -Dilâşub gibi- bir köle olarak Suphi Bey ve Zehra için Münire Hanım 
tarafından alınmış, ilkin “iyi” bir köle olmasına karşın Suphi’ye âşık olmuş 
ve onunla evlendikten sonra mutlu bir şekilde yaşamaya başlamışlardır. 
Daha sonra Zehra gibi kıskançlık krizlerine giren Sırrıcemal, istediği hâl-
de Suphi Bey’den intikam alamaz ve intihar eder. Her ne kadar Suphi Bey 
için değil de Suphi Bey “yüzünden” intihar etse de bu hareket, Dilaşub’un 
Ali Bey’in ceketini giyerek öldürülmeyi göze almasını -bir bakıma intihar 
etmesini- hatırlatır. Ancak tensel aşkı teşvik etmesine karşın Suphi Bey 
tarafından Zehra ruhani, Sırrıcemal ise cismani aşkın örneği olarak sunu-
lur (s. 65). Böylece aslında Sırrıcemal, Suphi Bey’in şehvete yenilmesinin 
başlatıcısı olarak sunulup biraz Mehpeyker’leştirilmiş olur. Hâlbuki roma-
na bakıldığında aslında Sırrıcemal’in Zehra’nın bir tekrarı olduğu görülür: 
Zehra, Suphi Bey’le evlendikten bir yıl sonrasına kadar çift arasında her-
hangi bir sorun yaşanmaz. Daha sonra bu “hastalığı”, bir kadının yanında-
ki erkeği Suphi sanmakla nükseder. Aynı şekilde Sırrıcemal; Suphi ile evli-
liklerinin başında oldukça mutlu iken trende bir kadının yanında gördüğü 
adamı Suphi’ye benzetmekle o da kıskançlık krizlerine girmeye, Zehra gibi 
Suphi’yi istintaka tutmaya (s. 85), evdeki eşyaları kırmaya ve hizmetçiye 
bağırmaya başlar (s. 89). Buraya kadar Zehra’nın yaşadıklarını aynen yaşa-
yan ve giderek Zehra ile aynı olmaya başlayan Sırrıcemal, intikam almayı 
düşündüğü hâlde bunu gerçekleştiremeyip intihar ederek ikinci Zehra’nın 
ortaya çıkmasını önlemiş olur. Böylelikle Zehra karakterinin yeniden üre-
timi olan Sırrıcemal’in tek işlevi, Suphi’nin Ürani’yi severek daha da cis-
mani bir tutkuya geçişinin basamağı olmak olur.11

Zehra ve İntibah’taki annelere geldiğimizde Münire Hanım’la Fatma Ha-
nım arasında pek bir fark olmadığı söylenebilir. Her ikisi de yetim kalmış 
oğullarının yol açtığı felaketlerden nasibini alır; Fatma Hanım fakir bir şe-
kilde evinde, Münire Hanım ise sokakta can verir. Bu iki annenin dikkat 

10 Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, (Yayıma Hazırlayan: 
Abdullah Uçman), YKY, İstanbul 2007, s. 268.

11 Jale Parla, Babalar ve Oğullar: Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri, 1. 
Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul 1990, s. 85.
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çeken diğer bir özelliği ise ikisinin de oldukça pasif olması, olaylara müda-
hale edememesidir.  

Sonuç olarak Zehra romanının karakterleri incelendiğinde bunların  
İntibah’taki karakterlerin dönüştürülmüş hâli olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Mehpeyker dışında İntibah karakterlerinin çok canlı olduğu söylenemez. 
Ancak Nabizade Nazım’ın karakterlerinin en belirgin farkı, Namık Kemal 
karakterleri kadar siyah-beyaz olmamalarıdır. Karasızlıklarıyla, iyilik ve 
kötülükleriyle Zehra’nın karakterlerinin ayakları yere İnibah’taki karak-
terlere göre daha sağlam basar. Her ne kadar Nabizade Nazım, natüralist 
roman yazmaya çalışmışsa da Namık Kemal’in yerli yani siyah-beyaz ka-
rakterlerinin izlerini tamamen silememiştir. Zehra’da; İntibah ve devrin 
diğer romanlarında işlenen, Hançerli Hanım Hikaye-yi Garibesi gibi gele-
neksel anlatılardan beslenen ve geliştirilen, sosyokültürel etki ile çatışma-
lar sonucu iktidar söyleminin dayattığı “namuslu fakat cismani olmayan” 
aşk ve evlilik konusu ele alınmış, babasız kalan evladı bekleyen en büyük 
tehlikenin kadın ve içki olduğu bir kez daha başka bir yazar tarafından 
vurgulanmıştır. Nabizade Nazım, bu geleneksel malzeme ve karakterleri 
dönüştürüp yabancı bir tür olan romanda işlemiş; bu da -Moretti’nin bu 
tür anlatılar için değindiği gibi- romanın konumlandırılmasını güçleştir-
miştir. 
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