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gardiyanlarının değer yargılarıyla değil, anlayışla ve deyim yerindeyse 
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Ö N S Ö Z

2008 yılında yine Oğlak Yayınları’nda yayımlanan Türkiye ve dünyada polisiye 
romanın gelişimini inceleyen Korkmayınız Mister Sherlock Holmes adlı kitabım 
için çalışırken özellikle Türkiye’de polisiye roman kaleme alanlar içinde popüler 
romancı olarak niteleyebileceğimiz pek çok yazarı inceleme olanağı bulmuştum.

Bibliyofi li ile bibliyomani arasındaki ince çizgide yalpalayan ifl ah olmaz bir 
kitap çokseveri olarak kütüphanemde söz konusu yazarlarla ilgili epeyi kitap da 
vardı. Yazması bana büyük zevk veren Korkmayınız Mister Sherlock Holmes’dan 
sonra Türkiye’de popüler roman ve popüler romancılar hakkında bir kitap yazma-
yı düşünmeye başladım. 

Bunu iki nedenle yapmak istiyordum. İlk nedenim, çoğu, dönemimizde adı unu-
tulan ama popüler romanı aşağılamak söz konusu olunca adları anılan, birçoğu ise 
döneminde çok okunup bugün hiç bilinmeyen, aşağılamak için bile adları anıl-
mayan, bir bölümü de popüler roman yazdıklarında takma ad kullanan yazarların, 
bu ilgisizliği ve aşağılamayı hak etmediklerini düşünmemden geliyordu. Onun için 
kitabımın adını Unutulanlar, Hiç Bilinmeyenler ve Bilinmek İstemeyenler koydum.

İkinci nedenim ise popüler romanın dönemsel nitelikli olmasından dolayı se-
vilip okundukları dönemi anlamak açısından taşıdığı öneme inanmamdandı. Bu 
romanlar edebiyat eleştirmenleri kadar toplumbilimciler için de zengin bir mal-
zeme kaynağıydı. Bu romanları okurken dönemin değer yargılarını, maddi kültür 
beğenilerini, dönemin yaşamıyla ilgili pek çok bilgiyi, belki de daha önce gözden 
kaçmış birçok ipucuyla birlikte bulabiliyorduk. Erken Cumhuriyet döneminin 
yetkin eleştirmeni İsmail Habip Sevük’ün bu konuda Hüseyin Rahmi ve Ahmet 
Rasim için yazdıkları ne kadar doğrudur: Hüseyin Rahmi’nin romanları ve Ahmet 
Rasim’in yazdıklarını bir an için ortadan kaldıralım; o iki kalemle kâğıtların satırlarına 
sinen eski İstanbul buhar olmuş bir su gibi kaybolacaktır.

Yazmaya karar verdikten sonra bilgi toplama aşaması başladı. Önce popüler 
roman üzerine yazılanları bulup okumaya giriştim. Popüler roman, popüler kültü-
rün bir türevi olduğundan doğal olarak popüler kültür olgusunu masaya yatırdım. 
İlgili bölümde de söylediğim gibi bu konuda Türkçe, İngilizce, Fransızca yazıl-
mış, yüz altmıştan fazla kitap ve inceleme yazısı okudum ve şaşkınlıkla gördüm ki 
popüler kültürün tanımında anlaşan iki yazar bulmak olanaksız gibiydi. Popüler 
romandaysa durum tam tersiydi. Popüler romanın tanımı neredeyse bu konuda 
yazanların tamamında üç aşağı beş yukarı aynıydı. 

Bu okumaların ve kendi düşüncelerimin sonucunu, kitabımın başındaki “Po-
püler Roman Dedikleri...” adını verdiğim bölümde okuyacaksınız. Bu bölümde 
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özellikle popüler romanla yakın ilişkisine inandığım tefrika roman olgusuna odak-
landım ve tefrika romanın dünyada ve ülkemizdeki gelişimine geniş yer verdim. 
Burada yazdıklarım doğal olarak kişisel düşüncelerimdir ama konuya edebiyat ta-
pınağının geleneksel gardiyanları gibi bakmadığımı özellikle vurgulamak isterim.

Okuyacağınız bu yapıtta Türkiye’de popüler romanın ilk yüzyıllık gelişimini 
söz konusu ettim. Bu dönem ilk telif popüler romanların yayımlanmaya başladığı 
1875 ile 1975 arasındaki yılları kapsıyor. Birkaç istisna dışında yaşayan popüler 
romancılarımızı ele almadım. Popüler roman yazarı olarak ayrı ayrı incelediğim 
yazarlarıysa eserlerinin niteliği ve kendileri için bizzat kendilerinin söylediklerini 
dikkate alarak ben seçtim. Bu seçim doğal olarak benim kişisel yargılarımın sonu-
cudur ve eleştiriye açıktır.

Yüz yıllık süreci 1875-1908; 1908-28, 1928-50 ve 1950 sonrası olarak dört dö-
nemde inceledim. Her dönemin genel niteliklerine kısaca değindikten sonra o 
dönemde eser veren yazarları ayrıntılı olarak ele aldım. Yazarları incelerken yaşam 
öykülerini mümkün olduğu kadar geniş vermeye çalıştım. Bunu söz konusu yazarlar 
hakkında bilgi veren yapıtların bu konudaki eksikliklerini gidermek yanında, yazar-
ları daha iyi anlamamız için gerekli olduğuna inandığımdan yaptım. En ayrıntılı ede-
biyat ansiklopedilerinde bile birkaç satırla geçiştirilen bu yazarların ayrıntılı yaşam 
öykülerini okuduğunuzda söz konusu yazarları daha iyi anlayacağınızı umuyorum. 

Yukarıda değindiğim gibi eş dost, yâran kliğine girdikleri için yazdıkları iki şiir 
ve öykü kitabıyla bu ansiklopediler ve biyografi kitaplarında yer bulanlara karşın 
döneminde çok okunan, büyük kitlelere roman okuma merakı ve keyfini veren 
ama bu kliklerin dışında kaldıkları için isimleri bu ansiklopedilerde ve biyografi 
kitaplarında hiç geçmeyen ve bugün hiç bilinmeyenlere gelince; asıl zorluğu bu 
alanda yaşadım. Örneğin 1928-43 arası yüzün üzerinde basılı ya da tefrika roman 
yazmış, bu eserleri o dönemde çok okunmuş, tekrar tekrar basılmış İskender Fah-
rettin Sertelli’nin yaşamı ve kitapları hakkında bilgi bulmak neredeyse olanaksız-
dı. Hiçbir edebiyat ansiklopedisinde ve biyografi kitabında adına rastlanmıyordu.

Bu durumlarda, deyim yerindeyse “edebiyat arkeolojisi” yapmak gerekiyordu. 
Yazarın yaşayıp eserlerini verdiği zaman dilimindeki gazete ve dergileri okumak, 
o dönemle ilgili kitap ve anıları gözden geçirmek ve bunlardan bilgi kırıntılarını 
bulup birleştirmek yolundan başka bir çare yoktu. Bu yazarların eserlerinin tam bir 
listesini saptamak, sonra da bunları bulmak da ayrı bir sorundu. Neyseki sahaf dost-
larım ve arkadaşlarım yardımlarını esirgemediler. Okuyacağınız yaşam öykülerinin 
ve eserler hakkındaki bilgilerin toplanmasının neredeyse altı, yedi yıllık bir süreyi 
kapsadığını söylersem abarttığımı sanmamalarını okuyucularımdan diliyorum.

Bu bağlamda popüler roman yazarları hakkında toplayabildiğim bilgileri değer-
lendirirken kullandığım yöntemi de açıklamamın yararlı olduğunu düşünüyorum.

Yaptığım arkeolojik edebiyat çalışmalarından derlediğim bilgiler; dönemle ilgili 
yapıtlar, anı kitapları, bazen de söz konusu ettiğim yazarların kendi yazdıkları hatı-
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ralarını içeren eserlerden elde ettiğim bilgileri hiç irdelemeden sizlere verme yoluna 
gitmedim. Çünkü bu bilgilerde birbiriyle çelişkili durumlara, tarihî gerçeklerle ör-
tüşmeyen ifadelere çok sık rastlanıyordu. Örneğin bu kitaptaki en ilginç yazarlar-
dan Suat Derviş, anılarında 1905 Ağustos’unda doğduğunu ısrarla vurguluyor ama 
31 Mart Olayı’nda gördüklerini inanılmaz ayrıntılarla anlatıyordu. Halbuki verdiği 
doğum tarihi doğruysa bu olay gerçekleştiğinde 3,5 yaşında olmalıydı! Bu bakımdan 
topladığım bilgileri eleştiri süzgecinden geçirmeden kullanmadım. 

Edebiyat ansiklopedileri ve biyografi  kitaplarında çok rastlanan bir başka il-
ginç husus ise, ilk yazılan bir kaynakta yapılan bir yanlışın, sonraki bütün kay-
naklarda da hiç irdelenmeden yinelenmesidir. Gayretli ve üretken yazar rahmetli 
Sadettin Nüzhet Ergün çok yararlandığım Türk Şairleri adlı değerli ama ne yazık 
ki yarım kalmış eserinde (1936) Aka Gündüz’den söz ederken, herhalde yoğun 
çalışmalarının dikkatsizliği sonucu yazarın 1910’da Abdülhamid tarafından Se-
lanik’e sürüldüğünü yazmıştır. Oysa o tarihte Abdülhamid tahttan indirilmiş, 
kendisi Selanik’te sürgündür. Ama Aka Gündüz ile ilgili birçok yapıtta bu, yanlış 
olduğu apaçık olan bilgi hiç irdelenmeden aynen yer almaktadır.

Topladığım bilgileri değerlendirirken belki de gereğinden fazla titizlendiğimi, 
bulduğum bilgiyi başka kaynaklarla doğrulama olanağını aradığımı, mantıksal çe-
lişkileri görünce bunların çözüm yollarını bulmaya çalıştığımı ama her seferinde 
de çözüm bulamadığımı belirtmek isterim. Böyle durumlarda açık yüreklilikle du-
rumu açıklayıp olayı okuyucunun yorumuna bıraktım.

Söz konusu ettiğim bütün yazarlara olabildiğince tarafsız yaklaşmaya gayret 
ettim. Herkesin olduğu gibi, doğal olarak benim de seksene yaklaşan yaşımda 
oluşmuş değer yargılarım var. Benim değer yargılarımla çatışan değer yargılarına 
sahip -örneğin aşırı ulusalcı, aşırı muhafazakâr, aşırı solcu- yazarları incelerken 
objektif olmaya gayret ettim. Onları inançlarına göre değil, popüler romancı ola-
rak değerlendirmeye çalıştım. Doğal olarak yapıtlarına eleştirilerim oldu; ancak 
bunlar düşüncelerine değil, eserlerinin teknik yapısına yapılan eleştirilerdi. Bu 
yazarların düşünce yapılarını anlattım, bunların eserlerine etkisini irdeledim ama 
ideolojilerini eleştirmedim. Amacım Türkiye’deki popüler romanın gelişimini 
anlatmaktı; ideolojileri tartışmak bir başka alandı ve ilgilenmedim. 

Özellikle ülkemizde romanın emekleme dönemi olan yıllarda yazılmış roman-
lar hakkında ayrıntılı bilgiler vermenin yararlı olacağını düşündüğümden 1875-
1908 ve 1908-28 arasındaki dönemler için bölümlerin sonuna bu dönemlerde 
yayımlanmış bütün çeviri ve telif romanların bir listesini koydum. Bu listelere, 
tefrika edilmiş ama kitap olarak basılmamış romanları da ayrıca ekledim. Böyle 
bir listenin ilk kez hazırlandığını sanıyorum. Bu listenin tam ve eksiksiz olduğunu 
iddia edemeyeceğim. Listelerin başına, bu kitapları nasıl saptadığımı anlattım; 
muhtemelen eksik de olsa bu listelerin o dönemlerde çeviri ve telif olarak ya-
yımlanmış ve tefrika edilmiş romanların niteliği hakkında okuyucuya bir bilgi 
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vereceğini ve o günkü okuyucu profilini anlamalarına yardımcı olacağını düşünü-
yorum. 1928’den sonra her yıl yayımlanan Türkiye Bibliyografyaları’nda bu bilgiler 
mevcut olduğundan daha sonraki dönemler için listeleme yapmadım.

1928 Harf Devrimi’nden önceki Arap harfl i romanların büyük bölümü Latin 
harfl eriyle yayımlanmadığından bunların bulunması ve okunması, bu kitabın en 
çok emek isteyen kısmı oldu. Sahaf dostlarımın bu konudaki yardımına çok şey 
borçlu olduğumu söylemeliyim. Bu dönemde söz konusu ettiğim yazarların kitap-
larını mümkün olduğunca tamamıyla bulma ve değerlendirmemi, hepsini okuya-
rak yapma çabasını gösterdim; ancak bu her zaman mümkün olmadı. Yine de bu 
dönem yazarların eserlerinin çok büyük bir bölümünü okuma olanağını buldum 
ve değerlendirmelerimi öyle yaptım.
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Yapıtları Latin harfl eriyle basılmış ya da tefrika edilmiş yazarların romanla-
rınıysa çok büyük oranda bütünüyle bulup okudum ve değerlendirmelerimi bu 
okumalardan sonra yaptım. Eserleri değerlendirirken eleştirmenlerimizin, eğer 
varsa lütfedip yaptıkları eleştirilerden örnekler vermeye çalıştım. Samimiyetle be-
lirtmek isterim ki eleştirmenlerimizin çoğu eleştirilerinin, aşağılayıcı ve insafsız-
ca yapılmış olduğunu gördüm. Sanki kendi edebi değer yargılarının üstünlüğünü 
göstermenin tek yolu popüler romanları aşağılamaktan geçermiş gibi davranma-
larını yadırgadığımı belirtmeliyim. Onların düşüncelerini aktardım ama kişisel 
kanımca yanlış bulduğum noktalarını da vurguladım.

Okuyucunun bütün bu söylediklerimi profesyonel bir eleştirmenin değil, me-
raklı, biraz da allame geçinen bir kitap çokseverinin düşünceleri olarak değerlen-
direceğini umuyorum.

Sonuç olarak bu yapıtımda Türkiye’de popüler romanın ilk yüzyıllık öyküsünü 
anlatırken söz konusu ettiğim yazarlara tepeden bakmadığımı, onların, özellikle 
de ilk dönemlerdeki yazarların ülkemizde bir roman okuyan kitlenin oluşmasın-
daki katkılarını değerlendirerek baktığımı; onlara anlayışla, şefkatle, hatta deyim 
yerinde mi bilmiyorum ama merhametle yaklaştığımı belirtmek isterim.

Bu kitabın oluşmasında yardımlarımı gördüğüm başta Lütfü Seymen ve Emin 
Necdet İşli olmak üzere sahaf dostlarıma; bu kitabı yazdığımı bildiklerinden elle-
rine geçen en küçük bilgileri bana ulaştırmaktan bir an geri kalmayan, başta Sabri 
Koz olmak üzere “cumartesi yâranı” dostlarıma; büyük sabır ve dikkatle kitabın 
müsvettelerini okuyup değerli uyarılarda bulunan dostum Nuri Akbayar’a ve Ra-
şit Çavaş’a teşekkür ederim.

Bir teşekkürüm de Oğlak Yayınları’nın sahibesi Senay Haznedaroğlu’nadır. 
Ticari amaç gütmeden sahaf deyişiyle “tuğla gibi” kitaplarımı seve seve bastığı 
için kendisine müteşekkirim.

Son teşekkürüm, her kitabım için olduğu gibi bu kitabım için de sabrından 
dolayı karımadır.

Erol Üyepazarcı
22 Aralık 2017, Etiler





POPÜLER ROMANIN TARİHÎ GELİŞİMİ
VE TEFRİKA ROMAN OLGUSU

Roman kavramı ve romanın tarihî gelişimi incelenirse romanın olgunluk döne-
mine 19. yüzyılda ulaştığını ve artık bir ayrı edebiyat türü olarak kendini kabul 
ettirdiğini görürüz. Bu yüzyılda romanın gelişimine göz atarsak kısaca şu saptama-
ları yapabiliriz:

Goethe’nin Genç Werther’in Acıları, Foscolo’nun Jacobo Ortis’in Son Mektup-
ları, Chateaubriand’ın Renée’si, B. Constant’ın Adolphe’u, Alfred de Musset’nin 
Bir Zamane Çocuğunun İtirafl arı gibi romantik edebiyatın büyük başarı kazanmış 
otobiyografik romanları bu yüzyılın ilk yarısının karakteristik yapıtlarıdır. Bu ara-
da İngiltere’de Walter Scott, İtalya’da Manzoni, Fransa’da Cinx Mars ile Alfred 
de Vigny ve Notre Dame ile Victor Hugo, Rusya’da Savaş ve Barış ile Tolstoy 
tarihî roman türünü başlatırlar. Tarihî romanın altın çağını konularını çağdaş 
olaylardan alan romanlar izler. Fransa’da bu türün temsilcileri Stendhal ve Balzac 
olur. Tahlil romanında usta olan Stendhal’ın ünü yıllar geçtikçe giderek artar. 
Modern romanın kurucusu Balzac ise çağdaşlarına kendini kısa zamanda kabul et-
tirir. Gerçekçi akımın ustası olan Balzac eserlerinde yaşadığı dönemin Fransa’sını 
o kadar gerçek ve o kadar ayrıntılı canlanmıştır ki bu konuda çağdaşları arasında 
onunla yarışabilecek yazar sayısı çok sınırlıdır. Fransa’da Madame Bovary’nin ya-
zarı Gustave Flaubert, onun şakirdi Guy de Maupassant, gerçekçiliğin son aşaması 
olan natüralizmin babası Emile Zola, İngiltere’de Charles Dickens ve Thackeray, 
İtalya’da Giovanni Verga ve Rusya’da Gogol, Tolstoy, Turgenyev gibi 19. yüzyıl 
romancıları değişik biçimlerde de olsa gerçekçilik akımına katkıda bulunmuşlar-
dır. Apayrı bir fenomen olan Suç ve Ceza, Budala ve Karamazof Kardeşler’in yazarı 
Dostoyevski de gerçekçi bir yazardır ama daha çok bilinçaltını deşmekten, bakış-
larını bilincin en gizli ve bulanık bölgelerine çevirmekten hoşlanır.

Bu gelişim içinde yine 19. yüzyılın ilk yarısında sanayi devriminin sonucu olan 
kentleşme, eğitim olanaklarının gelişmesiyle okur yazar sayısının hızla artması, gele-
neksel roman okuyucusu, bir başka deyişle üst tabakaya mensup okur yanında, yeni 
bir okuyucu sınıfını yaratacak; bu sınıfın oluşmasında gazete ve dergiler başat bir 
rol oynayacaktır. On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan “tefrika roman” 
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olgusu da yepyeni bir roman türünün; büyük kitlelerce beğenilip tüketilecek “po-
püler roman”ın doğuşuna neden olacaktır. Bu bağlamda popüler romanın doğuşu 
ve gelişimini anlamak için “tefrika roman” olgusunu yakından incelemek gerekir. 
Popüler roman üzerindeki tespitlerimizi, bu roman türünün doğup gelişmesini sağla-
yan tefrika olayının dünya ve ülkemizde ayrıntılı bir incelemesiyle noktalayacağız.

Tefrika Roman

Yaşı bu satırların yazarı gibi seksene merdiven dayayanlar, gazete ve dergilerde tefri-
ka romanın basının “olmazsa olmaz” bir ögesi olarak saltanat sürdüğü günleri gayet 
iyi hatırlar. Çocukluklarında da haftalık Sherlock Holmes, Nat Pinkerton gibi “tefrika 
dergileri” heyecanla okumuşlardır. En fazlası sekiz sayfa olan gazetelerde en az yerli 
ya da çeviri iki veya üç tefrika roman muhakkak bulunduğu, renkli kapaklarıyla 
“tefrika dergileri”nin cep harçlıklarımızı elimizden aldığı günler çok gerilerde kaldı. 
Okuyucu sayısını artırmak için dönemin usta tefrika yazarlarını kendilerine çek-
me savaşı veren gazetelerin çekişmelerini bugün hatırlayan yok. Romanları tefrika 
edilince gazetelerin tirajlarını hızla artıran, tefrika ilanları bütün İstanbul’un boş 
duvarlarını süsleyen yazarları bir anı olarak hatırlıyoruz. Bugün ne her sayısında telif 
ya da çeviri tefrika romanlar yayımlayan gazete ve dergiler var ne de Attila İlhan’ın 
Kim Arar, Kim Sorar? başlıklı dokunaklı şiirinde söylediği gibi,

“En taze rakıların en ıssız kuytularından,
 Sırılsıklam tefrikalar çıkaran Mahmut Yesari Bey” 

gibi tefrika romancıları var.
Tefrika roman olgusunu tarihî geçmişi içinde incelemeye çalışırken, önce 

kavramı tanımlayarak, ilk kez görüldükleri Fransa, İngiltere ve Amerika’daki 
gelişmelerini gözlemleyip sonra ülkemizdeki tarihsel gelişimine bakarak konuyu 
anlatmaya çalışacağız. 

Tefrika Roman Kavramı Üzerine Bazı Düşünceler

Tefrika roman sözlük anlamı olarak bir gazete ve dergide basın organının peri-
yodik yayın süresine göre her gün, her hafta ya da her ay bir bölümü yayımlanan 
romanlara veriler addır.

Fransızlar bu sözcüğe feuilleton, İngiliz ve Amerikalılar serial demektedirler. 
Bugün için tefrika roman uygulaması ortadan kalktığından bu iki sözcük Fransızca 
ve İngilizce’de televizyon dizilerini anlatmak için kullanılmaktadır.

Bu olayın ilk uygulandığı üç ülke olan Fransa, İngiltere ve Amerika’daki geliş-
meleri anlatırken göstereceğimiz gibi “tefrika roman” iki ana başlıkta ifade edilebilir.
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1. Bir basın organında onun yayın periyoduna göre bölümler hâlinde yayım-
lanan romanlar.

2. Yalnız tefrika roman yayımlamak için neşredilen tefrika dergileri. Bu dergiler 
ya bir yazarın bir romanını periyodik olarak -genellikle ayda bir- yayımlayıp roman 
tamamlanıp bitince yayınını sonlandırırlar ya da aynı kahramanın öykülerini tefrika 
ederek yayımlarlar, bir roman bitince yayımlarını durdurmazlar; aynı kahramanın 
ikinci bir öyküsünü içeren romanı yayımlamaya başlarlar ve yayımları süreklidir. 

İlk yayına örnek tefrika dergileri 18. yüzyıldan başlayarak İngiltere’de görül-
müştür ve ilk örneği de Daniel Defoe’nun Robinson Crusoe’sudur. İkinci tip tef-
rika dergiciliği ise 1860-1910 yılları arası ABD’de geniş bir uygulama alanı bulan 
dime novels, bizim çevirmemizle “onparalık öykü” tefrika dergileridir.

İncelememiz bu iki tür tefrika romancılığı kapsayacak; daha çok “tefrika ro-
mancısı” olarak ün kazanan yazarlardan söz edilecektir.

Fransa’da Tefrika Romanın Gelişimi

Genel kabul gören bir yaklaşım, tefrika romanın ilk görüldüğü ülkenin Fransa oldu-
ğunu teslim eder. Fransızlar tefrika romana özel bir önem vermişlerdir. Roman-feu-
illeton dedikleri tefrika romanlarla ilgili bu türün nitelikleri, popüler romanlara, 
özellikle polisiye romanlara etkisi üzerinde çok ciddi araştırmaları vardır. 

Fransa’da tefrika romanın gelişimini incelersek şu hususları tesbit edebiliriz.
Sanayileşme, onun sonucu şehirleşme ve okuryazarlığın artması 19. yüzyılın 

ikinci çeyreğinde gazetelerin atılım yapmasını sağlayacak bir ortam yaratmıştır. 
Yine de gazeteler abone yöntemiyle satılıyordu ve göreceli olarak pahalıydılar.

1836’da akıllı bir girişimci olan Emile de Girardin, sahibi olduğu La Presse 
gazetesinde iki yeniliği birden yürürlüğe soktu. Amacı gazete fiyatlarını ucuzlatıp 
okuyucu sayısını artırmaktı. Yeniliklerinden ilki gazetesine reklam almaya başla-
masıydı. Böylece, tamamını okuyucuya yüklediği gazete çıkarma masrafının bir 
bölümünü reklamverenlere yüklemeyi amaçlıyordu. Ancak bu girişiminin başarılı 
olması için reklamları çok kişinin görmesi gerekiyordu ki, reklamverenler bu te-
şebbüsü ciddi olarak destekleyip gazeteye reklam versinler. Gazetenin sadık oku-
yucu sayısını artırmak için de ikinci yeniliği yürürlüğe soktu. Bu yenilik, “tefrika 
roman” uygulamasıydı. Bu uygulamada gazetenin her sayısında bir romanın bir 
bölümü yayımlanacaktı. Ama bu yeni girişimde asıl önemli olan nokta, romanın 
okuyucunun ilgisini çekecek nitelikte olmasıydı. Geleneksel üst sınıfa mensup 
okuyucu dışında geniş kitlenin de okuyucu olarak romanın tiryakisi olması ve 
böylece sadık bir okuyucu ya da müşteri kazanılması amaçlanıyordu. Uygulama 
beklenilenin de üstünde başarı kazandı; okuyucular, bugünün televizyon dizisi 
tiryakileri gibi tefrika edilen romanların tiryakisi oldular; gazete okuyucuları arttı; 
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reklamverenler artan okuyucu sayısına paralel olarak reklamları artırdılar; gazete 
fiyatları düştü ve modern basın yaşamı başladı.1

Ancak ilk tefrika roman, Emile de Girardin’in gazetesinde değil, en ciddi ra-
kibi olan ve onun girişiminden haberdar olup onu her konuda taklit eden Arman 
Dutacq’ın Le Siècle gazetesinde yayımlandı. Bu ilk tefrika roman 15 Temmuz-11 
Eylül 1836 tarihleri arasında gazetede tefrika edilen, sonraki yılların çok ünlene-
cek yazarı Alexandre Dumas’nın La Comtesse de Salisbury (Salisbury Kontesi) adlı 
eseriydi. Girardin’in gazetesi ise üç ay sonra Honoré de Balzac’ın La Vielle Fille 
(İhtiyar Kız) romanını2 23 Ekim-30 Kasım 1836 arasında tefrika etti. Ünlü yazar 
ezeli ve ebedi sevgilisi Madam Hanska’ya yazdığı bir mektupta bu romanını “üç 
gecede” yazıp bitirdiğini anlatacaktır. Balzac bu ilk tefrika romanından sonra tef-
rika roman yazmayı sürdürecektir. 1837’de ünlü eserlerinden Cesar Birotteau’yu, 
o zaman haftalık bir dergi olan, günümüzün tanınmış gazetesi Le Figaro’da ya-
yımlattı. Daha sonra yine La Presse gazetesinde 1838’de Le Cabinet des Antiques, 
1839’da Havva’nın Bir Kızı ile Köy Papazı okuyucularla buluştu. Balzac’ın son tef-
rika romanı 1846’da yayımlanan La Cousine Bette’dir.

Bu arada okuyucu katında ayrıcalıklı bir yeri olan Le Journal des Dèbats gaze-
tesi de tefrika roman yarışına katıldı ve 1837 yılında bu gazetede Frédéric Soulié 
adlı bir yazarın Les Mémoirs du Diable (Şeytanın Anıları) adlı tefrika romanı bü-
yük ilgi gördü. Okuyuculardan aynı ilgiyi yakalayamayan Balzac’ın, Soulié’nin bu 
başarısını çok kıskandığı bilinir.

Le Journal des Dèbats tefrika roman konusunda asıl bombayı 1842 yılında 
patlattı. Bütün dönemlerin en çok ses getiren tefrika romanı Eugene Sue’nün 
Mystères de Paris (Paris’in Sırları) adlı eseri gazetede 19 Haziran 1842-15 Ekim 
1843 arasında tefrika edildi. Aslında eser bir nehir-romandı. Romanın esrarengiz 
kahramanı Rodolphe adaletsizlik ve sınıfl ar arası eşitsizliğe karşı olan, kötüleri 
cezalandırıp iyileri ödüllendiren biriydi. Rodolphe’un dışında onlarca kahramanı 
olan roman, büyük kitlelerce, özellikle fakir ve ezilen kesim tarafından ilgiyle 
okunuyordu. Okuyucular yeni bölümü hemen okumak için Journal des Dèbats’nın 
kapısı önünde kuyruklar oluşturuyordu. Gazete hemen tükeniyor ve kahvelerde 
yarım saatliğine 10 sou3 ücretle kiralanıyordu. Okuma yazma bilmeyenler bile 
romanın tiryakisi olmuşlardı. Yazara binlerce mektup geliyordu.

Hoş Cinayet adlı ilginç polisiye roman incelemesinde Ernest Mandel romanın 
polisiye kurgusuna değinir ve romanın kahramanı Rodolphe’u hem aşağılık zen-
ginden alıp yoksula veren iyi haydudun devamı hem de adaletsizliğe karşı bireysel 
bir intikamcı ve geleceğin usta detektifinin müjdecisi olarak tanımlar.4

1 Nicolas Gauthier, “Les Lieux Communs Dans Le Roman-feuilleton Français”, Dire, Sonbahar 2003, 
ss. 16-18.

2 Bu roman Türkçe’ye Evde Kalmış Kız adıyla 2008 yılında, İş Bankası Kültür Yayınları’nda, Yaşar 
Avunç tarafından çevrilmiştir.

3 Bir altın frankın yirmide biri.
4 Ernest Mandel, Hoş Cinayet, s. 35.
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Romanın yalnız ezilen sınıfl arca değil, sürükleyici yönüyle aristokrat ve burju-
va sınıfl ar tarafından da merakla takip edildiği bilinir. Başta Kral Louis-Philippe 
ve bakanları romanın sadık izleyicileridir. Çok bilinen bir anekdot şöyledir:

Dönemin İçişleri Bakanı Duchatel, tefrikanın önemli kahramanlarından Fleur 
de Mariel’nin arkadaşı La Louve’un tefrikada öldüğü gün, makamına telaş içinde 
girer ve memurlarına heyecanla sorar: “La Louve’un öldüğü gerçekten doğru mu?”

Roman Fransa dışında da ilgiyle izlenmektedir. Avusturya-Macaristan İmpa-
ratorluğu’nun güçlü başbakanı Prens Metternich de Sue’nün sadık okuyucuların-
dan biridir; o günün koşullarında Paris’ten gelen gazeteyi takip etmekte ve bazen 
gazete geç gelince Viyana’daki Fransa Elçiliği’ne haber gönderip gazetenin onlara 
gelip gelmediğini sordurmaktadır.

Eugene Sue ilk tefrika romanının büyük başarısı üzerine Le Juif Errant (Serseri 
Yahudi) adlı ikinci romanını yazar ama bu eseri, kendisine 100 bin Frank öneren 
Constitutionnel gazetesine verir. Sue’nün bu ikinci romanına Le Journal des Dèbats, 
ilk romana verdiği 25 bin Frankı önermiştir; ancak Sue’yü kaybettiğine çok pişman 
olur, yeni bir fenomen tefrika roman arayışına girer ve bulur. Bu roman Alexandre 
Dumas’nın olay romanı Monte Kristo Kontu’dur. Umberto Eco’nun tanımıyla, “bir 
benzeri asla yazılamayacak, şüphesiz dünyanın en meraklı romanlarından biri ama 
aynı zamanda da bütün zamanların ve bütün edebiyatların içinde en kötü yazıl-
mış romanlardan biri” olan eser, yazarına büyük ün kazandıracak ve Sue’nün yapıtı 
kadar okuyucularını etkileyecektir. Roman 1844-46 arası iki yıl gazetede tefrika 
edilecektir. Dumas tıpkı Sue gibi ikinci eseri Les Mohicans de Paris’i (Paris’in Mohi-
kanları)1 daha fazla para veren bir başka gazeteye, Le Siècle’e verecektir. Yazarın bir 
diğer ünlü romanı Üç Silahşörler de aynı gazetede okuyucularla buluşacaktır.

Özellikle Sue’nün romanlarının toplumsal sorunlara eğilmesi, Karl Marx’ı da 
etkileyecek ve onun iki romanından, 18 Brumaire adlı yapıtında uzun uzun söz 
edecektir. Eugène Sue 1848 devriminden sonra yapılan seçimlerde ezilen sınıfl a-
rın oyuyla milletvekili seçilecek ama III. Napoléon kendini imparator ilan edince 
sürgüne gönderilecektir.

Bu dönemde tefrika romancılarının çok tutulan yeni iki isminden ilki Paul Fè-
val’dir. 1844’te kaleme aldığı, Le Siècle’de tefrika edilen ve adını Sue’den esinle-
nerek Les Mystéres de Londre (Londra’nın Sırları) koyduğu eserinde, “Sir Francis 
Tralopp” takma adını kullanmıştır. Tefrika romanlarda ilk kez takma ad kullanan 
Paul Fèval’dir. Kendisi ilerki kırk yılda yaklaşık 200 tefrika roman kaleme alacaktır.

 İkinci isim ise Ponson de Terrail olup 1853 yılında ilk romanı Les Coulisses du 
Monde (Dünya Kulislerinde) ile tefrika romancılığına başlamış ama asıl şöhretini 
1859’dan itibaren yazmaya başladığı, La Patrie gazetesinde tefrika edilen ve 22 cilt 
tutan Rocambole serisiyle kazanmıştır. İlk yazılışında kötülüğün simgesi olan ve yazarı 

1 Mohikanlar çok iyi iz süren bir kızılderili kabilesinin adıdır.
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tarafından öldürülen Rocambole, 1863’te “Rocambole’un Dirilişi” tefrikasıyla tekrar 
sahneye çıkmış; bu kez korkusuz bir detektif ve iyilik şövalyesi olarak kendini göster-
miştir. Olağanüstü beklenmeyen olaylar ve çılgınlıklarla dolu serüvenler yaşayan ve 
hep suçluların karşısında çaresizlere yardım eden, bunun için de eylemleri kadar ka-
fasını da çalıştırıp usta bir detektif gibi davranan sevimli ve yakışıklı Rocambole’un, 
dönemin okuyucusu üzerinde etkisi o kadar büyüktür ki “Rocambole’a özgü bek-
lenmeyen gelişmeler ve çılgınlıkları” ifade eden rocambolesque sözcüğü bugün Ro-
cambole hatırlanmasa da Fransızca sözlüklerde “beklenmeyen olaylar ve çılgınlıklar” 
anlamında yerleşmiştir. Maceraperest-detektif Rocambole pek çok yönleriyle yarım 
yüzyıl sonra ortaya çıkacak Arsène Lupin’in öncülüdür, hatta daha yakın tarihlerin 
yakışıklı ajan-detektifl erde de, örneğin James Bond’da da ondan izler vardır.

1836-1870 yılları arasının adı anılmaya değer bir diğer ünlü tefrika yazarı 
ise polisiye romanın kurucu babalarından Emil Gaboriau’dur.

Ernest Mandel’in “Fransızlar polisiye romanının özellikle detektif romanlarının İn-
giliz olmaktan çok Fransız kökenli olduğunu ileri sürebilirler”1 hükmünü vermesine 
neden olan Emile Gaboriau, yukarıda söz ettiğimiz ünlü tefrika yazarı Paul Fé-
val’in sekreterliğini yapmış ve doğal olarak ondan etkilenmişti. İlk polisiye roma-
nı L’Affaire Lerouge (Lerouge Olayı) adlı eseri 1862’de Le Pays gazetesinde tefrika 
edildi. Gaboriau bu tefrika romanı ve izleyen diğer tefrikalarıyla “Polis Müfettişi 
Lecoq” tiplemesini yaratarak, Edgar Allen Poe’nun Dupin’inden sonra, kitapla-
rında sürekli aynı detektifin öykülerini işleyen ilk yazardır.

Gaboriau’nun eserleri yukarıda değindiğimiz Sue, Ponson de Terrail ve Léval’in 
yapıtlarına göre çok daha belirgin olarak “polisiye roman” diyebileceğimiz kitaplardır. 

III. Napoléon’un 1870’te Sedan’da Prusyalılara yenilip imparatorluğun yıkıl-
ması ve Fransa’da III. Cumhuriyet döneminin başlamasıyla tefrika romanlar Fran-
sa’da yeni bir ivme, aynı zamanda yeni bir nitelik kazanmıştır. 

Fransızların Alsace-Lorraine kaybetmeleri ulusalcı dürtüleri ve Alman düş-
manlığını kışkırtmıştır. Bunun izleri tefrika romanlarda da görülür. Bu bağlamda 
en etkili tefrika romancılar Emile Erckmann ve Alexandre Chatrian’dır. Birlikte 
yazdıkları tefrika romanlarda en başat iki öge Fransa’nın son savaşın intikamını 
alması ve Alsace-Lorraine’e duyulan nostaljidir.

Fransa’da bilimsel tefrika romanlar ise Jules Verne ile başlamıştır. 1872’de tef-
rika edilen Seksen Günde Devrialem o kadar ilgiyle takip edilmiştir ki daha yeni 
işlev görmeye başlayan haber ajansları gazetedeki tefrikayı izleyerek bütün dünya-
yı Phileas Fogg’un dünyayı seksen günde gezip gezemeyeceği hakkında telgrafl arla 
bilgilendirmişlerdir.

1870-1914 yılları arası Fransa tefrika romanların bir özelliği de büyük ölçüde 
tefrika okurunu gözyaşlarına boğan melodramlardan oluşmasıdır. 

1 Ernest Mandel, age., s. 38.
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Bu melodram yazarlarının başında 1878’de Le Temps gazetesinde tefrika edilen 
ünlü romanı Sans Famille (Ailesiz) ile Hector Malot gelir. Malot, tıpkı Sue gibi 
toplumsal sorunlara eğilmiş, anasız babasız çocukların dramına, eğitimin demok-
ratikleştirilmesine öncelik vermiştir. Malot’yu, Türkçe’ye de birçok kez çevrilen 
iki tanınmış melodramın yazarı Georges Ohnet ve Xavier de Maistre izlemiştir. 
Ohnet’nin 1882’de Le Figaro’da tefrika edilen Demirhane Müdürü adlı yapıtının 
Türkçe’de sekiz kez; Maistre’in 1889’da Le Petit Journal gazetesinde tefrika edilen 
yapıtı Ekmekçi Kadın’ın ise on altı kez basımı yapılmıştır ve iki eserin de yerli 
adaptasyonları Türk aktör ve aktrisler tarafından filme çekilmiştir.

Türk okuyucularının özellikle Pardayanlar serisiyle tanıdığı Michel Zévaco ise 
20. yüzyılın başında Le Matin gazetesinde tefrika adilen Borgia ve onu izleyen 
Pardaillan serisiyle tanınacaktır. Alexander Dumas’nın öncüsü olduğu “Pelerin ve 
Kılıç Romanları”nın en sevilen yazarlarından biri de Zévaco’dur.

1905 yılı ise Fransız tefrika romancılığının dünyaya hediye ettiği en ilginç 
kahramanlardan birinin, Arsène Lupin’in doğum yılıdır.

Yaratıcısı Maurice Leblanc, Rouen’de doğar; bir sanayicinin oğludur. Babası-
nın işini yapamayacağını anlayınca, Paris’e hukuk eğitimi almaya gider. Aslında 
kanına giren, Rouen’de kendi onuruna yapılan bir heykelin açılış törenine ge-
len Gustave Flaubert ile tanışması olmuştur. Paris’de bir taraftan hukuk eğitimi 
alırken bir yandan da Flaubert ve Guy de Maupassant türü eserler kaleme alır. 
1891 yılında yazdığı Couples (Çiftler) adlı romanını eleştirmenler beğenir, hatta 
ünlü yazar Jules Renard, “Bu adam yeni bir Flaubert” bile der ama nedense oku-
yucu yapıtı tutmaz. Leblanc’ın bundan sonra yazacağı roman, öykü ve oyunlar 
da aynı sonuçla karşılanır. Bunun bir nedeni de, ablası büyük trajedi oyuncusu, 
Maurice Maeterlinck’in esin perisi ve metresi, ünü dünyayı tutmuş Georgette 
Leblanc’tır. Maurice Leblanc, herkes için “Georgette’in küçük kardeşi”dir.

Maurice Leblanc, ablasının ününün ağırlığı altında ezilmiş, Fransızların de-
yimi ile raté (başarısız, kaybetmiş) bir yazar iken talih karşısına 1905 yılında dö-
nemin ünlü yayıncısı Pierre Lafitte’i çıkarır. Bu tanınmış yayıncı, İngiltere’den 
söz ederken bahsedeceğimiz, İngilizlerin ünlü Strand dergisine benzer aylık bir 
mecmua çıkarmak istemektedir. “Herşeyi biliyorum” anlamına gelen iddialı bir 
isimle yayın hayatına girecek Je Sais Tout dergisi için Lafitte, Strand dergisinin 
ünlü Sherlock Holmes’üne benzer bir kahraman aramaktadır. Bu kahramanı ya-
ratmasını Maurice Leblanc’tan ister ve ilave eder: “Bu yaratacağın polisiye öykünün 
kahramanı, Fransızlar için, İngilizlerin Sherlock Holmes’ü ile aynı değerde olmalıdır.”

Polisiye dünyasının bu en ünlü hırsız-detektifi, bu en çapkın kahramanı işte 
bu siparişten doğar. İlk Arsène Lupin öyküsü, Je Sais Tout’nun Temmuz 1905 sa-
yısında, L’Arrestation d’Arsène Lupin (Arsène Lupin’in Tutuklanması) adı altında 
tefrika edilmeye başlar ve çok beğenilir. Leblanc öykülere devam etmek istemez 
ama Lafitte’in ısrarıyla ikinci öyküyü de yazar; La Vie Extraordinaire d’Arsène Lu-
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pin en Prison (Arsène Lupin’in Hapisteki Olağanüstü Yaşamı) adlı öykü, Aralık 
1905’ten itibaren tefrika olarak yayımlanır. Bu iki öykü, 1907’de Arsène Lupin, 
Gentleman Cambrioleur (Arsène Lupin, Kibar Hırsız) adlı bir kitapta toplanarak 
basılır; beğenilme ve ilgi müthiştir; 1907 yılının Temmuz ayında, o dönem için 
inanılmaz bir baskı sayısına ulaşmış, Leblanc’ın ilk kitabı tam 24 kez basılmış ve 
yayıncı Lafitte’nin dediği olmuş, Fransız polisiye yazınının bu yeni kahramanı, 
vatandaşları için Sherlock Holmes’ün yerini almıştır.

1908 yılında ise Gaston Leroux, Le Matin gazetesinde ünlü kahramanı genç 
gazeteci Joseph Rouletabille’in ilk macerası Sarı Odanın Esrarı’nı yayımlayarak 
tefrika roman ünlüleri arasındaki yerini alacaktır. Bu eserini 1910’da, Operadaki 
Hayalet ve 1913’te Chéri-Bibi dizisi izleyecektir.

Fransız tefrika romancılığının son atağı ise Fantômas tipinin yaratılmasıdır. 
1911 yılında Fransa’da Marcel Allain ve Pierre Souvestre adlı iki yazarın yayım-
lamaya başladıkları polisiye dizi Fantômas büyük ilgi uyandırır. Polisiye kurgusu-
nun mükemmelliğine karşın edebi bir amaç güdülmeden yazıldığı aşikâr olan bu 
polisiye dizi, daha sonra anlatacağımız, Amerika’daki uygulamaya benzer şekilde 
bir gazetede tefrika edilmiyor; her ay çıkan bir dergide tefrika ediliyordu ve çoğu 
zaman öykü en heyecanlı yerinde kesiliyordu. Her kesimden Fransız okurunun 
merakla okuduğu Fantômas yalnız başarılı bir polisiye tefrikası olmakla kalmamış, 
medyalar arası bir “kültür olayı” da olmuştu. Tefrikanın yayını devam ederken 
dönemin en ünlü sinema rejisörü Louis Feuillade tarafından beş filmlik bir seri 
olarak sinemaya uyarlanmıştı. Dönemin moda edebi akımı gerçeküstücülerin he-
men hepsi birer Fantômas hayranıydı. Guillaume Apollinaire, “Hayal ürünü eser-
ler içinde Fantômas en zengin içeriklilerden biridir” derken ilerinin ünlü oyun 
yazarı Jean Cocteau diziyi, “absürd ve muhteşem bir lirizm” olarak tanımlıyordu. 
Apollinaire, Max Jacop, Blaise Cendrars, Robert Desnos; Salâh Birsel’in ironik 
deyişiyle [Fantômas Dostları Derneği] kurmayı bile uslarına düşürürler.1 Robert 
Desnos, Fantômas için şiir bile yazmıştır. Picasso da, aykırı kadın yazar Colette de 
bu yeni polisiye tipin hayranıdır. 

Tefrikanın kahramanı Fantômas, Lupin gibi zevk için, alay etmek için suç 
işlemez; örgütlü bir şebekenin beynidir, lideridir ve işinin gereği olarak bilerek ve 
planlayarak cinayet işleyen dört dörtlük bir terör organizatörü, şeytani bir deha-
nın sahibi bir anti-kahramandır. Bu tefrika da Lupin öyküleri gibi 1940’lı yıllara 
kadar gündemde kalacaktır.

1836-1914 arası gelişimini izlediğimiz Fransız tefrika romanlarının altın dö-
nemi I. Dünya Savaşı yıllarında sona erer. Önce sinemanın, sonra da özellikle II. 
Dünya Savaşı sonrası televizyonun etkisiyle Fransız gazetelerinde tefrika roman, 
Türkiye’de sona ermesinden 20-30 yıl önce kaybolur. 

1 Salâh Birsel, Paf ve Puf, s. 81
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Fransa’da iki dünya savaşı arasında gazetelerde tefrika roman geleneği aza-
larak da olsa sürmüştür. Bu dönemin en gözde tefrika yazarlarından biri Geor-
ges Simenon’dur. 1920’li yıllarda edebi bölümünü Colette’in yönettiği Le Matin 
gazetesinde öyküleri tefrika edilir. İlk Maigret romanları yayımlanıp sağlam bir 
edebi üne kavuşacağı 1931 yılına kadar 17 takma adla, erotik, duygusal ya da ma-
cera romanı türünde 190 roman yazar ve bunlar 20 ayrı yayın tarafından tefrika 
olarak okuyuculara sunulur.

Artık para kazanmakta ve kazandığını israf edercesine harcamaktadır. İşin 
belki de alayındadır. 1927 yılında yeni yayımlanması düşünülen bir gazete, Pa-
ris-Matin ile bir mukavele imzalayıp 50 bin Frank alır. Bu mukaveleye göre Sime-
non, gazete okurlarının seçeceği isim, kahraman ve konuya uygun bir romanı cam 
bir kafes içinde bir haftada yazıp bitirmeyi kabul etmektedir. Parayı alır almasına 
ama gazete çıkmayınca bu iddia gerçekleşmez. 

1929 yılı Simenon’un polisiye türüyle ilk tanıştığı yıldır. Bu yıl Georges Kes-
sel’in çıkardığı Détective dergisi için 26 polisiye öykü yazar. Bir yıl sonra L’Oeuvre 
dergisinde ilk Maigret öyküsü olan La Maison d’Inquiétude (Kaygı Evi) tefrika edilir. 
Bunu daha sonra kitap olarak yayımlanacak, Le Pendu de St Pholien (St Pholien’deki 
Asılmış Adam) adlı tefrika izler ve artık yazarımız asıl kimliğine kavuşur.

Bu konuda söyleyeceğimiz son söz, Türkiye’de de göreceğimiz gibi gazete ve 
dergilerdeki tefrika romanların yalnız popüler yazarlar tarafından değil, Fransız 
edebiyatının en önemli yazarları tarafından da yazıldığının altını çizmektir. Yu-
karıda adlarını zikrettiğimiz, tefrika yazarı olarak ünlenmiş popüler romancılar 
yanında, daha önce kendisinden söz ettiğimiz Balzac gibi, Victor Hugo, Emile 
Zola, Gustave Flaubert, Alphonse Daudet, Chateaubriand, Théophile Gautier, 
Guy de Maupassant gibi ünlü yazarların eserleri de tefrika olarak yayımlanmıştır. 
Örneğin Gustave Flaubert’in en tanınan romanı Madame Bovary, 1851’de Revue 
de Paris dergisinde; Chateaubriand’nın Mezar Ötesinden Anıları 1848 yılında Siècle 
gazetesinde; Emile Zola’nın en tanınmış romanlarından biri olan l’Assommoire, 
1876’da République des Lettres dergisinde tefrika edilmiştir.

Tefrika romanı inceleyen Fransız eleştirmenlere göre bu tür romanın Fran-
sız toplumundaki en önemli işlevi, tarihî olaylarla ilişkili bir toplumsal hafızanın 
oluşmasına katkısıdır. Bu hafıza, doğal olarak soyut bir kavramdır ve dönemin, 
bu tür romanların okuyucusu olan kitlenin bilinçaltındadır ama 1848 olayların-
da görüldüğü gibi büyük kitleler tefrika romanların, örneğin Paris’in Sırları’nın 
kurgusu doğrultusunda hareket edebilmişler, hem aristokrasiye hem burjuvaziye 
isyan etmişlerdir. Karl Marx da 18 Brumaire adlı yapıtında bu toplumsal hafızanın 
işlevselleşmesini anlatır. Okuyucu ile yazar arasında yaratılan bu karmaşık ilişki, 
iyi ile kötüyü, masumiyet ile çürümeyi, iyi hırsız ile riyakârları temsil eden tiplerin 
aracılığıyla bir efsanenin oluşmasıyla sonuçlanmıştır. Bu efsane zamanla bir sos-
yalist düzen ya da kirletilmiş kutsal Fransa’yı kurtarma ütopyasına dönüşecektir. 
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Bu ütopya için, orman kanunlarının egemen olduğu, dönemin sanayileşmiş ama 
acımasız kapitalist Fransız toplumunda, cumhuriyetçi, yeni ve eşitlikçi bir cenne-
tin araştırılması da diyebiliriz.

Tefrika romanın önemi, doğal olarak yukarıda anlattığımız felsefi düşünce-
lerle sınırlı değildir. O aynı zamanda kendini geleneksel romandan ayıran olağa-
nüstü işlevsel bir boyuta da sahiptir. Tefrika romanın ana görevinin gazete okuru 
sayısını artırmak olduğu doğrudur ama bu görevi yaparken müthiş bir pedagojik 
araç olma görevini de üstlenmiştir. Bu görev, okuyucuya tarihî, coğrafi, hatta fizik 
ve biyoloji ile ilgili bilgiler vererek okurun kültürel ve bilimsel bilgilerini geliştir-
mesidir. Bilimsel konularda tefrika romanlar yazan Jules Verne bu bağlamda tek 
örnek değildir; Hector Malot da bir eğitmen gibi eğitimin demokratikleştirilmesi 
konusunda okuyucularına öğretici bilgiler vermiştir.1

 Tefrika romanın üçüncü bir rolü de hayalgücünü geliştiren özgün bir araç ol-
masıdır. Bu romanlarda eleştirmenlerin suçladığı romantik ve sıradan abartmalar 
vardır ama onun yanında heyecanı hep canlı tutan ve olağanüstü etkileyici bir 
şairanelik de mevcuttur.

İngiltere’de Tefrika Romanın Gelişimi

İngiltere’de tefrika roman Fransa’dan farklı bir gelişim göstermiştir. İngilizler 
tefrika roman için serial sözcüğünü kullanırlar. Bugün televizyon dizileri için de 
kullanılan bu sözcük 19. yüzyıl İngiltere’sinde gazetelerden ziyade, dergilerde 
tefrika edilen romanlar için kullanılmıştır. Serial sözcüğü aynı zamanda bölüm 
bölüm yayımlanan romanlar için de kullanılan bir sözcüktür. Romanı bir bütün 
olarak değil, fasiküller hâlinde periyodik -genellikle aylık- olarak yayımlamak bu 
dönemde uygulanan bir yöntemdir. Daha önce de belirttiğimiz gibi Fransa’daki 
gazetelerde tefrika etmeyle tamamen aynı nitelikte olmasa da böyle periyodik bö-
lümler olarak bir dergi gibi, ayda bir, romanın bölüm, bölüm yayımlanması genel 
olarak “tefrika roman” uygulaması içinde kabul edilir. 

Serial roman uygulaması, kitap olarak yayımlanması durumunda pahalı olacak 
ve az satılacak bir eseri aylık dergi şeklinde bölüm bölüm, daha ucuz fiyata oku-
yucuya sunmak ve rahatlıkla satın almasını sağlamak amacını da güdüyordu. Bu 
arada, ister bölüm bölüm yayımlansın, ister bir dergide tefrika edilsin, yazar oku-
yucu tepkilerini görmek ve eserine yeni bir yön vermek olanağını da buluyordu. 
Örneğin Charles Dickens bu biçimde yayımladığı ünlü eseri David Copperfi eld’in 
ilk bölümlerinde romanın kahramanlarından Bayan Mowcher’in kusurlarını çok 
öne çıkardığını söyleyen, eşinin manikürcüsünün eleştirisini haklı bulup ilerleyen 
bölümlerde onu daha gerçekçi değerlendirerek iyi yönlerini de vurgulamıştır.

1 Türk tefrika romancılığında bu görevi Ahmet Mithat Efendi’nin üstlendiğini göreceğiz.
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Bu biçimde serial olarak yayımlanan romanların en eskilerinden ve tanınanla-
rından biri, Daniel Defoe’nun 1719’da yayımlanan ünlü yapıtı Robinson Crusoe’dur. 
Okuyucularca çok tutulmuş, daha sonra dört kez bütün kitap olarak da basılmıştır. 

Yine 18. yüzyılda Londra’daki ünlü Newgate Hapishanesi’ne düşenlerin öy-
külerini yarı gerçek yarı kurmaca anlatan The Newgate Calender adlı periyodik 
yayın, İngilizlerin serial dediği uygulamanın ilk örneklerinden biridir. Bu yapıt-
taki bazı öykülerde ilkel anlamda da olsa detektifl ik izlerine rastlanır. 1739’da 
idam cezasına çarptırılan bir suçlunun yakalanmasında detektif rolünü üstlenen 
öğretmenin bir mektup üzerindeki elyazısını tanıyarak suçluyu saptaması böyle 
öykülere örnek olarak verilebilir.1 

Gerek dergilerde tefrika roman gerek periyodik olarak bölümler hâlinde ro-
man yayımlarının 19. yüzyılda en bilinen örneklerini, dönemin en ünlü İngiliz 
yazarı Charles Dickens vermiştir. İlk önemli eseri The Pickwick Papers’ı 1836 Ni-
san-1837 Ekim tarihleri arasında aylık bir dergi gibi bölüm, bölüm yayımlayarak 
serial tarzı tefrika romanın ilk uygulamalarından birini gerçekleştirmiştir. Tanın-
mış romanlarından Martin Chuzzlewitt, Ocak 1843-Haziran 1944 tarihleri arası 
yine aylık bir dergi gibi yayımlanmıştır.

Charles Dickens’in romanlarının neredeyse tamamı ya yukarıdaki örnekler 
gibi periyodik dergi-romanlar olarak yayımlanmış ya da yazarın yönettiği der-
gilerde klasik tefrikalar olarak okuyuculara sunulmuştur. Örneğin Oliver Twist 
Şubat 1837-Nisan 1839 tarihleri arasında aylık Bentley’s Miscellany dergisinde; 
Antikacı Dükkânı Nisan 1840-Kasım 1841 tarihleri arası haftalık Master Humph-
rey’s Clock dergisinde; Bleak House (Kasvetli Ev) Mart 1852-Eylül 1853 tarihleri 
arası yayın yönetmenliğini yaptığı aylık Household Words dergisinde; İki Şehrin 
Hikâyesi Nisan-Kasım1859 tarihleri arasında yine yazarın yönetimini üstlendiği 
haftalık All The Year Round dergisinde tefrika edilmiştir.

Dickens’in gerek tefrika dergileri gerek dergilerde tefrika edilen eserleri oku-
yucudan büyük ilgi görmüştür. Bu ilgi yalnız İngiltere’de değil Amerika’da da ge-
çerlidir. Antikacı Dükkânı tefrika edilirken Amerikalı okuyucularının tefrikanın 
yayımlandığı Master Humhrey’s Clock dergisini getiren vapuru New York rıhtı-
mında heyecanla bekledikleri bilinir.

İngiliz polisiye edebiyatının ilk örnekleri olan Beyazlı Kadın ve Aytaşı’nın ya-
zarı Wilkie Collins de hem Dickens’in yakın arkadaşı olarak onun dergilerinde 
çalışmış, hem de eserlerini bu dergilerde tefrika olarak yayımlamıştır. 1852-58 
yılları arasında Household Words dergisinde polisiye öyküleri tefrika olarak oku-
yuculara sunulmuştur. Özellikle 1858 yılında “Cases Worth Looking At” başlığı 
altında, çoğu Fransa’da geçen ünlü ve muamma dolu cinayetleri konu edinen 
bir tefrikası büyük ilgiye mazhar olmuştur. The Women in White (Beyazlı Kadın) 

1 M. Reşit Küçükboyacı, age., s. 10.
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1860’da; Moonstone (Aytaşı) ise 1866’da All The Year Round’da tefrika edilmiştir. 
İlk kadın detektifin görüldüğü eseri The Law and The Lady ise Eylül 1874-Mart 
1875 tarihleri arasında Graphic dergisinde tefrika edilerek beğenilmiştir.

Wilkie Collins döneminin, bugünün moda deyimiyle “bestseller yazarı”dır. Ör-
neğin Beyazlı Kadın yalnız ABD’de o dönem için inanılmaz bir rakam olan 126 bin 
adet satış yapmıştır. Aynı başarıyı Aytaşı romanı da kazanmış, aynı anda ABD’de 
dört ayrı yayınevi tarafından piyasaya sürülmüştür. 

İngiltere’de geleneksel tefrika romanın en büyük ismi ise muhakkak ki Sherlo-
ck Holmes’ü yaratan Sir Arthur Conan Doyle’dur.

Doyle ilk romanı Study in Scarlet’ı zar zor yayımlattı; önce Beeton’s Christmas 
Annual’de tefrika edilen roman, 1888’de kitap olarak yayımlandı. Bir yıl sonra 
ikinci romanı The Sign of Four bir başka dergide, Lippincott’s Magazine’de tefrika 
edildi ve bir yıl sonra yine kitap olarak basıldı. Ancak bu iki romanın o yıllar-
da pek dikkati çekmediği bilinmektedir. Asıl Holmes çılgınlığı (Holmesomani), 
1891-93 yıllarında, dönemin en tutulan dergilerinden Strand Magazine’de1 tefrika 
edilen iki düzine kadar uzun öyküyle ve bunları resimleyen Sidney Paget aracılı-
ğıyla ortaya çıkacaktır. Bu tefrikaların büyüsü öyle tutar ki Sidney Paget’in Hol-
mes’ü canlandırmak için model olarak kullandığı kardeşi Walter Paget, Londra 
sokaklarında dolaşırken Londralılar birbirlerine onu gösterip “Bak Sherlock Hol-
mes geçiyor” demektedir.

Bu arada Conan Doyle ile Sherlock Holmes arasındaki ilginç ilişkiye de de-
ğinmek gerekir. Holmes’ün ünü yazarın şöhretini kat be kat geçmiştir. Doyle, 
bu durumun etkisiyle polisiye öykü yazma işini hep küçümser görünür; o tarihî 
romanlar yazmak, örneğin ünlü Ivanhoe yazarı Walter Scott gibi olmak istemek-
tedir, hatta anılarında, “Daha yüksek eserlerimi gölgede bırakmak eğilimi yaratan 
Holmes’e hiç dokunmamış olsaydım, edebiyattaki yerim şimdikinden daha da 
etkili olurdu.” diye yazmıştır.2 Doyle’un bu garip fikrinin doğru olmadığı; bugün 
esamisi bile okunmayan tarihî romanlarının unutulup gitmesi ama okuyucunun 
Sherlock Holmes’den hiç tükenmeyen ilgisini esirgememesiyle de kanıtlanmıştır. 

Yazar ile yarattığı kahraman arasındaki ilişkinin en çarpıcı örneklerinden bi-
rini oluşturan bu durum, Doyle’un bütün ömrünce etkisini göstermiştir. Strand 
Magazine’de tefrika edilen ilk altı öyküden sonra bu işten vazgeçmek istemiş ve 
öykülerin devamı için dergi yöneticilerinden kabul etmeyeceklerini umduğu bir 
bedel talep etmiş ama umduğunun aksine teklifi hemen kabul edilmiştir. Böy-
lece bir altı uzun öykü daha tefrika edilmiştir. Bu arada Doyle annesine yazdığı 
bir mektupta, “Sonunda bu Holmes’ü öldüreceğim! Zihnimi daha iyi fikirlerden 
alıkoyuyor” diyecek ama annesi, “Hayır, yapma, yazacaksın, yapamazsın, yapma-
malısın” yanıtını verecektir.

1 Meraklısına not: Bu dönemin en ünlü dergisi günümüzde de ABD’de üç ayda bir yayımlanmaktadır.
2 M. Reşit Küçükboyacı, age., s. 46.
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İlk on iki uzun öykünün ardından Doyle, bir düzine yeni öykü için bu kez o 
günler için inanılması güç bir miktar para, 1.000 sterlin isteyecek ve “kabul etme-
yeceklerini samimiyetle umut ediyorum” diyecektir. Ancak önerisi kabul görecek 
ve bir düzine kadar yeni öyküsü Strand Magazine’de tefrika edilecektir.

Ama Doyle’da saplantı hâline gelen Holmes’den kurtulma duygusu ve kendi 
ifadesiyle, “Edebi enerjisinin tek bir yönde yoğunlaşmasını doğru bulmaması” onu 
kesin olarak Holmes’den kurtulmaya iter ve The Final Problem adlı son öyküsünde 
Holmes’ü ezeli düşmanı Moriarty ile birlikte Cenevre’deki Reichenbach Şela-
lesi’nden yuvarlatıp öldürür. Ancak Doyle bir hoşluk ya da cinlik yapıp öyküde 
Holmes’ün cesedini buldurmaz, resmî ölüm raporu da yoktur. Yazarımız daha son-
raları, bu durumun “bir talih eseri”(!) olduğunu söyleyecektir. 

Sherlock Holmes’ün ölmesi çok büyük tepki alır, Londra borsasının ciddi iş 
adamlarının kollarına siyah yas bantları taktıkları, Holmes tutkunlarının sokakta 
ağladıkları görülür. Yazar bir mektup bombardımanına tutulur; bir kadın okuyu-
cusu mektubuna, “Seni gidi canavar!” diye başlamaktadır. Strand Magazine ise 
okuyucu protestosunu teskin etmek için Holmes tefrikalarına, “geçici olarak ara 
verildiğini” yazmaktadır.

Doyle neredeyse on yıl kadar Holmes öyküsü yazmama kararında direnir. 
Daha sonra anılarında, “koltuklarımı kabartan” diye tanımladığı okuyucu istekle-
ri mi, yoksa yeni öyküler için önerilen telif ücretleri mi kendisini etkiler, bilinmez 
ama Holmes öykülerine döner. İlk önce Holmes’ün ölmeden önceki bir macerası 
olarak tanımladığı Baskerville’lerin Köpeği romanını 1902’de tefrika ettirir, sonra 
da 1903’te Boş Ev adlı öyküsüyle Holmes’ü yaşama döndürür ve ölünceye kadar, 
otuzun üstünde yeni Holmes öyküsü ve iki roman kaleme alır. Bu yeni öyküleri 
de hem Strand Magazine’de hem dönemin en tanınan Amerikan dergileri Har-
per’s, Collier’s ve Liberty’de tefrika edilir. Son iki romanı, Baskerville’lerin Köpe-
ği Ağustos 1901-Nisan 1902 tarihleri arasında; Korku Vadisi Eylül 1914-Mayıs 
1915 tarihleri arasında Strand’da tefrika edilecek, sonra kitap olarak basılacaktır. 
Özellikle on yıl aradan sonra yayımlanan Baskerville’lerin Köpeği tefrika edilirken 
okuyucuların Strand’ın yayımlandığı günlerde dergiyi satan dükkânların önünde 
kuyruklar yaptığı gözlemlenir.

Polisiye romana merakı bilinen II. Abdülhamid’in, sarayında kurduğu tercü-
me bürosunda, abone olup izlettiği yabancı dergilerden biri olan Strand Maga-
zine vasıtasıyla Sherlock Holmes öykülerini tanıdığı ve tiryakisi olduğu bilinir. 
1907’de İstanbul’a gelen Arthur Conan Doyle’u sarayda kabul edecek, kendisine 
Mecidiye, karısına Şefkat Nişanı verecektir.

İngiltere’de tefrika roman tıpkı Fransa’da olduğu gibi I. Dünya Savaşı’ndan 
sonra hız kesecek; televizyonun yaşamımıza girdiği 1950’li yıllardan itibaren de 
tamamen silinip gidecektir. 1930’lu yıllarda gazete ve dergilerde tefrika gelene-
ği sürmektedir ama eski hızını kaybetmiştir. Bu yıllarda tefrika romancısı olarak 
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en çok tutulan yazar, “polisiye romanın kraliçesi” Agatha Christie’dir. Pek çok 
romanı kitap olarak yayımlanmadan tefrika edilmiştir. Örneğin Cinayet İlanı adlı 
romanı 1938’de Daily Mail gazetesinde tefrika edilmiştir.

Tefrika romanın İngiltere’de etkisini kaybetmesinde, diğer ülkelerde olduğu 
gibi basım teknolojisinin gelişmesi sonucu ve pocket book (cep kitapları) gibi yeni 
uygulamalarla romanların satış fiyatlarının ucuzlaması, sinema ve televizyon gibi 
yeni seçeneklerin yaşamımıza katılması etkili olmuştur.

Amerika’da Tefrika Romanın Gelişimi ve Dime Novels 
(Onparalık Öyküler) ile Pulp Dergiciliği Dönemi

Kıta Avrupa’sındaki gelişmelere paralel olarak ABD’de de özellikle dergilerde tef-
rika roman yayımı 1840’lardan itibaren görülmeye başlamıştır. Bunun bir örneği 
Edgar Allan Poe’nun, ilk polisiye öykü kabul edilen Morgue Sokağı Cinayeti ile bu 
öykünün detektifi Dupin’in diğer öykülerinin de 1841’de tefrika edildiği, Phila-
delphia’da çıkan Graham’s Magazine dergisidir.

Fakat Amerika’nın tefrika roman yayıncılığındaki özgün yeri, İngiltere’deki 
serial’lara benzeyen ama onlardan nitelik bakımından çok farklı olan dime novel 
denilen yayın türü alır.

ABD’de 19. yüzyılın ikinci yarısında bu ilginç dergi türü büyük bir okuyucu kit-
lesini kendine bağladı. Bu yeni tip dergi, genelde haftalık olarak yayımlanıyor ve 10 
cent’e eşdeğer bir madeni para birimi olan bir dime karşılığında satılıyordu. Bu dergi-
lerde yayımlanan öykülere de dime novels (bir dime’lık öyküler) denilmeye başlandı. 
1860’da ilk örnekleri görülen dime novels dergilerin saltanatı kesintisiz yaklaşık elli 
yıl sürdü. Bu tip dergilerin benzerleri İngiltere’de de hemen yayımlanmaya başladı 
ama İngilizler bu dergilere, bir penny’ye satıldığından penny dreadful diyorlardı.

Dime novels deyimini Türkçe’ye “onparalık öyküler” diye çevirdik. Bu dergiler 
tabloid boy denilen, genelde sekiz-otuz iki sayfalık küçük resimli mecmualardı. 
Bunlarda tefrika edilen yazılar genellikle iyi ile kötünün mücadelesini gösteren 
melodram ağırlıklı ve biraz karmaşık öykülerdi; hikâyelerde korku ve şiddet öge-
leri eksik olmazdı. İlk örneklerinin kapaklarında resim yoksa da, onparalık öykü-
ler kısa bir süre sonra kapak resimleriyle çıkmaya başladılar ve kapak resimleri 
bu tip dergilerin vazgeçilmez bir ögesi oldu. 1880’e kadar siyah-beyaz olan kapak 
resimleri bu tarihten sonra renkli basılmaya başladı. 

Bu dergilerde belirli bir kahramanın maceraları birbiri peşi sıra tefrika edili-
yordu. Bazı dergiler yalnızca bir kahramanın öykülerini içerir ve dergi bu kahra-
manın adıyla anılırdı, örneğin ilk sayısı 1891’de çıkan ve yalnızca ünlü polis ha-
fiyesi Nick Carter’ın serüvenlerini tefrika eden derginin adı Nick Carter Detective 
Library idi. Bazı dergilerdeyse birkaç kahramanın öyküleri yayımlanırdı.
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Dime novels dergileri 1860-1910 arası genç ve az eğitimli okuyucular arasında 
inanılmaz bir ilgi görmüş ve onların tek eğlence kaynağı olmuştur. Bazı araştır-
macılar bu dönemde ABD’de 40 bin onparalık öykü dergisi yayımlandığını söyle-
mektedir. Bu rakam biraz abartılı görülse de bugün ABD’de en çok dime novels tipi 
dergiyi elinde bulunduran Stanford Üniversitesi Kütüphanesi’nde sekiz bin farklı 
onparalık öykü dergisi bulunmaktadır.

Konuyla ilgilenenlere göre ilk onparalık öykü dergisi 1860 Temmuz’unda ya-
yımlanan Beadle’s Dime Novels dergisidir. Bu ilk dergide tefrika edilen ilk on-
paralık öykü ise Ann S. Stevens adlı bir yazarın kaleme aldığı Malaeska, The 
Indian Wife of White Hunter (Beyaz Avcının Kızılderili Karısı Malaeska) başlıklı 
öyküdür. Aslında bu öykü bir kadın dergisinde 1839’da yayımlanmıştır ama yeni 
uygulamayla verilen tefrikası büyük ilgi görmüş ve bu duygusal hikâyenin tefrika 
edildiği dergi birkaç ayda 400 bin satmayı başarmıştır.

Onparalık öykü dergilerindeki öykülerin kahramanları Buffola Bill gibi kamu-
oyunda tanınmış olumlu kahramanlar olduğu gibi gerçek hayatta da var olan Jesse 
James, Calamity Jane, Butch Cassidy gibi kanundışı haydutlar da olabilmekteydi 
ama çoğunluğu hayali kişilerdi. Günün aktüel olayları bu kahramanların ortaya 
çıkmasında etken olmaktaydı. Örneğin yaşamı boyunca 1.300 buluşun patentini 
alan ünlü mucit Thomas Alva Edison’dan esinlenen Tom Edison junior böyle bir 
dime novels kahramanıydı. Aynı şekilde süper mucit Frank Read junior da bu an-
lamda bir diğer onparalık öykü kahramanıdır. 1903 yılında Wright Kardeşlerin 
uçakla ilk uçuşu gerçekleştirmeleri birçok havacı onparalık öykü kahramanının 
doğmasına neden olmuştur. Jules Verne’in bilimsel kurgunun öncüsü olan öykü-
leri de çok sayıda onparalık öykü dergisinde tefrika edilen hikâyeler arasındadır.

Onparalık öykülerin ana temalarından biri de polisiye olaylardır. Detektif öykü-
leri, niteliği gereği olayları oluşturan ve çözülmesi gereken entrikalar içerdiğinden 
tefrika hikâyeler yayımlayan bu dergiler için biçilmiş kaftandır. Bu yolla, değişme-
yen kahraman fi gürünün karşısına gittikçe daha fantastik ögelerden oluşan, hatta 
tuhafl aşan çeşitli süper suçlular çıkarılabiliyor ve her sayıda yeni bir gelişim sunula-
biliyordu. Örneğin Nick Carter “suçlular kralı Carruther” ile ya da “dişi şeytan Inez 
Navarro” ile uğraşıyor; “Detektifl er Kralı Nat Pinkerton” ise “Hudson korsanları” 
veya “şantajcılar kulübü” ile mücadele ediyordu. Conan Doyle’un yarattığı kahra-
man ile isim benzerliğinden başka bir ortak yanı olmayan, onparalık öykülerdeki 
sahte Sherlock Holmes ise “Londra vampiri” ile baş etmeye çalışıyordu.

ABD’de tefrika edilen onparalık polisiye öyküler, özellikle kıta Avrupa’sında 
da, ABD’de hitap ettiği okuyucu kütlesine benzer kesimdekiler katında büyük ilgi 
görmüştür. Önceleri çeviri olarak yayımlanan bu öyküler, daha sonra yayımlandı-
ğı ülkenin yazarları tarafından üretilmiş ve aynı formatta yerli kahramanların öy-
külerinin ortaya çıkması da gecikmemiştir. Ülkemizdeki gelişmeler de daha sonra 
anlatacağımız gibi buna benzer bir görünüm içindedir. 
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Bu konuda en ilginç gelişmeler Fransa ve Almanya’da yaşanmıştır. Konunun 
en güzel örneği Fransa, Almanya ve Belçika’da yayımlanan Harry Dickson, Le Sher-
lock Holmes Americain (Amerikalı Sherlock Holmes, Harry Dickson) adlı dizidir. 
Bu Amerikalı polis hafi yesinin ilk yaratıcıları Fransızlardır; dizi sahte çeviri değil-
dir, çünkü ABD’de tefrika edilen onparalık öykü dergilerinde Harry Dickson adlı bir 
kahraman yoktur; bunu Fransızlar yaratmıştır. Daha sonra bu kahramanın öyküleri 
Fransızca’dan çeviri ya da yerli üretim olarak Almanya’da yayımlanmış, bir süre son-
ra da Belçika’da Almanca’dan çevrilerek yeniden basılmıştır. Bu son baskı 1930-40 
yılları arasındadır, ancak işin ilginç yanı Almanlardan satın alınan 176 sayılık dizi-
nin çevirmeni Jean Ray Kramer, çevirmesi için kendisine verilen öykülerin çoğunu 
beğenmemiş ve dizinin 105’ini yeni bir öykü olarak kendi kaleme almıştır. Bütün bu 
gelişmeler, ünlü Fransız rejisör Alain Resnais, bu diziden ilginç bulduğu bazı öyküleri 
fi lm yapmayı arzu edip yazarın telif hakkını ödemek isteyince ortaya çıkmıştır.1 

Yirminci yüzyılın ilk on beş yılının sonunda ABD’de dime novels türü polisiye 
öykücülüğün bittiğini görüyoruz. Bunun çeşitli nedenleri vardır. En önemlilerini 
şöyle sıralayabiliriz:

•Belirli kurgu modeli ve formüllerle yazılan öyküler okuyucularda bıkkınlık ya-
ratmıştır.

•ABD Posta İdaresi’nin bu dergileri dağıtmak için aldığı ücrete yaptığı 1 ila 2 
cent’lik zam; 10 cent’e satılan bu yayımlardaki zaten düşük olan kâr marjını orta-
dan kaldırıp yayıncıları zor duruma düşürmüştür.

•En önemlisi bu yayımların hedef kitlesini oluşturan okuyucuların ilgi alanı değişmiş, 
yeni eğlence olanakları ortaya çıkmıştır. Bunların başında, sessiz de olsa sinema gel-
mektedir ve bu eğlence göreceli olarak daha ucuzdur. Gerçekten de 1910’lu yıllarda 
dime novels tipi dergiler 10 cent’e satılırken sinemada 5 cent’e fi lm izlenebilmektedir.

Bütün bu etkenler, neredeyse elli yıl süren onparalık öykü dergilerinin saltanatını 
sona erdirmiş ve en son dime novels dergisi 1919’da kapanmış ve onların yerine 
bambaşka nitelikte bir dergi türü olan pulp dergiler çıkmaya başlamıştır.

ABD dışında özellikle Avrupa’daki onparalık öykü formatındaki yayımlar II. 
Dünya harbi çıkışına kadar (1940) yaşamını sürdürmüştür; ülkemizde ise benzer 
yayımların 1950’li yılların ortasına kadar devam ettiğini biliyoruz.

Onparalık öykü dergilerinin okuyucunun ilgisini yitirip ortadan kalktığı dönem-
de, bu konuyla ilgili olan birçok yayıncı yeni bir dergi tipini geliştirmeye yöneldi. 
Artık gençler ve az eğitimli geniş halk kitleleri için değil, yetişkinler ve daha eği-

1 Bu ilginç öykünün ayrıntılı bir anlatımı için bkz. Talat Güreli, “Yine Alain Resnais”, Nisan Dergisi, 
İstanbul, 1986, ss. 42-46.
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timli orta sınıfa mensup okuyuculara hitap edecek, içeriği çok farklı bir dergi söz 
konusuydu. Bu dergi de ucuza satılmalıydı ve bu nedenle en ucuz kâğıda basılıyordu; 
bu ucuz kâğıda verilen isimden esinlenerek bu dergilere kısaca pulp denilmektedir.

Bu yeni girişimin öncüsü bir dime novels yayıncısı olan Frank Murrey’dir. 
Onun 1910’lu yılların sonlarında çıkardığı yeni içerikli pulp dergisi The Argosy 
All-Story Weekly okuyucular tarafından tutulunca, en büyük onparalık öykü ya-
yıncısı Street § Smith de Popular Magazine adlı pulp dergisini çıkartmıştır. Son 
onparalık öykü dergisi Time New Buffalo Bill Weekly de 1919’da bir pulp dergisine 
dönüşünce onparalık öykü dönemi bitmiş, pulp dönemi başlamıştır. En ünlü pulp 
dergileri Weird Tales, Amazing Stories ve özellikle Black Mask dergileridir. Sonun-
cu dergide Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Erle Stanley Gardner gibi 
polisiye romanın büyük ustaları yazmıştır.

Pulp dergileri, bilimkurgu hikâyelerine, western öykülerine, Örümcek Adam, 
Zorro, Tarzan gibi süper kahramanlara da yer vermekle birlikte genellikle polisiye 
öykü tefrika etmektedir. Tefrika hâlinde devam eden polisiye romanlar ya da po-
lisiye hikâyeler bu dergilerin içeriğinin başat ögeleridir.

Pulp’lardaki polisiye öykülerin niteliği onparalık öykülerdekine göre çok yük-
sektir. Pulp’ların sunduğu polisiye öyküler yalnızca bir kaçış edebiyatı olmayı 
amaçlamaz, aynı zamanda adaletsizliği ve patlamaya yatkın olan toplumsal değiş-
meleri de konu olarak ele alır. Hard boiled ve kara roman denilen polisiye türünün 
oluşumu bu pulp dergilerinde başlamıştır.

Pulp’larda yazanlar da nitelik olarak değerli kalemlerdi; örneğin o dönemin 
tanınan yazarları Rudyard Kipling, H. G. Wells, O. Henry de pulp yazarıydı. Daha 
sonraki yılların ustaları Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Robert Bloch, 
Erle Stanley Gardner, Ray Bradbury’nin polisiye öyküleri ilk kez bu dergilerde 
yayımlandı. Örneğin Chandler’in yayımladığı birçok polisiye romanın ilk taslak-
ları, pulp dergilerinde tefrika edilen uzun öykülerdir. Bilimkurgu türünün büyük 
kalemleri Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Robert Heinlein da bu bağlamdaki 
hikâyelerinin ilk örneklerini pulp dergilerinde vermişlerdir. Kanımızca pulp der-
gilerinin en büyük önemi buradadır. Gerek polisiye romanda gerek bilimkurguda 
yeni bir dönemi başlatmışlardır. Pulp’larda görülen polisiye öykülerde suç ve mu-
amma ögeleri önemini korumakla birlikte artık kahramanların davranış biçim-
leri daha başat rol oynamakta; suç yalnızca olayları harekete geçirici bir etken 
görünümü kazanmaktadır. Muamma vardır, kurgudaki önemini korumaktadır 
ama Black Mask dergisinin yönetmeni ve yayıncısı Joseph T. Shaw’ın dediği gibi, 
“olayların geçtiği ortam, yani sahne, kurgudan daha önemlidir; zaten kurgu iyi sahneleri 
mümkün kılabilmek için gereklidir.” Pulp polisiye yazarlarının büyük bölümü için 
“en ideal esrarengiz öykü, sonu olmadığı, yani muammasının çözülmeyeceği bilinmesine 
rağmen okunacak olan öyküdür.”1 

1 Bernhard Roloff ve Georg Seeslen, Cinayet Sineması, s. 118.



56 Unutulanlar, Hiç Bilinmeyenler ve Bilinmek İstemeyenler

Pulp dergilerinin benzerleri ABD dışında da görülmüştür; ülkemizde de uzun 
yıllar yayımlanan 1001 Roman dergisi bunun tipik bir örneğidir.

Pulp dergileri 1950’lere doğru kâğıt fiyatlarının yükselmesi, çizgi roman ve 
cep kitaplarının piyasaya sürülmesi ve özellikle televizyonun rekabeti karşısında 
önemini yitirmiş ve kaybolmuştur.

ABD’deki bu iki ilginç uygulamanın yanında geleneksel gazete tefrikacılığı da 
II. Dünya Savaşı yıllarına kadar yaşamını sürdürmüştür. Yirminci yüzyılın başla-
rında yayımlanan ve ençok satan Harper’s, Collier’s, Liberty gibi dergilerde tefrika 
roman ve öykülere çok rastlanır. Daha önce de söz konusu ettiğimiz gibi Arthur 
Conan Doyle’un Sherlock Holmes öyküleri İngiltere dışında ilk kez bu dergilerde 
tefrika edilmiştir. Bu uygulamada Saturday Evening Post gazetesinin özellikle poli-
siye roman tefrikalarında önemli bir yeri vardır. 1925 yılında Earl Derr Biggers’in, 
Hawai’de yaşayan ünlü Çinli detektifi Charlie Chan’ın ilk macerasını tefrika 
eden gazete, 1930-60 yılları arası Erle Stanley Gardner’ın ünlü avukat detekti-
fi Perry Mason’un romanlarını kitap olarak yayımlamadan önce peşpeşe tefrika 
etmiştir. Ünlü Amerikalı polisiye roman yazarı Rex Stout’un, ağzının tadını bilir 
şişko detektifi Nero Wolfe’un ilk öyküsü de bu gazetede tefrika edilecektir.

Ellery Queen takma adıyla yazan iki yeğen Manfred Bennington ve Frede-
ric Dannay de, romanları pek çok gazetede tefrika edilen, 1930-40’lı yılların en 
tanınan tefrika romancılarıdır. Bu iki polisiye ustası 1929’da McClure’s Magazi-
ne’in düzenlediği bir polisiye roman yarışmasını kazanarak polisiye alanına adım 
atmışlardır. İkili bir süre sonra romanlarını, kitap olarak yayımlatmadan önce, 
çıkardıkları ve ABD’de tirajı en yüksek polisiye dergi olan Ellery Queen’s Mystery  
Magazine’de tefrika edeceklerdir. 

ABD’de tefrika roman yayımlayan gazete ve dergilerin bu uygulamayı bırak-
ması 1950’li yılların sonuna rastlar. Bu sonda hep vurguladığımız gibi televizyo-
nun ve televizyon dizilerinin etkisi inkâr edilemez. 

Diğer Ülkelerdeki Gelişmeler

Kıta Avrupa’sında Fransa’daki gelişmelere paralel olarak gazete ve dergilerde tefrika 
roman yayımlamanın 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızla yayıldığı görülür. 
Özellikle Almanya, Polonya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Rusya’da tef-
rika romancılığı Fransa’ya paralel bir gelişme gösterir. Rusya’da Fyodor Dostoyevski 
tefrika romancılığının en tanınmış isimlerinden biridir. En önemli romanlarından 
biri olan Suç ve Ceza, 1866’da Saint Petersburg’da çıkan Rus Habercisi adlı dergide; 
son yazdığı bir diğer şaheseri Karamazof Kardeşler de 1880’de Staraya Russa dergisin-
de tefrika edilecektir. Rus Habercisi dergisinde L. Tolstoy’un ünlü romanı Savaş ve 
Barış da 1865’ten itibaren On Yıl-1805 adıyla tefrika edilmiştir.
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Almanya’da da ilginç bir gelişme görülecek, ABD’dekine benzer onparalık öykü 
dergileri, yani periyodik olarak yayımlanan, aynı kahramanın maceralarını tefri-
ka olarak okuyuculara sunan dergiler revaç bulacaktır. Bunların en tanınmışları 
sahte Sherlock Holmes ve Nat Pinkerton maceraları tefrika eden dergilerdir. II. 
Meşrutiyet’ten sonra bu dergilerden pek çoğu Türkçe’ye de çevrilmiştir.

Tefrika Roman Konusunda Türkiye’deki Gelişmeler

Tefrika romanın Türkiye’deki gelişmesi daha çok Fransa’daki gelişmelere paralel 
bir durum gösterir. II. Meşrutiyet’ten sonra onparalık öykü tarzı dergi-tefrikalar 
da gündeme gelir. İşin en ilginç yanı ülkemizde gazetelerdeki tefrika uygula-
masının Batı ülkelerine göre daha uzun süre devam etmesidir. 1960’lara gelin-
diğinde Batı ülkelerinde çoktan tamamen uygulamadan kalkan tefrika roman 
Türkiye’de en az bir yirmi yıl daha devam etmiştir. Bundan daha ilginci ABD’de 
1910’lu yıllarda ömrünü tamamlayan onparalık öykü tarzındaki tefrika dergileri 
ilk olarak bu yıllarda Türkiye’de görülmüş ve 1950’lerin ortalarına kadar yayım-
lanmayı sürdürmüştür.

Türkiye’de gerek gazete ve dergilerdeki tefrika roman yayıncılığı gerek tefri-
ka-dergi formatındaki onparalık öyküler bütün ilginç niteliklerine karşın ciddi 
bir inceleme konusu yapılmamıştır.1 Popüler romanın gelişmesindeki önemli rolü 
nedeniyle bu konuda ilk olarak ayrıntılı bazı bilgileri vermeyi amaçladık.

Türkiye’de Türkçe yayımlanan ilk gazete II. Mahmut’un isteğiyle 1831’de 
yayımlanmaya başlayan Takvim-i Vekâyi’dir. Bu gazete resmî gazete hüviyetinde 
olup devletin yayın organıdır. Türkçe yanında Arapça, Rumca ve Ermenice nüs-
halarıyla Alexandre Black Bey’in yönettiği Le Moniteur Ottoman adlı Fransızca 
versiyonu da olan gazetede, niteliği itibarıyla tefrika roman yayını düşünülemez. 
1840 yılında ise William Churchill adlı bir İngiliz’e, bir cemile olarak gazete çı-
karma lisansı verilmiş, 1864 yılına kadar yaşayan gazete, önce haftada bir gün 
çıkmış, özellikle Kırım Savaşları sırasında verdiği haberlerle kamuoyunun ilgisini 
kazanmış, sonra haftada beş gün çıkmaya başlamıştır.2

 1860 yılında Agâh Efendi gazete çıkaran ilk Müslüman Osmanlı uyruğu olarak 
22 Ekim 1860’da Tercümân-ı Ahvâl’i yayımlamaya başladı. İlk günlerde haftada 
üç gün yayımlanan gazete, o dönemde haftada beş gün yayımlanan Ceride-i Hava-
dis ile rekabet edebilmek için haftada beş gün yayımlanmayı öngördü. Bahçeka-

1 Özyeğin Üniversitesi’nin, Arap harfl i basın organlarındaki tefrika roman yayımlarıyla ilgili bir ça-
lışmayı başlattığı ve ilk sonuçların 2017 yılı başından itibaren internette yayımlanacağı bilgisini 
sevgili dostum Sabri Koz’un uyarısıyla öğrendim. Bu yazının kaleme alındığı günlerde bu çalışma 
tamamlandı ve kendisinden yararlanma olanağı bulduk.

2 Meraklısına not: William Churchill’e gazete çıkarma izninin verilmesinin ilginç öyküsü ile bu gaze-
teyle ilgili ayrıntılı bilgiyi şu yapıtta bulabilirsiniz: Orhan Koloğlu, Miyop Çörçil Olayı.
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pı’daki bir matbaada basılıyor, matbaanın altındaki bir tütüncü dükkânı ilk satış 
mahalli oluyordu. Daha sonraları kentteki diğer tütüncü dükkânları gazete satış 
yerleri olarak işlev göreceklerdir. Gazetede Fransa’daki eğitimini tamamlayıp geri 
dönen Şinasi ile geleceğin Molière çevirmeni Ahmet Vefik Paşa, Münif Paşa gibi 
aydınlar yazı yazıyorlardı. Gazetelerin ilgiye mazhar olması ve kamuoyunca kabul 
görmesi ve tefrika olayı bu yıllarda başlar. Tanzimat aydınlarının büyük bölümü 
gazetelerdeki yazılarıyla tanınmışlardır.1 Tanpınar bu durumu şöyle değerlendirir:

“Ş inasi ile Münif Paş a’dan itibaren gazete bu devrede tefrikalarla kitabı da içine 
almış  gibidir. Birkaç büyük politika adamının -ve belki de bazı müderrislerin- dış ında bu 
devrede ş öhret kazananların hemen hepsi gazetecidir. Küçük Said Paş a, Münif Paş a gibi 
politika adamları gazetecilikle iş e baş larlar. Ş inasi, Ziya Paş a, Namık Kemal, Ali Suavi, 
Ebüzziya Tevfik, Ahmed Midhat Efendi, hepsi gazetecidir. 1873’ten sonraki senelerde 
ş iir âlemini iki kutup gibi paylaş an Recaizâde ile Muallim Nâci gazetede yetiş irler.”2

Tefrika olayını ilk başlatan gazete Tercümân-ı Ahvâl’dir fakat ilk tefrika eser 
roman değil, Şinasi’nin yazdığı bir tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi’dir. Gazete ve 
dergilerde tiyatro oyunlarının tefrika edilmesine Batı’da pek rastlanmaz; genelde 
romanlar tefrika edilir. Tefrika olayında ülkemizde tiyatro oyunlarının romanlar 

1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Server İskit, Hususi İlk Türkçe Gazetemiz “Tercümân-ı Ahvâl” ve Agâh Efendi.
2 Ahmet Hamdi Tanpınar, On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s. 250.

Resimli Gazete
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gibi tefrikaya konu olmasıysa çok sık rastlanan bir olgudur ve ülkemize özgü bir 
durumdur; gerek 1860-1908 yılları arası gerekse daha sonraları özellikle dergilerde 
tiyatro oyunlarının tefrika edilmesi hep sürmüştür.1

Türkiye’de bir gazetede tefrika edilen ilk roman ise Victor Hugo’nun ünlü 
eseri Les Miserables’dır. Ceride-i Havadis gazetesinde 8 Ekim-8 Kasım 1862 ta-
rihleri arasında Mağdurin Hikâyesi adı altında 24 bölüm olarak tefrika edilmiştir. 
Çevirmenin adı gazetede zikredilmemişse de çevirinin o günlerde Cemiyet-i İlmi-
ye-i Osmaniye’yi kurup Türkçe ilk bilimsel dergi olan Mecmua-i Fünun’u çıkaran, 
ilerinin ünlü Maarif Nazırı Münif Paşa tarafından yapıldığı genel kabul görmüş 
bir savdır. Mağdurin Hikâyesi, Yusuf Kâmil Paşa’nın Fénelon’dan çevirdiği ve tef-
rika edilmeden Rumi 1275’te (1859-60) ilk kez kitap olarak basılan Tercüme-i 
Telemak’tan sonra Türkçe’ye çevrilen ikinci romandır. Olayın asıl ilginç yönü ise 
Victor Hugo’nun eserinin 1862 yılı Nisan ayında Paris’te ilk kez yayımlanmasıdır. 
Yani Münif Paşa eserin yayımlanmasından altı ay sonra sıcağı sıcağına eseri Türk-
çe’ye çevirmiştir. Çeviri özgün eserden özetlenerek yapılmıştır. Özgün hâli 1500 
sayfa olan eserin Münir Paşa çevirisi 160 sayfadır.2

1862’de başlayan tefrika roman serüveni ileriki yıllarda da devam edecek, telif 
ve çeviri pek çok roman dönemin gazete ve dergilerinde tefrika edilecektir.

Tercümân-ı Ahvâl ve Ceride-i Havadis yanında 1862 yılında Şinasi’nin kurucu-
luğunu yaptığı Tasvir-i Efkâr, 1869’da Mümeyyiz, Basiret ve Hadîka, 1872’de Mu-
savver Medeniyet, 1870’de Namık Kemal’in gazetesi İbret, 1876’da Mihran Efendi 
ve Şemsettin Sami’nin gazetesi Sabah ve nihayet 1878’de Ahmet Mithat Efen-
di’nin ünlü gazetesi Tercümân-ı Hakikat yayımlanmaya başlar. Bu gazetelerden 
Musavver Medeniyet’te çok sayıda çeviri yayımlanmıştır ama tefrika romana rast-
lanmaz; İbret gazetesi de tefrika roman yayımlamamış ama Ahmet Mithat Efen-
di’nin çevirisiyle Jean Jacques Rousseau’nun Le Contrat Social adlı felsefi yapıtını 
Mukavele-i İçtimaiyye adıyla tefrika etmiştir.

İlk Türkçe telif roman kabul edilen Şemsettin Sami’nin Taaşşûk-ı Tal’at ve 
Fitnat adlı eseri aynı zamanda tefrika edilen ilk telif roman olacaktır. 1869-1874 
yılları arasında çıkan, önce Aşir Efendi diye bir zatın, sonra 1871’den itibaren 
Ebüzziye Tevfik’in sahibi olduğu ve 1873 Mayıs’ından itibaren imtiyazını kira-
layan Şemsettin Sami’nin çıkardığı Hadîka gazetesinde bu ilk telif roman Kasım 
1872-Temmuz 1873 tarihleri arasında tefrika edilmiş, 1875’te kitap olarak oku-
yuculara sunulmuştur.

Türkiye’deki gazetelerdeki roman tefrikalarından popüler romancılarımızı te-

1 İzini sürebildiğimiz son tiyatro oyunu tefrikası 6 Aralık 1942-25 Mart 1944 tarihleri arasında çıkan, 
dönemin ünlü karikatüristi Cemal Nadir’in çıkarttığı Amcabey mizah dergisinde tefrika edilen, Ser-
met Muhtar Alus’un yazdığı Boşuna Nefes ve İsim Günü Hazırlığı adlı birer perdelik iki komedidir.

2 Daha sonra Şemsettin Sami tarafından Sefiller adıyla çevrilen ve Latin harfl eriyle ilk kez 1934 yılında 
Cihan Kitaphanesi tarafından üç cilt olarak basılan kitap 1532 sayfadır. 2012 yılında Latin harfl eriy-
le Bilge Kültür Sanat Yayınları tarafından basılan Mağdurin Hikâyesi ise yalnızca 160 sayfadır.
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ker teker incelerken ayrıntılı olarak söz edeceğiz. İncelediğimiz her yazarın gaze-
telerdeki tefrika edilen romanları belirtilecek ve dönemindeki etkileri anlatıla-
caktır. Tefrika roman olgusu özellikle 1970’lere kadar bütün etkinliğiyle devam 
edecek ve daha önce de vurguladığımız gibi gazete ve dergilerin olmazsa olmaz bir 
unsuru olarak görülecektir. Ancak televizyonun evlere girmesi ve televizyon dizi-
leri, tefrika romana olan ilgiyi azaltacak ve 1980’lerde gazete ve dergilerde tefrika 
roman döneminin bittiği gözlemlenecektir.

1860-1908 döneminde gazetelerin yanında, sürekli tefrika roman yayımla-
masıyla tanınan iki dergiden de söz etmek gerekir. Bunların ilki 1891’de yayın 
hayatına başlayan ve 1896’dan itibaren Edebiyat-ı Cedide akımının başlatıcısı 
olan Recaizâde Mahmut Ekrem’in manevi önderliğinde toplanan, edebiyatçıların 
dergisi ünlü Servet-i Fünun’dur. Bu dergide ilk tefrika roman yayımları gazete-
nin sahibi Ahmet İhsan Bey’in yazdığı ve 1892’de dergide tefrika edilen Ülfet ve 
Haver adlı romanlardır. Bu arada Ahmet Rasim’in Afife adlı romanı da tefrika 
edilmiştir. 1896 yılından itibaren ise dergide tefrika edilen romanlar Edebiyat-ı 
Cedide’nin saygın romancılarının eserleridir ve tefrika romanı kapsamında popü-
ler romanlar değildir. Bunlara örnek olarak Recaizâde’nin Araba Sevdası (1896), 
Nabizãde Nâzım’ın Zehra (1896), Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah (1896) ile 
Aşk-ı Memnu (1899), Mehmet Rauf’un Ferda-yı Gârâm (1897) ile Eylül (1900) ve 
Hüseyin Cahit Yalçın’ın Hayal İçinde (1898) adlı romanları verebiliriz. Bu yapıt-
lar geleneksel tefrika romanı okuyucusuna değil, yüksek edebiyata aşina okuyucu-
lara hitap eden eserlerdir. Servet-i Fünun’da tefrika edilen romanlardan popüler 
roman kavramına uygun olabilecek tek yapıt kanımızca Safveti Ziya’nın 1898’de 
tefrika edilen romanı Salon Köşelerinde’dir.

Söz konusu edeceğimiz ikinci dergi ise 1895’de yayımlanmaya başlayan, ülkemiz-
de kadınlara dönük ilk önemli dergi olan Hanımlara Mahsus Gazete’dir. Bu gazete 
özellikle kadın yazarlarımızın romanlarının tefrika edildiği haftalık bir yayın organı-
dır. 1896’da Fatma Fahrünnisa’nın Dilharab romanı ilk kez tefrika edilmiş, bunu daha 
sonra yazarı incelerken göreceğimiz gibi dönemin en tanınan kadın yazarı Fatma Ali-
ye’nin kaleme aldığı ve 1899’da tefrika edilen Levayih-i Hayat izlemiştir. Fatma Aliye 
Hanım’ın kızkardeşi, ilk feminist yazar Emine Semiye’nin romanları da Hanımlara 
Mahsus Gazete’de üst üste tefrika edilecektir. Bu eserler Terbiye-i Etfale dair Üç Hikâye 
(1895-96), Hisse-i Rekâbet (1896), Bîkes (1896) ve Muallime’dir (1899). 

Hanımlara Mahsus Gazete’nin sonraları çok tanınacak popüler yazarlarından biriy-
se Güzide Sabri’dir. İlk romanı Münevver, 1899 yılında Hanımlara Mahsus Gazete’de 
yayımlandığı zaman 16 yaşındadır. İki yıl sonra 1901 yılında kitap olarak da yayımla-
nan roman, duygusal ve etkili anlatımıyla hayli beğenildi. Bu durum 18 yaşına giren 
yazarımızı asıl şöhretini kazanacağı Ölmüş Bir Kadının Evrâk-ı Metrukesi romanını yaz-
maya sevketti. Roman 1904 yılında yine Hanımlara Mahsus Gazete’de tefrika edildi. 
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Türkiye’de Tefrika Roman Dergiciliği

İngiltere ve Amerika’da uygulama alanı bulduğunu gördüğümüz tefrika roman der-
giciliği örneklerine ülkemizde de rastlanacaktır. Bir romanı kitap olarak değil de 
fasikül fasikül ve periyodik olarak yayımlama örneklerini özellikle büyük hacimli 
yabancı romanlarda gözlemlemekteyiz. Örneğin Avanzâde Mehmet Süleyman’ın 
çevirdiği, Alexandre Dumas Père’in Monte Kristo Kontu adlı hacimli eseri İngilte-
re’deki örnekleri gibi periyodik olarak fasikül fasikül yayımlanmıştır (1911-1912).

Ülkemizde asıl ilginç gelişmeyse onparalık öykü formatındaki dergilerde gö-
rülmüştür. II. Meşrutiyet’in ilanını takiben sansürün kaldırılmasından sonraki 
yayın patlamasında söz konusu dergiler büyük ilgi görmüş ve arka arkaya basılmış-
lardır. Bu dergilerin hepsi polisiye kurguludur ve Nat Pinkerton, Nick Carter gibi 
ünlü kahramanların öykülerini içermektedir. Özellikle Nat Pinkerton öykülerini 
içeren dergilerin uzun soluklu olarak yayımlandığını biliyoruz.1

Bu dergilerin okuyucu katında ilgi bulması yerli yazarları da etkileyecek ve 
izleyecek yıllarda, periyodik tefrika dergisi formatında pek çok yerli polisiye kah-
raman boy gösterecektir. Bunların en bilinenlerine örnek olarak, daha ileride ay-
rıntılı olarak inceleyeceğimiz Ebüssüreyya Sami’nin “Amanvermez Avni”sini ve 
Server Bedi adıyla yazan Peyami Safa’nın “Cingöz Recai”sini verebiliriz.

Bu çeviri ya da telif tefrika-dergi formatındaki dergiler Latin harfl erinin kabu-
lünden sonra da görülecek ve 1950’lerin ortasına kadar devam edecektir.

1 Meraklısına not: Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Erol Üyepazarcı, Korkmayınız Mister Sherlock 
Holmes, ss. 554-557.


