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Wolfgang-E. Scharlipp 
 

Sherlock Holmes ve Mike Hammer  
Türkiye’de 

 
Türk polisiye edebiyatında janr ve alt janr 

 
 
 

İyi polisiye roman iyi edebiyattır 
(Ein guter Kriminalroman ist gute Literatur) 

Erol Üyepazarcı 
 

 

Giriş 
Maalesef şu bir gerçek ki, polisiye edebiyata yönelik bilimsel çalış-
ma yapmak için hâlâ bir gerekçelendirmeye ihtiyaç duyuluyor. Bu 
janrı konu edinen incelemelerden neredeyse hiçbiri bu duruma eğil-
mezken, Lund Üniversitesi edebiyatbilimcileri Kerstin Bergman ve 
Sara Kärrholm polisiye edebiyatı bütün olarak ele alan son çalışma-
larında bu soruna yöneldiler: 
 

Polisiye roman sadece çok satan listeleri ve televizyon program-
larına girmekle kalmadı, kültürel tartışmalarda ve üniversiteler-
de de gittikçe daha büyük bir yer tutmaya başladı. Bu şekilde 
polisiye roman günümüz toplumunda başka kültürel biçimlerin 
ulaştığından daha fazla insana ulaşıyor ve böylelikle onları etki-
leyebiliyor. Bu nedenle, bu alandaki bilginin derinleştirilerek 
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polisiye romanın bütün yönleriyle incelenmesi ve yorumlanması 
gittikçe daha fazla önem kazanıyor.1 

 
Polisiye edebiyatın bazı bilimcilerce hâlâ ucuz edebiyat olarak ta-
nımlanıyor olması, bu janr hakkındaki bilgi eksikliğinin bir gösterge-
sidir. »Ucuz edebiyat« (Trivialliteratur), ancak polemik alanında yeri 
olan bir kavramdır ve bilimsel bir değeri yoktur. Öte yandan bu belir-
leme polisiye edebiyat ürünleri arasında nitelik farklarının olmadığı 
anlamına gelmemelidir. 

 

»Janr« terimi üzerine kısa bir değini 
Terminoloji üzerine tartışmak pek kolaydır, en azından insan bilimle-
ri sözkonusu olunca. Ve bu durum dilbilimden çok edebiyat bilimi 
için geçerliymiş gibi görünmektedir. Ne var ki bu yazının amacı, 
»Janr« terimine açıklık getirmek olamaz: konu hakkında şimdiye 
kadar yazılmış olanları kabul etmek istiyoruz ve buna mecburuz. Bu 
terim hakkındaki tartışmalar oldukça eskiye dayanıyor, kabulünün 
sarsıntıya uğraması ise daha yenidir. Dolayısıyla bu aşamada, David 
Duff’ın bu terimin gelişmesini inceleyen seçkisinden alıntılanan 
birkaç kısa değiniyle yetineceğiz. Duff, verdiği çeşitli alıntılar ara-
sında, bir tanım yapmanın neden zor olduğu hakkında fikir yürüten 
Yury Tynyanov’tan şunu aktarıyor: 
 

Edebiyat teorisi matematikle, onun fazlasıyla yoğun ve sınırlı 
değişmez tanımlarıyla inadına rekabet eder. Unuttuğu, matema-

                                                 
1 [Deckaren har inte bara intagit inom bestsellerlistorna och tv-tablåerna, 
utan får i dag också allt större utrymme i kulturdebatten och på universite-
ten. Det gör att deckare når, och därmed också har möjlighet att påverka, 
fler människor i samhället i dag än många andra kulturformer. Med detta 
ökar också vikten av att skapa kunskap om och att kunna analysera och 
tolka deckaren i alla dess former.] Bergman/Kärrholm 2011, s. 9. 
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tiğin tanımlar üzerine kurulmuş olduğudur, oysa edebiyat teori-
sinde tanımlar temel değil, gelişen edebi olguların sürekli değiş-
tirdiği bir art-etkidir.2 
 

Daha sonra şöyle devam ediyor:  
 
Bu nedenle bir sistem olarak janr dalgalanma gösterebilir. Yük-
selir (diğer sistemlerdeki istisnalar ve kalıntılar arasından) ve 
başka sistemlerin ana elemanlarına dönüşerek düşüşe geçer. 
Belli bir metnin janr işlevi hareketsiz bir şey değildir.3 

 
Bu »hareketlilik« tir ki, sadece alt janrlar oluşturmakla kalmaz, aynı 
zamanda – kaçınılmaz biçimde – bu noktaya ulaşılana kadar öyle bir 
hibritleşmeye yol açar ki, ortaya çıkacak çeşitlemelerin sayısız teorik 
olarak sonsuzdur. 
 

Polisiye edebiyatın alt janrları 
»Polisiye edebiyat« terimi aşağıda uzun ve kısa metin biçimleri (yani 
roman ve öykü) için, içerik olarak da polisiye edebiyatın farklı »çe-
şitleri« için kullanılacaktır, ki bunları – genel çizgileriyle Symons’ı 
takip ederek – detektif romanı ve polisiye roman olarak ayırıyorum 
(ve okuyucudan yukarıda belirtilen janr belirlemesine ilişkin mantık 
eksikliğinin bilincinde olmasını bekliyorum). 

                                                 
2  Duff 2000, s. 30. [Theory of literature stubbornly competes with math-
ematics with its extremely condensed and confident static definitions: it for-
gets that mathematics is built on definitions, whereas in theory of literature 
definitions are not the foundation, but only an after-effect which is, moreo-
ver, constantly being altered by the evolving literary fact.] 
3 A.g.y., s. 32. [As a system, therefore, genre may fluctuate. It arises (out 
of the exceptions and vestiges in other systems) and it declines, turning into 
the rudimentary elements of other systems. The genre-function of a particu-
lar device is not something immobile.] 
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Görüldüğü kadarıyla, polisiye edebiyat üzerine yazan her yaza-
rın Adem ve Havva’dan başlaması gerekiyor (bununla Kabil’in Ha-
bil’i öldürmesini kastetmiyorum). Burada »Polisiye roman nedir, ne 
değildir?« sorusu tartışılmayacak. İçeriğinde suç geçen ve polisiye 
edebiyat sayılıp sayılmayacağı tartışılmış ve halen tartışılıyor olan 
birçok edebiyat ürünü bulunuyor.4 Bir en küçük ortak paydada bulu-
şacak olursak, olayların merkezinde suç oluşturan bir eylemin ve 
soruşturulmasının (aydınlatılması şartı olmaksızın) bulunması talebi-
ni ortaya koyabiliriz. Üyepazarcı George Simenon’un (1903-1989) 
birçok romanının suç unsuru içermelerine rağmen, yazar her şeyden 
önce psikolojik çözümlemeler üzerinde durduğu için polisiye roman 
sayılamayacağını söyler.5 Dürrenmatt’ın (1921-1990) konusu cinayet 
ve cinayetin aydınlatılması olan üç romanı hakkında da fikir ayrılığı 
vardır. Nusser yazarın niyetinin polisiye romanın »yapıbozumu« 
olduğunu iddia ederken, Symons bu romanları türün çok değerli ör-
nekleri olarak kabul eder. Görüyoruz ki, yukarıda adı geçen »en kü-
çük ortak payda« ortak bir görüş oluşmasına bile yetmemektedir. Bu 
çerçevede bu tartışmanın izini süremeyeceğimize göre, yukarıdaki 
talebe bağlı kalalım ve bu talebi, edebi olarak işleniş biçimiyle bağ-
lantı içinde, en önemli ön şart olarak kullanalım.   

Bu arada yapı, içerik ve üslup sorunlarının göz önünde tutulması 
gerekecektir, ki bunlar bizi çok geçmeden polisiye edebiyatın edebi 
değeri sorununa ulaştırır; yukarıda anılan eserlerdeki irdelemelere de 
konu olan bu husus da gene burada ayrıntılı olarak ele alınamayacak-
tır. Bizim görüşümüz Raymond Chandler’in (1888-1959), 1950’de 
polisiye edebiyat hakkındaki eşsiz denemesinde yazdıklarıyla örtü-
şür: »Mesele her zaman bunları kimin yazdığı ve bu kişinin içinde 
ona bunları yazdıracak neyin olduğudur,« diyen yazar alımlama ko-
nusunda şunu ekler: »İfade edebiyatı ve kaçış edebiyatı gibi soyut 

                                                 
4 Bazı örnekler: Nusser 1992, s. 1 ff.; Symons, s. 1ff.; Üyepazarcı 2000, s. 
27 ff.; Scharlipp 2006, s. 206 ff.; Boileau/Narcejac 1975, s. 7 ff. 
5  Üyepazarcı 2008, s. 26, burada »L‘Enterrement de Monsieur Bouvet« 
ile ilgili olarak. 
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sözleri mutlak anlamları varmış gibi kullanmak, eleştirmen jargonu-
dur.«6 Bu denemeye tekrar döneceğiz. 

Her şeyden önce, Üyepazarcı’nın, »İyi polisiye roman, iyi ede-
biyattır,« sözüne de dayanarak, bu alıntıya Friedrich Dürrenmatt’tan 
yapacağım, bu yazarın polisiye edebiyata ciddiye alınması gereken 
bir sanat eseri olarak eğildiğini gösteren daha uzun bir alıntıyı ekle-
mek istiyorum. Yazarın ünlü romanı »Vaat«in [Das Versprechen] 
başlangıcı şöyledir:  

 
Bu yılın mart ayında Chur’daki  Andreas Dahinden Cemiye-
ti’nde polisiye roman yazma sanatı üzerine bir konferans ver-
miştim. Şehre trenle ancak gece olurken vardım, bulutlar çök-
müş, bunaltıcı bir kar fırtınası sürmekteydi, üstelik her yer buz 
tutmuştu. Dinleyici olarak pek az kimse vardı...7 
 

Konferanstan sonra Zürich’e dönen dinleyicilerden biri yazarı araba-
sına alır ve uzun bir susuştan sonra fikrini söyler: 
 

Dürüst olmam gerekirse, polisiye romanlara pek değer verme-
mişimdir ve ne yazık ki siz de bunlarla uğraşıyorsunuz. Zaman 
israfı. Dün konferansınızda söylediğiniz, gerçi yabana atılacak 
gibi değil; politikacılar bu kadar böyle rezil bir şekilde çuvalla-
yınca (...) insanlar da işte ümit ediyor ki, en azından polis dün-
yanın düzenini sağlayacaktır, hoş, ben bu ümitten daha zavallı-
sını düşünemiyorum ya. Ne var ki, bütün o polisiye hikayelerde 
bambaşka bir düzenbazlık yapılıyor. Bununla suçlunun cezasını 
bulması durumunu bile kastetmiyorum. Çünkü bu güzel masal-
lar ahlak bakımından herhalde elzem. Devleti ayakta tutan ya-
lanlardan biri bu, aynen şu safdillikle söylenen, ›suç işleyen 

                                                 
6  [It is always a matter of who writes the stuff, and what he has in him to 
write it with. (...) As for literature of expression and literature of escape, this 
is critics’ jargon, a use of abstract words as if they had absolute meanings.]  
7 Dürrenmatt, tarihsiz, s. 7. 
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kârlı çıkmaz‹ lafı gibi. (...) Ben daha çok, romanlarınızda olup 
bitene kızıyorum. Düzenbazlık burada iyice azıtıyor, arsızlaşı-
yor. Olayınızı mantıklı bir şekilde kuruyorsunuz, her şey bir sat-
ranç oyunundaki gibi ilerliyor, suçlu burada, kurban şurada, sırrı 
paylaşan şurada, bu işten kârlı çıkan da burada. Detektifin kural-
ları bilmesi ve oyunu tekrar etmesi yeterli, suçluyu bulmuş, ada-
letin zafere ulaşmasına yardım etmiştir bile. İşte bu kurmaca  
beni sinirlendiriyor. Gerçeklikle başa çıkmakta mantık olsa olsa 
bir ölçüde işe yarar.8 
 

Bu uzun alıntıyı getirmenin birçok gerekçesi var. Birincisi, polisiye 
romanlar da yazan ünlü bir yazar okuyucuya bu janr hakkındaki  
kendi görüşünü açıklıyor. İkincisi, bu hileyle, okuması için okurun 
getirdiği türden polisiye romanın poetikasını ortaya koyuyor. Üçün-
cüsü, polisiye roman yazmayı bir »sanat« olarak tanımlıyor ve böy-
lece okura, karşısına çıkarılan okuma ediminin onu düşünmeye zor-
layacağını bildiriyor. Dördüncü olarak da, alıntının devamında açık-
lığa kavuştuğu üzere, bu sanat gerçekle muhtemelen çatışma içinde-
dir. Bu durumu Chandler yukarıda değinilen makalesinde şöyle dile 
getirir:9 
 

                                                 
8 A.g.y., s. 13, 14. 
9  [The realist in murder writes of a world in which gangsters can rule 
nations and almost rule cities, in which hotels and apartment houses  and 
celebrated restaurants are owned by men who made their money out of 
brothels (…) where no man can walk down a dark street in safety because 
law and order are things we talk about but refrain from practising; a world 
where you may witness a hold-up in broad daylight and see who did it, but 
you will fade quickly back into the crowd rather than tell anyone, because 
the hold-up men may have friends with long guns, or the police may not 
like your testimony, and in case the shyster for the defence will be allowed 
to abuse and vilify you in open court, before a jury of selected morons, 
without any but the most perfunctory interference from a political judge.] 
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Cinayette gerçekçi olan öyle bir dünya anlatır ki, gangsterler 
milletleri yönetebilmekte ve içindeki otellerin, apartmanların ve 
ünlü lokantaların sahiplerinin paralarını genelevlerden kazanan 
adamlar olduğu şehirleri, (...) kanun ve düzen uygulanamadığı 
için kimsenin karanlıkta sokakta güvenle dolaşamadığı şehirleri 
bile yönetebilmektedir; öyle bir dünya ki, güpegündüz bir soy-
guna tanıklık edebililirsiniz, kimin yaptığını görürsünüz ama 
bunu birilerine söylemektense kalabalığın içinde kaybolup git-
meyi yeğlersiniz çünkü soyguncunun uzun silahları olan bir sürü 
arkadaşı olabilir veya polis sizin tanıklığınızı beğenmeyebilir ve 
böyle bir durumda savunmanın düzenbaz avukatının, mahkeme-
nin ortasında, süzme salaklardan derleme bir jürinin önünde sizi 
taciz edip küçük düşürmesine, taraf tutan bir hakimin de gayet 
sudan bir iki söz dışında işe karışmamasına müsaade edilir. 

 
Polisiye romanın alt janrları hakkındaki değerlendirmeleri bu değini-
lerle başlatıyoruz. 

 

Sınıflandırmanın ölçütleri 
İki alt janrın adına daha Symons’un kitabının altbaşlığında rastlıyo-
ruz: »From the Detective Story to the Crime Novel« [Detektif 
hikâyesinden suç romanına]. Polisiye edebiyatın gelişimi ve bu geli-
şimin farklı çizgilere ayrılmış olarak ilerlemesi konusunda, bahsetti-
ğimiz genel incelemelere işaret etmek isterim.10 Burada ancak, ko-
nunun ele alınması Türk edebiyatı çerçevesi için önem taşıdığı ölçü-
de, kısa bir toplu bakışa ancak yer olacak. 

Symons, »detektif hikâyesi« ile »suç romanı« arasında gördüğü 
farkı olay örgüsü, detektif kimliği, yöntem, karakterler vs. gibi farklı 
etmenleri karşılaştırarak açıklar. Bu arada, olay örgüsü konusunda şu 
                                                 
10 Özellikle Symons 1992; Boileau/Narcejac 1975; Nusser 1992; Üyepa-
zarcı 2008. 
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sonuca varır: »Detektiv hikâyesi mekanik de olabilen (kilitli bir oda) 
bir çözüme dayanır (...) Kitap, çözüldüğü anın her şeyin birleştiği 
doruk noktası olduğu bu düzenden geriye hareketle kurgulanmıştır.« 
Buna karşılık, der Symons, »Suç romanında,« olay örgüsü tam tersi-
ne, »karakterlerin psikolojileri temeli üzerine kurulmuştur (...) Mese-
le çoğu zaman, ›A gerçekten B’yi öldürdü mü?‹ gibidir. (...) Kitap 
böyle bir meseleden çıkıp ilerleyen bir hareketle kurgulanmıştır.«11 

Terminolojideki sorunlar daha bu açıklamalarla bile kendini bel-
li ediyor. »Crime Novel« kavramı »Kriminalroman / polisiye roman« 
terimlerinin bütün janr için geçerli olduğu bu dillere bu terim kullanı-
larak çevrilemez. Bu konudaki ölçütleri hakkında Symons’un kendisi 
de şunları söyler: »Burada farklar biraz abartılmıştır, çünkü farklı-
laşmayı belirleyen çizgiler sık sık birbiriyle kesişir« (s. 193). Berg-
man/Kärrholm »polisiye roman«ı detektif romanından türemiş bir alt 
janr12 olarak kabul ederken Symons »detektif hikâyesi«ni »polisiye 
roman«la eş tutar. Türkçe’de »polisiye roman« ve »cinai roman / 
cinayet romanı«13 eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. 

                                                 
11 Symons 1992, s. 191. [Crime Novel (is) based on a deception which 
may be mechanical (locked room) (...) Book is constructed backwards from 
this deception, revelation of which is the climatic point to which everything 
else leads. / Crime Novel (is)  based on psychology of characters (…) Most 
often the problem is something like ›Has A really killed B?‹ (…) Book is 
constructed forwards from such a problem. / The distinctions are exaggerat-
ed a little here because the lines of differentiation are frequently crossed.] 
(s. 193).  
12 Bergman/Kärrholm 2011, s. 107, burada, detektifin 1950’li yıllarda, 
toplumun gittikçe karmaşıklaşması sürecinde inandırıcılığından kaybettiği-
ne dikkati çeker. Böyle olunca, Simenon'un Komiser Magiret'sinin – gerçi 
emrinde çalışanları olan, fakat genelde »tek başına mücadeleci« rolünde 
sahneye çıkan – bir geçiş karakteri olarak görülebileceğini belirtir. 
13  Günümüzde »katl / murder« ile örtüşecek biçimde bir anlam daralması 
geçirmiş bulunan »cinayet« kelimesi kökeninde genel olarak »suç / crime« 
anlamını taşır. – ÇN 
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Burada zaman kaybetmemek için, bu kafa karıştırıcı terminoloji 
tartışması konusunda, dilsel yönden genel bir çözüm getirmeyen 
daha başka terimlerin de ortaya atıldığı bilimsel literatüre işaret ede-
lim. 

Aşağıda öncelikle şu sınıflandırmayla yetinmek istiyoruz:  
Nusser’i izleyerek suçun, failin ve kurbanın sosyal ve psikolojik 
durumlarının merkezde olduğu suç romanını bir suçun açıklamasının 
merkezde olduğu polisiye romandan ayıracağız. İdeal tipler olarak 
düşünebileceğimiz bu iki gelişim çizgisinin birer ucu suç romanının 
bir alt janrı olan thriller’e, gerilim romanına varır, Suç romanının bir 
alt janrı olarak gerilim romanı eyleme yönelik ve ilerleyen bir yapıya 
sahipken, polisiye romanın alt janrları gene eyleme yönelik, ama 
gerileyen bir yapı gösterirler. Polisiye romanın alt janrları olarak, 
tarihî bakış açısından yaklaştığımızda Türk polisiye romanı için de 
belirleyici olan iki farklı janr seçebiliyoruz: Bunları en elverişli bi-
çimde adlandıran terimler olarak, Boileau/Narcejac’ın »le roman de 
pure détection« (salt aydınlatma romanı) ve »le roman jeu« (oyun 
romanı) görünüyor. İlki tamamen, bizi suçun çözümüne götürecek 
olan soğukkanlı analize odaklanırken ikincisi, çözüme giden yolun 
olay örgüsüne »dikkati başka yöne çekmek için atılan yemler« gibi 
geciktirici unsurlarla canlılık verdiği, birçok katılımcıyla oynanan bir 
şaşırtmacalar oyunu içerir. Nusser’in »der pointierende Rätselro-
man« (odağa yönelen bilmece romanı)  terimi ve Berg-
man/Kärrholm’un kullandığı »Pusseldeckar«14 (yapboz detektif ro-
manı) terimi Boileau/Narcejac’ın sözünü ettiği her iki türü de içine 
alır. 

                                                 
14 Bu yazarlar burada da kategorilerin örtüştüğüne işaret ediyor: »Pussel-
deckar kavramıyla  ›klasik detektif romanı‹ kavramının örtüştüğü bir alan 
vardır ve bunlar arasındaki sınır çok kesin değildir.« [Det finns en glidning 
mellan begreppet pusseldeckare och begreppet klassisk detektivroman och 
gränsen mellan dessa är inte helt vattentät.] Bergman/Kärrholm 2011, s. 70. 
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Batıda ve Türkiye’de »roman  de pure détection«15 
Yazının devamında Boileau/Narcejac’ın polisiye roman tanımını 
olayın mantıklı analizinin tasviriyle sınırlı bir tür olarak anlayacağız. 
Edgar Allan Poe’nun (1809-1849) ilk polisiye roman olarak kabul 
edilen uzunca bir anlatısı olan »Morgue Sokağı Cinayetleri«nde [The 
Murders in the Rue Morgue, 1841] – bir polis  olan – detektif August 
Dupin olayı mantığı ve zekası sayesinde çözer. Wilkie Collins’in 
(1824-1884) eserleri gibi polisiye olaylar hakkında yazılmış, vakayla 
ilgisi olmayan veya pek az ilgisi olan birçok kişinin boy gösterdiği 
bazı romanlardan sonra, İngiliz hekim Arthur Conan Doyle (1859-
1930) polisiye edebiyatına uzun süre şekil veren ve Türkiye’de de 
oldukça meşhur olan  zeki hayali kahraman Sherlock Holmes’u orta-
ya çıkarır. İlk romanı olan »Kızıl Soruşturma«da [A Study in Scarlet, 
1887], daha sonraki roman ve hikâyelerinde de olacağı gibi, olayı 
Holmes’un asistanı Dr. Watson anlatır ve sözkonusu kitabın »Aydın-
latma Bilimi« başlıklı ikinci bölümünde Holmes’un bir gazete maka-
lesinden şu alıntıyı yapar: 

 
Bir mantıkçı, bir damla suyun (...) Atlas Okyanusu’ndan mı 
yoksa Niagara’dan mı geldiğini, ne birini ne ötekini görmüş, 
duymuş bile olsa, anlayabilir. Yani hayat, bize tek bir halkası 
gösterildiğinde bütün tabiatını anlayabileceğimiz büyük bir zin-
cirdir. Diğer bütün sanatlar gibi, Aydınlatma ve Çözümleme Bi-
limi de sadece uzun ve sabırlı çalışmalarla edinilebilir ve hayat 
da hiç bir ölümlünün bu bilimde mutlak mükemmelliğe ulaşma-
sına elverecek kadar uzun değildir.16 

                                                 
15 Türk edebiyat incelemelerinde de, batıdaki ve Türkiye’deki polisiye 
roman arasında bir ayrım gözetiliyor; bak. Üyepazarcı 2008, s. 156. 
16 Doyle 2004, s. 14: [From a drop of water (…) a logician could infer the 
possibility of an Atlantic or a Niagara without having seen or heard of one 
or the other. So all life is a great chain, the nature of which is known when-
ever we are shown a single link of it. Like all other arts, the Science of De-
duction and Analysis is one which can only be acquired by long and patient 
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Sherlock Holmes’un yöntemi sık sık edebiyat bilimine konu olmuş-
tur. Burada Massimo A. Bonfantini ve Giampaolo Proni’nin incele-
melerine dikkati çekelim (s. 123). 

Türk detektiflerinin Holmesvari yöntemleri 
Türk dilinde roman ve öykü biçimleriyle düzyazı gibi polisiye roman 
türü de örneklerini Batı edebiyatından alıyordu ve Batı dillerinden, 
özellikle Fransızca’dan yapılan çevirilerle biçimlendi.17 Emile Gabo-
riau gibi Fransız polisiye roman yazarlarının yanısıra Poe’nun »Mor-
gue Sokağı Cinayetleri« de Fransızcadan çevrilmişti (1902). II. Ab-
dülhamit’in (1876-1909) talimatıyla, saraydaki tercüme bürosu tara-
fından Batı edebiyatından birçok çeviri yapıldı. Üyepazarcı, İstanbul 
Üniversitesi kütüphanesinde bulunan çevirilerden kırkının Conan 
Doyle’un Sherlock Holmes’un hikâyelerini anlattığı eserleri olduğu-
nu belirlemiştir.18 Bugün bilindiği kadarıyla, yayınlanmak üzere 

                                                                                                        
study, nor is life long enough to allow any mortal to attain the highest pos-
sible perfection in it.] Bu anlamda edebiyat üretmek Chandler’in eleştirisine 
uğrar: »Sanırım iz sürmenin geleneksel veya klasik veya düz-
tümdengelimci veya mantıksal-tümdengelimci romanlarının temel ikilemi, 
mükemmele giden yolların aynı kafada bulunmayan nitelikler gerektirmesi-
dir. Serinkanlı kurgucu canlı karakterlerle, sivri diyaloglarla, ilerleme güdü-
sü ve gözlenen detaylarının yoğun bir biçimde kullanılmasıyla da karşılaş-
maz. Acımasız bir mantıkçı ancak boş bir tuval kadar bir atmosfer sunar.« [I 
suppose the principal dilemma of the traditional or classic or straight-
deductive or logic-and- deduction novel of detection is that for any ap-
proach to perfection it demands a combination of qualities not found in the 
same mind. The cool-headed constructionist does not also come across with 
lively characters, sharp dialogue, a sense of pace and an acute use of ob-
served detail. The grim logician has as much atmosphere as a drawing-
board.] Chandler 1950. 
17 Genel olarak edebiyat için bakınız: Frank. A. Stone 1973, polisiye ede-
biyat için: Üyepazarcı 2008, S. 133 ff.; Scharlipp 2011. 
18 Tercüme Bürosu’nun faaliyetleri ve Abdülhamit’in polisiye, özellikle de 
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hazırlanan ilk çeviri, daha sonra çıkan »Sherlock Holmes’un Macera-
ları« [The Adventures of Sherlock Holmes] seçkisine alınan, Türk-
çeye »Dilenci« adıyla çevrilmiş »The Man with the Twisted Lip« 
hikâyesidir ve 1909 yılında yayınlanmıştır. Yazar ve kahramanı bü-
tün dünyada olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu’nda da kısa sürede 
büyük üne kavuştu. Sherlock Holmes’un popülerliği – daha önce 
sözünü ettiğimiz August Dupin veya Gaston Leroux’nun ilk vakasını 
1907’de çözen kahramanı Joseph Rouletabille gibi – düğümleri aynı 
şekilde, tümdengelimci yöntemle çözen diğer detektifleri gölgede 
bıraktı.19 

Türk polisiye edebiyatı tarihinde ilk ve en etkili olmuş detektif 
figürü, ilk seri kahramanı ve »zeki kahraman« geleneğinin öncüsü 
olarak 1913’te sahneye çıkan Amanvermez Avni oldu. Yaratıcısı 
Ebüssüreyya Sami (1868-?) uzun yıllar Osmanlı İmaparatorluğu’nun 
çeşitli bölgelerinde kaldıktan sonra İstanbul’da gazeteci olarak ça-
lışmaktaydı ve aynı zamanda dergiler yayınlıyordu. Yazarın yarattığı 
biyografi uyarınca detektif, Avni isimli bir polis olup daha sonra 
Amanvermez »lakabını« alıyordu. Önündeki İngiliz örneğinin nasıl 
her vakada anlatıcı veya haberci olan asistanı Dr. Watson varsa, 
Amanvermez Avni’nin de aynı şekilde beraber yaşadığı bir asistanı 
vardı. İstanbul’daki adresi de belirtilmekteydi, tıpkı Londra’da  

                                                                                                        
Sherlock Holmes sevgisi için bakınız: Üyepazarcı 2008, S. 521 ff. Daha 
kısa bir derleme için:  Scharlipp 2006, S. 200 ff. 
19 Sözü edilen üç detektifte de, vakaların çözümü kapalı bir mekânda ger-
çekleşir, ki böyle bir yer bu tür aydınlatma işi için ideal görünmektedir. 
Holmes’da  sözkonusu olan, »The Speckled Band« (1894) adlı hikâye, Rou-
letabille’de »Le mystère de la chambre jaune« dizisinin ilk macerasıdır 
(1907). Modern polisiye edebiyatın bu sorunla hesaplaşan ilk romanı, Avru-
pa’da sosyal eleştiri yönelişli polisiye edebiyatın kurucuları olan İsveçli 
yazar ikilisi  Maj Sjöwall ile Per Wahlöö’nün »Det sluttna rummet« (1972) 
romanıdır. İki  yazar bu kitapta İsveç polisinin etkisiz çalışma biçimini ve 
adaletin safdilliğini devlet kurumlarının başarısızlığının göstergeleri olarak 
eşsiz bir biçimde karikatürize eder. 
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Holmes ve Watson’un adresinin belli olduğu gibi. Her iki ana karak-
ter arasındaki bir fark, Amanvermez’in kadınlara karşı zaafı olma-
sıydı, oysa Holmes, her türlü »adi içgüdüden« sıyrılmıştı ve duygular 
onun için manevi zayıflığın göstergesi demekti. 

Sherlock Holmes Batı’nın polisiye edebiyatında ve – ileride gö-
receğimiz gibi – aynı zamanda Türk kültür dünyasında sıklıkla baş-
vurulan, metinler arası bir referans figürü olmuştur. Sami açısından, 
kitap dizisinin girişinden de anlaşıldığı gibi, Sherlock Holmes’un 
daha önemli ek bir rolü vardı: 

 
Sherlock Holmes, Nat Pinkerton, Nick Carter ve Lecoq gibi Batı 
ülkelerinin zabıta olaylarında harikalar yarattıkları rivayet edilen 
çok zeki kişilere ait öykülerin ne kadar merakla okunduğunu gö-
rünce Doğu ülkelerinin de bu gibi zekalardan nasipsiz olmadı-
ğını kanıtlayabilecek, bugün unutulmuş ama kaybolmamış bel-
geleri yayınlamayı millî ve vatanî bir görev saydım.20 

 
Gittikçe artan bir hızla parçalanmakta olan Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun bu döneminde yapılan bu gerekçelendirme, özellikle Türkler-
den ya da Türkiye’den bahsetmese bile, edebiyatın kimliği güçlendi-
rici bir işlevi olduğunu hatırlatıyor. Başlamakta olan savaş durumu 
pekâlâ Batı ile Doğu’nun karşı karşıya gelmesi olarak yorumlanabi-
liyordu. Bu bakımdan Amanvermez Avni’nin, Sherlock Holmes’le 
görünürdeki bütün benzerliği yanında, batılı örneklerinden tamamen 
farklı bir işlevi vardır. Gerçi Amanvermez Avni’nin Holmes’la, sözü 
edilen benzerliklerinden çok daha fazla ortak yanları vardı, örneğin 
tanınmamak için sık sık, duruma uyan değişik kılıklara girmesi, kim-
yasal analizler yapmasına elveren ve polis mesleğinde bilimin öne-
minin artışına dikkati çeken özel bir laboratuarının olması. Ama ca-
nalıcı farkları da vardı. Örneğin Watson ustasının edebiyat, diller, 
felsefe gibi birçok genel kültür alanındaki cehaletine işaret eder; 

                                                 
20  Alıntı: Üyepazarcı 2008, s. 153.  
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Amanvermez Avni ise, »modern« Osmanlı İmparatorluğu’nun dört 
önemli dili olan Türkçe, Ermenice, Rumca ve Fransızcaya hakim 
olmakla, 20. yüzyılın eşiğinde geçerli olan tipik kültür idealine yakın 
düşmektedir. 
 Gilbert Keith Chesterton’ın (1874-1936) yarattığı ünlü Peder 
Brown figürü »Peder Brown’ın Maceraları« [The Innocence of Fat-
her Brown] araştırmalarına 1911 yılında giriştiği soruşturmalarında, 
vakaları mantıksal olarak analiz etme işini mükemmel bir şekilde 
biliyor olmasına rağmen, alçakgönüllü ve dindar olduğunu vurgular 
ve çalışması sırasında sık sık toplumu eleştiren tavrını gösterir. Türk 
dilinde böyle bir detektif örneği hiç geliştirilmedi.21 Muhtemelen, 
batılı bilimlerin ve seküler bir toplumun aydınlar için hedef sayıldığı 
bir dönemde dindarlık kavramı mantıksal ve tümdengelimci yöntem-
ler kullanan bir detektif ile pek bağdaştırılamıyordu. 

Gangster-detektif 
Bu adlandırma çoğu durumda eğitimli ve sık sık da varlıklı olup 
detektiflikle uğraşan birer »centilmen« olan suçlulara işaret eder. 
Kimi yazarlar bu tür kahramanlara belirli bir tanımlama getirmemeyi 
tercih ederken Üyepazarcı bunlara »centilmen-hırsız detektif« adını 
verir. Ne olursa olsun, Maurice Leblanc (1864-1941) tarafından yara-
                                                 
21 Pek çok tipik örnek arasından burada »The Queer Feet« adlı anlatıdan 
bir pasajı verelim. Peder Brown bir kibarlar kulübünün küstah üyelerinden 
oluşan bir topluluğa vakanın çözümünü açıkladıktan sonra hüküm süren 
havayı şöyle anlatır: »Odada bir an için şoka benzer bir sessizlik oldu. Sanki 
(ölüm kelimesi o derece tabiatüstü bir şeydir) o kendini beğenmiş adamlar-
dan her biri bir saniyeliğine kendi ruhuna bakıyor da bu ruhu küçük, kuru-
muş bir bezelye gibi görüyordu sanki. Hatta içlerinden biri – dük, sanırım – 
varlıklılara özgü o ahmakça canayakınlıkla dedi ki: ›Bizim yapabileceğimiz 
bir şey var mı?‹«  [There was a shocking stillness for an instant in that 
room. It may be (so supernatural is the word death) that each of those idle 
men looked for a second at his soul, and saw it as a small dried pea. One of 
them – the duke, I think – even said with the idiotic kindness of wealth: »Is 
there anything we can do?«] Chesterton 1994, s. 66. 
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tılan – ve daha önce birçok benzeri olan – Arsène Lupin gibi bir de-
tektif, polisiye edebiyatında etkili bir rol oynamıştır. Servet sahibi 
olduğu ve dehası sayesinde daha da çok servete kolayca ulaşabildiği 
için kanun adamlarıyla takışmak, onun için daha çok zaman doldur-
maya yarayan bir eğlence ve zihin yarışıdır. Lupin anadili olan Fran-
sızca’nın yanında İngilizce, Latince ve Yunanca’ya da hâkimdir ve 
cildiye dalında uzman hekimdir. Kendisiyle benzer yapıdaki edebi 
meslektaşları gibi onun da büyük eğlencesi, sadece kriminal polisi 
parmağının ucunda oynatmak değil, bazı çetrefil vakaların çözümün-
de polise galebe çalmaktır.22  

 Arsène Lupin, okura bir bakışaçısı değişikliği sunan bir figür-
dür, ki böyle oluşu bizi bu tür edebi eserleri yeni bir alt janr olarak 
görmeye yöneltir. Bu bakışaçısı değişikliği, Lupin sözkonusu oldu-
ğunda, Sherlock Holmes’un karşıtı olarak sahneye çıkmasıyla daha 
da önem kazanır: »Arsène Lupin contre Herlock Sholmès« (Arsène 
Lupin Herlock Sholmès’ye Karşı) adlı uzunca anlatıda iki zıt dünya-
nın temsilcileri karşı karşıya gelir.23 

Lupin’in en başarını Türk ikizi, ilk maceraları bir seri olarak 
1924 yılında çıkan ve her biri 32 sayfalık on tane »on paralık« kitap-
çıktan oluşan Cingöz Recai idi. Yaratıcısı Peyami Safa (1899-
1961)24 Cingöz Recai’nin tüm hikâyelerini bazı başka eserlerinde de 
yaptığı gibi Server Bedi takma adıyla yazmıştı. 1926 ve 1927 yılla-
rında bütün serinin ikinci baskısı çıktı ve 1926’da da yine on sayılık 
ikinci bir seri yayınlandı. Cingöz de ortalamanın üstünde bir eğitim 
seviyesine sahip ve varlıklıdır, gerektiğinde kılık değiştirir, elinin 

                                                 
22 Bu gangster tipinin daha ayrıntılı bir tasviri için yukarıda anılan bilimsel 
kaynaklara bakınız. 
23 Symons'a göre (1992, s. 92) Holmes’un isminin bu şekilde değiştirilme-
sinden maksat onu gülünç duruma sokmaktır. Başka kaynaklar Doyles’un 
kahramanının adının doğru biçimiyle yazılmasına karşı itirazda bulunduğu-
nu aktarır. 
24 Hayatı ve eserleri için bak.: Üyepazarcı 2008, s. 169 ff.; daha ayrıntılı 
olarak: Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, s. 707 ff. 
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altında bir kimya laboratuarı vardır ve her şeyden önemlisi, »tüm-
dengelimci yöntemle« çalışır. Bu özellikler bazı sayılarda açık bir 
ifadeyle tekrarlanır. Yazarın ölümünden bir sene sonra çıkan son 
sayıda Cingöz Recai şöyle der: 
 

Sherlock Holmes’un her bilmeceyi istidlal metodiyle oturduğu 
yerden çözdüğü gibi, ben de faillerin meseleyi nasıl kıvırdıkla-
rını buldum.25 
 

Bir kenar notu olarak ekleyelim: aynı kitapçıkta yazarın da kendine 
yaptığı göndermeyi bulduk: »Bu konuda hiç bir şey bilmiyorum. 
Arkadaşım Server Bedi ile bunun hakkında konuşacağım.«26 Kendi-
ne yapılan göndermelerin benzer örnekleri ile karşılaşacağız.  Batılı 
örneği Arsène Lupin’in Cingöz Recai üzerindeki etkisinin ne kadar 
kuvvetli olduğunu sadece benzer karakter özellikleri değil, metinler 
arası kuvvetli bağlar da gösterir. 1928’de 15 sayıyla çıkan üçüncü 
seri de, Batılı »Arsène Lupin contre Herlock Sholmès« örneğine 
benzer biçimde, »Sherlock Holmes’e Karşı Cingöz Recai« başlığını 
taşıyordu. Bu sayıların bazılarında Cingöz’ün polisiye vakaları çöz-
mede Sherlock Holmes’dan daha başarılı olduğunu göstermekle 
kalmaz, »İmdat« sayısında Holmes’u tuzağa bile düşürür. Fakat Cin-
göz kötü niyetli değildir, aksine, bir ziyafette Holmes’u aşırı bir mi-
safirperverlik ile ağırlar ve şaşırtır. 

Amanvermez Avni’ye benzer olarak, Cingöz Recai de Türklerin 
Avrupalılara eşit, hatta belki onlardan üstün olduklarını gösterme 
işlevini yerine getirir. Bu işlevi tarihi arkaplanıyla ele almak, yorum-
da abartmaya kaçmak olmayacaktır. Osmanlı İmparatorluğu’nu he-
men hemen ortadan kaldıran Sevr Antlaşması zulüne katlanmaktan 
yeni kurtulan Türkiye’ye 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Ant-
laşması’yla ülkenin çok daha geniş sınırlar içinde tam bağımsızlığı 
tanınmış ve aynı yılın 29 Ekim’inde cumhuriyet ilan edilmişti. Kur-
                                                 
25 Server Bedi 1962, Sultan Aziz‘in Mücevherleri, s. 7. 
26 A.g.y., s. 79. 
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tuluş Savaşı’ndan sonra İtilaf güçlerinin taleplerinin başarılı bir şe-
kilde reddedilmesi Türklerin özgüvenini kuvvetlendirdi, ama ülke 
topraklarının dağılması tehdidi millî birliği sağlamak için sürekli 
uyarı durumu içinde yaşamak durumuna yol açtı. 1924 yılı, Cingöz 
Recai gibi üstün bir figürün popüler olması için uygun bir zamandı. 
Üyepazarcı onu »bütün zamanların en tanınmış Türk polisiye roman 
kahramanı« olarak tanımlar.27 

Böylece, Cingöz figürünün kendi toplumunun sınırları dışına çı-
kan bir işlevi olmaktadır, ki bu durum Nusser’in »centilmen-
gangster« figürüne getirdiği tanımın yetersiz kaldığını gösterir: 
 

Daha 19. yüzyılın başında halkın büyük kanun kaçağı figürüne 
karşı olan sevgisi bir yerde, kanuna ve aynı zamanda kanunun 
feodal kökenine karşı mücadelede gösterdiği hayranlık verici 
cesaretiyle de açıklanabiliyordu. 19. yüzyılın ortalarından itiba-
ren halk kendi ahlak anlayışı yüzünden içine düştüğü baskılar-
dan kurtulma hayalleri içindeydi. Her iki yazar da böyle, kısıt-
lamaları olmayan bir varoluş hayali ile kurgulayarak centilmen-
suçlularının burjuva ahlakını hiçe saymalarına izin verir, ama 
aynı zamanda başarı ve güce ilişkin toplumsal idealleri de doyu-
rur.28 
 

Gangsterle bu özdeşleşme isteği Cingöz için de geçerlidir, fakat yu-
karıda da bahsedildiği gibi, onun başka işlevleri de vardır. 
 
 
 
 

                                                 
27 Üyepazarcı 2008, s. 171. 
28 Nusser 1992, s. 97, E. W. Hornung ve Maurice Leblanc’ın eserlerine 
ilişkin olarak. 
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»Hard-boiled« ekolü“29 
Bu makale, konusu her ne kadar Türk polisiye romanının tarihsel 
gelişimi olmasa da, belli bir kronolojik sıra gözetmeye çalışıyor. Bu 
ise ancak bazı kısıtlamalarla mümkün, çünkü hem alt janrların geliş-
mesi kısmen birbiriyle örtüşmektedir, hem de ayrıca, daha 19. yüzyı-
la geçildiği yıllarda başlayan Batı dillerinden çeviri dalgası janrın 
gelişimini yansıtmadığı gibi, sadece miktarı bakımından bile, burada 
göz önüne alınacak gibi değildir.30 

Bu çevirilerin büyük bir kısmı, çoğunlukla ana karakterin tek 
başına, azimle, suçlular dünyasında sözünü geçirmeye çalışan bir 
detektif olduğu Amerikan »Dime-Novel«larından (on paralık roman) 
oluşuyordu. Bunlar Türkiye’de de büyük ilgi gördü. 

Böyle, bir yalnız karakteri belirgin bir edebi iddiası olan roman-
larının ana kişisi yapan ilk yazar, bütün edebiyatbilimsel inceleme-
lerde adı geçen Dashiell Hammett (1894-1961), ayrıca Raymond 
Chandler (1888-1959), Mickey Spillane (1918-2006) ve – az sayıda-
ki Avrupalı yazardan birini anmış olalım – Fransız Leo Malet’dir 
(1909-1966). »Hard-boiled« ekolünün karakterize edilişi çoğunlukla 
detektiflerin özelliklerine indirgenir: iradeleri, dayanıklılıkları (her 
şeyden önce kaba kuvvete karşı),  kendilerinin kaba kuvvete eğilim 
göstermesi, kinik tutumları gibi. Symons bu figürün oluşumunu ede-
biyatın içinden yola çıkarak şöyle açıklar: 
 

                                                 
29 Bu kavramın açıklanmasına ilişkin olarak, adı geçen genel incelemelere 
işaret ediyorum. Kavram ayrıca, suç edebiyatına ilişkin birçok incelemede 
ve bu arada internette de tartışılıyor. Boileau/Narcejac 1975, s. 75, »noir« 
(siyah) sıfatını kullanıyor, Üyepazarcı »hard-boiled« ve »kara« arasında 
kararsız kalıyor. İki terim arasında bir karşılaştırma için bak.: Scharlipp 
2011. 
30 Çeviri ve telif eserler üzerine kronolojik bir genel bakış için bak.: Üye-
pazarcı 2008. Bu hayranlık verici büyüklükteki çalışmada, 1142 sayfalık 
hacmi yanında, teorik bir irdelemenin eksikliği hissediliyor. 
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Büyük Detektifin (Sherlock Holmes gibi kahramanları kastedi-
yor) dili yapmacıklı veya renksiz, oysa hard-boiled hafiyeninki 
puro dumanı veya sarımsak kadar keskindi. Büyük Detektif her 
şeyi bilir ve mantığın üstün gücüne inanırdı. Hard-boiled hafiye 
içgüdüsel olarak hareket ediyor, herkes gibi yanılabiliyor ve si-
lahına inanıyordu.31 
 

Bergman/Kärrholm ise sosyolojik bakış açısıyla şöyle bir açıklama 
denemesine girişirler: 
 

Bu janrın kısmen, Amerikalıların o dönemde yaşadıkları birey-
sel ilerlemeye ilişkin yüksek beklentilerine karşı bir tepki ve bu 
beklentilerin orta sınıfın bakış açısıyla eleştirisi olarak doğduğu 
söylenebilir. »Hard-boiled« detektif romanı aynı zamanda, orta 
sınıfın büyük bir bölümünün şehri terkedip banliyöye taşınma-
sıyla birçok Amerikan şehrinde slum’ların oluştuğu bir dönemin 
kentsel kurmacası olarak da ortaya çıkar.32 
 

Chester Himes (1909-1984), James Ellroy (1948-) ve Donald Goines 
(1936-1974) gibi Amerikalıların eserlerinde »hard-boiled« ekolüne 
ait birçok tipik özellik bulunur, fakat olumsuz, hayata düşman sosyal 

                                                 
31 Symons 1992, s. 144. [The Great Detective‘s language was affected or 
colourless, that of the hard-boiled dick pungent as cigar smoke or garlic. 
The Great Detective was omniscient, and believed in the supreme power of 
reason. The hard-boiled dick moved instinctively, was as fallible as the next 
man, and put faith in his gun.] 
32 Bergman/ Kärrholm 2011, s. 88. [Genren kan delvis sägas ha uppstått 
som en reaktion mot de höga kraven på individuell fremgång som 
amerikaner kunde uppleva vid dna tid och den formulerer ett slags kritik av 
dessa krav utifrån en lägre medelklassposition. Den hårdkokta deckaren 
uppstår också som en urban fiktion i en tid då många amerikanska städer 
förslummades genom att stora delar av medelklassen flzttade ut till 
förortar.]  
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çevrenin anlatılan suçu besleyen ortam olarak tasvir edilmesi bu 
eserleri »kara polisiye«ye yaklaştırır.33 Bu daha da çok, başkahrama-
nı kriminel geçmişten ve varoluşu cehennem olarak algılayan bir 
polis olan Fransız Jean-Claude Izzo için geçerlidir. 

Bu janrların karakterize edilişi genellikle detektiflerin yukarıda 
bahsedilen özellikleri yoluyla olagelmiştir. Benim kanımca, analizin 
içine dili de, yani hem yazarın üslubunu, hem de diyalogların biçimi-
ni katmak en azından bir o kadar önemlidir. Symons yukarıdaki alın-
tıda buna kısaca değinir, Bergman/Kärrholm da, Hemingway’in etki-
sine dayandırdıkları kısa ifade tarzını, hızlı, kesik cümleleri, dilin 
»sıkışık« niteliğini açık olarak vurgularlar.34 

Dil bu janrın tipolojisi bakımından büyük bir önem taşıdığından 
ve bu janrın Türk edebiyatındaki temsilcileriyle bir karşılaştırma 
yapmak için kaçınılmaz olduğundan, burada birkaç tipik örnek vere-
lim. Burada kısa, kuru diyaloglara örnek getirmek yerine, bu janrın 
genel olarak tipik bir özelliği olan kısalığı ve alaycılığı ile açık seçik 
ortaya koyan kısa bir metin alıntılıyoruz. 
 

Görüdüğüm ilk polisin traşı gelmişti. İkincisinin partal ünifor-
masında birkaç düğme eksikti. Üçüncüsü şehrin ana kavşağının 
– Broadway ve Union Street – tam ortasında durmuş, ağzının 
köşesinde bir puroyla trafiği yönetiyordu. Ondan sonra polislere 
dikkat etmekten vazgeçtim.35 

 
Birçok eserde daha ilk cümleler metnin devamındaki kısalık ve at-
mosfer  – ironi ve kinizm – hakında bir izlenim verir.  

                                                 
33 Bu tartışma için bak.: Scharlipp 2011. 
34 Bergman/Kärrholm 2011, s. 89. 
35 Dashiell Hammet, alıntı: Symons 1992, s. 146. [The first policeman I 
saw needed a shave. The second had a couple of buttons off his shabby 
uniform. The third stood in the centre of the city’s main intersection – 
Broadway and Union Street – directing traffic, with a cigar in one corner of 
his mouth. After that I stopped checking them up.] 
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Mike Hammer’ın, detektifin aşırı alkol aldığı bir dönemden sonra 
gerçekliğe dönüşünü anlattığı bir romanı şu cümlelerle başlar: »Beni 
bir çukurda buldular. Bana kalan tek şey geceydi, ondan da artık pek 
bir şey kalmamıştı.«36 Spillane »hard-boiled« ekolündeki yazarlar 
arasında şöhreti en iyi olan değildir ve bunun sebebi sadece politik 
olarak sağ görüşlü olmasında aranmaz; her şeyden önce, şiddet sah-
nelerini vahşinin de ötesinde, sadistçe tasvir etmekle suçlanmıştır. 
Aşağıdaki alıntıyı daha sonra, aynı edebi yönelime sahip olan Türkçe 
bir kitaptaki benzeriyle karşılaştıracağız: 
 

Metal başımın arkasından vızıldayarak geçti ve enseme saplan-
dı. Düşerken bile silahı elinde çevirdiğini ve horozun geriye gi-
derken çıkarttığı sesi duydum. Yüzümü yere çarptım, tam hamur 
gibi, yakamdan içeri sızan ılık kanın akışını hissediyordum. Işık 
yandı ve bir ayakkabı bedenime nazikçe dokundu. Eller ceple-
rimi yokluyordu, ama profesyonelce dokunuşlardı bunlar, silah 
hâlâ yerindeydi, aniden ölüp gitmeyeceksem hareket etmem 
mümkün değildi ve ben ölüme tekrar davetiye çıkaramayacak 
kadar uzun bir süre ölü olarak kalmıştım zaten.37 
 

Bu son ifade detektifin alkol bağımlısı oluğu zamanları ölüme ben-
zettiğini gösterir. Bu janrın birçok kahramanında alkol tüketimi be-
lirgin bir rol oynamaktadır. Chandler’in Philip Marlowe karakterin-
de, viskinin – dünyaya bakışındaki kinizme, özellikle toplumun üst 

                                                 
36 Spillane 2010: The Girl Hunters, s. 5. [They found me in the gutter. The 
night was the only thing I had left and not much of it at that.] 
37 A.g.y., s. 63. [Metal jarred off the back of my head and bit into my neck. 
Even as I fell I could sense him turn the gun around in his hand and heard a 
click of the hammer going back. I hit face down, totally limp, feeling the 
warm spill of blood seeping into my collar. The light went on and a toe 
touched me gently. Hands felt my pockets, but it was a professional touch 
and the gun was always there and I couldn’t move without being suddenly 
dead, and I had been dead too long already to invite it again.] 
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sınıfına karşı beslediği aşağısamaya paralel olarak – varoluşun yükü-
nün altından kalkmaya yardımcı bir araç olarak kullanıldığı görülür. 

Chester Himes’ın romanlarının özelliği, abartılmış dozda bir 
şiddet değil, sertlik, sefalet gerçeği ve kara mizahtır, ki bu sonuncu 
unsur siyahi Harlem’e düzen getirmeye çalışan iki polisin isimlerinde 
bile kendini belli eder:  
 

Grave Digger (Mezar Kazıcı) ve Coffin Ed (Tabut Ed) sahtekâr 
detektiflerden değildi, fakat zorluydular. Harlem’de çalışmak 
için zorlu olmaları gerekiyordu. Renkli insanlar renkli polislere 
saygı göstermezdi. Ama büyük, parlak tabancalara ve ani ölüm-
lere gösterirdi.38  

 
Yazarın tipik bir yönü de siyahi argoyu tutarlı biçimde kullanması-
dır: »›Ah ain’t seed nobody‹, Jackson said. ›Ah just setting here, 
minding my own business and ain’t seed nobody.‹«39 Okur üzerinde 
bir tokat etkisi yapan kısa, şaşırtıcı vecizeler de vardır, örneğin Jack-
son’un eline biraz para geçince ayakkabılarını boyattığının anlatıldığı 
şu kısa pasaj gibi »›Ulan biliyo musun, içime iyi bir his oturdu,‹ dedi 
boyacı çocuğa. ›İyi bir his ölümün bir işaretidir, Babalık,‹ dedi ço-
cuk«.40 
 Bu son örnekle bir adım daha ilerleyerek Jean-Claude Izzo’ya ve 
onun »noir« (kara) kesiminde yer alan ve içinde vakaların çözümün 
bile bir kurtuluşa açılmadığı polisiye edebiyatına varıyoruz.  Aşağı-
daki örnek polis Fabio’nun, çok hoşlandığı Leila adlı genç Arap ka-

                                                 
38 Himes 2001, s. 71. [Grave Digger and Coffin Ed weren‘t crooked detec-
tives, but they were tough. They had to be tough to work in Harlem. Col-
ored folks didn’t respect colored cops. But they respected big shiny pistols 
and sudden death.] 
39 A.g.y, s. 119. 
40 A.g.y., s. 23. [»Man, you know one thing, I feel good,« he said to the 
shoe-shine boy. »A good feeling is a sign of death, Daddy-o,« the boy said.] 
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dının Fransız ırkçılarca tecavüz edilip öldürüldükten sonra cesedinin 
bulunması karşısındaki tepkisini gösteriyor: 
 

Kollarımı arabanın kaputunun üzerinde kavuşturdum ve alnımı 
üzerine dayadım. Gözler kapalı. Leila'nın gülüşü. Artık sıcaklı-
ğını hissetmiyordum. Soğuk bir kan damarlarımda akıyordu. 
Yüreğim katılaşmış gibiydi. Bu kadar vahşet! Eğer Tanrı varsa, 
onu hemen oracıkta boğabilirdim. Hiç şaşırmadan. Lanetlilerin 
kudurmuşluğuyla...41 

»Çok pişmiş« Türk detektifleri 
Mickey Spillane’in Mike Hammer karakteri Türk polisiye edebiya-
tında olağanüstü bir rol oynar. Nitekim yazarın birçok romanı 
1954’te, edebi olarak daha değerli olduğu düşünülen Hammet ve 
Chandler’ın romanlarından çok daha önce yayınlandı. Çevirilerin ilki 
»Kanun Benim«in aslı »I, the Jury« 1947 yılında çıkmışken,    
Hammet’ın 1929’da yazdığı »Red Harvest«, »Kan Dalgası« adıyla, 
ancak 1968’de basıldı. Bütün romanları büyük bir üne kavuşmuş 
oldukları halde »The Maltese Falcon« romanın 1944’te basılan ilk 
çevirisi »Malta Şahini«42 uzun süre ilgi görmedi, öyle ki Symons 
»Sırça Anahtar« hakkında şunu savunur: »›Sırça Anahtar‹ kendi 
onyılı içindeki bütün Amerikan romanlarıyla kıyas kaldırır.«43 
Chandler’ın »hard-boiled« detektif tiplemesini sunduğu, 1929 yılında 
yayınlanan ilk romanı »Büyük Uyku« ise ancak 1991’de Türkçeye 
çevrilmiştir. 

                                                 
41 Izzo 1995, s. 128. [Je crosai mes bras sur le capot de la voiture et posai 
mon front dessus. Les yeux fermés. Le sourire de Leila. Je ne sentais plus la 
chaleur. Un sang froid coulait dans mes veines. J´avais le coeur à sec. Tant 
de violance. Si Dieu existait, je l´aurais étranglé sur place. Sans faillir. Avec 
la rage des damnés.] 
42 Kar.: Üyepazarcı 2008, s. 812. 
43 Symons 1992, s. 148. 
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İlk Mike Hammer kitaplarının dördü ünlü yazar Kemal Tahir44, 
biri de gazeteci Ümit Deniz tarafından çevrildi.45 Çağlayan Yayıne-
vi’nin siparişi üzerine yapılan bu çevirilerden altı ay içinde yaklaşık 
100.000 nüsha satıldı. O zamana kadar Türkçe kitaplar hiç bu kadar 
çok baskıya ulaşmamıştı. Mickey Spillane altıncı Mike Hammer 
romanından sonra kitap yazmaya uzun yıllar ara verdiyse de, piyasa 
serinin devamını beklediği için, birçok yayınevi Türk yazarlardan bu 
çok sevilen kahramanın hikâyelerinin devamını yazmalarını istedi. 
Bu durumun sonucu olarak, 1955 ile 1960 yılları arasında Mike 
Hammer serisinin birçok farklı yazarlar tarafından yazılmış en az 
250 kitabı basıldı. Bu oldukça kârlı bir iş olmalıydı, çünkü – belirle-
nebildiği kadarıyla – bütün yazarlar isimlerinin yazar olarak geçme-
sinden vazgeçmişler, bunun yerine başlığın üzerinde yazar adı olarak 
Mickey Spillane'in, altında ise çevirmen olarak kendi isimlerinin 
görünmesini kabul etmişlerdi. Bu bilgiyi sınamak, kitap isimleri çok 
olduğu için kolay değilse de, gerçekten Mickey Spillane’in yazdığı 
kitapların hangileri olduğunu bildiğimiz için mümkündür.  

Bu kitapların birçok farklı yazar elinden çıkması      Mike 
Hammer’ın ana hatlarının netliğini yitirmesi sonucunu doğurdu ve 
detektifin karakteri ve görüşleri yazarlara göre değişmeye başladı. 
Fakat, her yaralanmadan sonra hemen eski formuna gelen biri olma-
ları ve kadınların karşı koyamadıkları ağır maço özelliği hepsinde 
ortaktı. Çevirmenlerden biri, yukarıda adı geçen Ümit Deniz, bu 
kahramandan, daha doğrusu satış rakamlarından o kadar etkilenmiş-
tiki aynı nitelikte bir Türk detektif yarattı: Murat Davman. 

Ümit Deniz ve kahramanı Murat Davman 
Ümit Deniz (1922-1975) İstanbul Üniversitesinde İngiliz Dili ve 
Edebiyatı ve Hukuk okumuş fakat iki bölümü de bitirmemişti. 1941 
yılından itibaren gazetecilik yapmış ve en son »Milliyet«te çalışmış-
tı. Röportaj ve gezi yazılarıyla iyi bir gazeteci olarak ünlendi, aynı 
                                                 
44 Kemal Tahir bu kitapları »F. M. İkinci« takmaadı altında yayınladı. 
45 Üyepazarcı 1999, s. 3 ff.; 2008, s. 236 ff. 
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zamanda senaryolar da yazdı. Tanınmış modern yazarlardan, rejimi 
eleştiren tutumu nedeniyle birçok defa kovuşturmaya uğramış biri 
olan Çetin Altan (1927-) Ümit Deniz’in arkadaşıydı ve onu canlı, 
hoşsohbet, kendinden emin, cebinde parası olmasa da her zaman 
ceketinde taze bir karanfille görülen biri olarak anlatır. İri ve fazla 
kilolu olmasına rağmen sporsever, hevesli bir bisikletçi ve iyi bir 
dansçıydı.46 

Çetin Altan’ın bahsettiği bu »sağlam bir aile terbiyesi almış se-
vimli insan«ın kitaplarında yarattığı karaktere nasıl uyduğu konusuna 
hemen tekrar döneceğiz. 

1957’den 1974’e kadar – yazarın kendisi gibi – gazeteci olan ve 
dış görünüşüyle de yazarı andıran Murat Davman’ın kahramanı ol-
duğu on roman yayınlanmıştır. Davman bunun dışında, Ümit De-
niz’in bütün romanlarında açıkça örnek aldığı Mike Hammer’ın bü-
tün özelliklerini taşır. Kuvvet kullanmayı bildiği kadar kaba kuvvete 
katlanmayı da bilen, kadınların karşı koyamadığı ve politik olarak 
sağ görüşe yakın biridir. Bu bakımdan örnek aldığı Hammer’den de 
ileridir ve kitapların beşinde ya Türk gizli servisi MİT’le beraber 
veya MİT hesabına çalışıp Bulgaristan veya Romanya kökenli ko-
münist ajanlarla uğraşır. 1962 yılında çıkan »Kanlı Kolyeler« kita-
bında Davman bir kadın cinayetini çözer ve bu bağlamda, İstan-
bul’da yüksek mevkideki bir güvenlik görevlisinin yönettiği, kadın 
ticareti yapan bir çeteyi ortaya çıkarır.47 Üyepazarcı buradan romanın 
olay örgüsünün, kitabın yazıldığı zamanlar yönetimde olan ve basına 
sansür uyguladığı ve birçok gazeteyi yasakladığı için sevilmeyen 
Demokrat Parti yöneticilerine karşı bir tepki olduğu şüphesini ortaya 
atmaktadır.48 Kitabın yayınlandığı dönem üzerinde, DP'nin halefi 
olan Adalet Partisi’yle 1961 seçimlerini az farkla kazanabilen kema-
list Halk Partisi arasındaki çatışmalar belirleyici olmuştu. 
                                                 
46 Çetin Altan 1977, s. 249 ff. 
47 Bununla ilgili olarak, romanın içeriğinin aktarıldığı şu kaynağa bak.: 
Scharlipp 2006, s. 204. 
48 Üyepazarcı 2008, s. 366. 
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Ümit Deniz’in yarattığı kahramanın kemalist ilkelere dayanan 
MİT’le işbirliği yapması siyasi gündeme güncel bir gönderme olması 
bakımından Mike Hammer’in tutumundan temelde ayrılmaz, fakat 
gene de Türkiye’ye özgü bir problemi konu etmektedir. Davman’ın 
eylemlerini bir gazeteci olarak muhakkak ki gazetelere uygulanan 
sansüre karşı eleştirel bir tavrı olan ve AP’yi en azından ehven-i şer 
olarak gören yazarının ifadesi olarak ele alırsak, sosyal eleştiride 
gayet ileri giden bir yazar olan Çetin Altan’ın Deniz hakkında niçin 
pekâlâ olumlu bir fikre sahip olabildiğini anlarız. 

Arasöz: O yıllarda başka ne tür bir edebiyat yazıldı? 
O zamanın en ünlü yazarlarına kısaca değinmek, içinde Ümit      
Deniz’in de yazdığı edebi çerçeveyi daha açık seçik görmemize yar-
dımcı olur. Mickey Spillane’in ilk çevirisinin yayınlandığı yıl, aynı 
zamanda Türk öykücülüğünün kuşkusuz en ünlü yazarlarından biri 
olan Sait Faik’in (1906-1954) ölüm yılıydı. Ondan birkaç yıl önce 
Sabahattin Ali (1906-1948) ölmüştü. İlki, öykülerinde Adalar’daki 
balıkçı gibi sıradan İstanbulluları anlatmasıyla, ikincisi de belirgin 
bir sosyal eleştiri içeren, Anadolu köylüsünün yoksulluğunu anlatan 
eserleriyle tanınmıştı ve ikisinin de Türk edebiyatının ilerleyişine 
küçümsenemeyecek bir etkisi oldu. 1950’de, Köy Enstitüsü mezunu 
bir köy öğretmeni olarak çalışan Mahmut Makal’ın, sefaleti – adeta 
bir gazeteci tavrıyla – anlattığı  »Bizim Köy« kitabı çıktı. Bunun 
ardından da, »Köy Edebiyatı« olarak adlandırılan akım gelişmeye 
başladı. Bu akımın en tanınmış temsilcisi Fakir Baykurt (1929-1999), 
parçaları 1958, 1961 ve 1977 yıllarında basılan üçlemesi ile köy 
hayatını daha çok edebi bir tavırla anlatıyordu. Köy Edebiyatı ortaya 
birçok önemli isim daha çıkardı. 

Gerçi genellikle Köy Edebiyatı’ndan sayılmayan, ama daha son-
ra dünyaca ünlenecek olan »İnce Memed«de (1955) olsun, bu romanı 
izleyen eserlerinde olsun, kırsal hayatın sert ve her şeyden önce ada-
letsiz koşullarını – özellikle de büyük toprak sahipleri ile topraksız 
köylü arasındaki ilişkiyi – anlatan ve başka bir yazar da Yaşar     
Kemal’di (1923-). Aynı yıllarda, sol görüşlü yazar Kemal Tahir de 
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(1910-1973) kendini üne kavuşturacak eserlerini yazıyordu. Tahir, en 
önemli eseri »Devlet Ana«da (1967) Türklerin tarihinin en büyük 
bölümünün Osmanlı İmparatorluğu dönemine rastladığını savunarak 
kemalist tarih yorumuna karşı çıktı. Her iki yazar da, ünlü Türk şairi, 
onyıllar boyunca kovuşturmaya uğrayan Nazım Hikmet’le (1902-
1963) yakın arkadaştı. Bu muhalif yazar Kemal Tahir’i de, muhalif 
gazeteci Ümit Deniz gibi, Mickey Spillane’i çevirenlerin arasında 
görüyoruz. Her ikisinin de motivasyonu para sıkıntısıymış gibi görü-
nüyor. 

Murat Davman’a geri dönersek 
Murat Davman da »hard-boiled« akımının bütün temsilcileri gibi bir 
»hacıyatmaz« dır. Aradaki tek fark, Mike Hammer gibi özellikle sık 
dövülüp yere serilmesi veya kurşun yemesidir. Bu olayların ayrıntılı 
bir şekilde anlatılması, kendi dayanıklılığı ile gurur duymakta oldu-
ğunu gösteriyor. Davman hep ben-anlatıcı olarak sahneye çıkar: 
 

Ne olduysa o an oldu ve birden kulak zarımda bir bomba patladı 
sandım. Zifiri karanlıkta aynı anda bin bir şimşek çaktı ve renkli 
yıldızlar yanıp sönmeye başladı ve dişetimin derinlerinden gelen 
kuvvetli bir ağrı bütün kafama ve bedenime yayıldı. Ondan son-
ra neler olduğunu hatırlamıyorum. Derin bir karanlığa batmış-
tım. Azrail bana güzel bir sevgili gibi sarılmıştı.49 
 

Yine çarpıcı bir olay tasviri, daha doğrusu kurbanın anlatılışı Mike 
Hammer’ı çok andırıyor: 
 

Biriçim (kahramanın ziyaretine gittiği kadın), boğazı bir kula-
ğından diğerine derince kesilmiş, kafası yana dönmüş bir şekil-
de kan gölünün ortasında yatıyordu. Kesik keskin bir aletle ya-
pılmış olmalıydı zira gırtlağı tek bir seferde kemiğe kadar ya-

                                                 
49 Deniz 1962, Kanlı Kolyeler, s. 8, 9. 
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rılmıştı. Baştan aşağı kana bulanmış, kan yatak örtüsüne ve çar-
şafa da sıçramıştı. Zavallı kızı öldürmek acımasız katil ya da ka-
tillere yetmemiş olacak ki aynı kesici aletle yüzünü de param-
parça etmişlerdi.50 
 

Metinlerden alınan bu örneklerden, Ümit Deniz’in kendi çevirdiği 
Mickey Spillane’den ne kadar ilham aldığı açıkça görülür. Yazar bu 
aşırı tasvirlerle »hard-boiled« ekolünün saygın temsilcileri olarak 
kabul edilen Hammet ve Chandler gibi yazarların üslubunun çok 
dışına çıkar. Kendi kişiliğini de hesaba katarsak okuyucuların oku-
mak istediği ve aynı zamanda kitapların bolca satılmasını garanti 
edecek şeyler yazdığını söyleyebiliriz. 
 

Karma bir »hard-boiled« temsilcisi mi? 
Celil Oker (1952-) polisiye edebiyat dalında açılan bir yarışmada 
ödül aldığı ilk polisiye romanını 1999’da yayınladı. Bu romanla, 
uzun zaman sonra Türk polisiyesinin tekrar bir seri kahramana ka-
vuşmasını sağlayan özel detektif Remzi Ünal’ı yaratıyordu. Aslında, 
Ümit Deniz’den sonra polisiye roman yazan ve aralarında isim sahibi 
birkaç yazarın da olduğu birçok yazar çıkmış, ama bunların çoğu için 
yazdıkları bu kitaplar polisiye alanında verdikleri tek örnekler olarak 
kalmıştır.51 Ahmet Ümit ise (1960-) ilk polisiye romanını daha 
1996’da çıkartmıştı ki, daha sonra değineceğimiz bu kitap burada 
bahsi geçen alt janra girmez. 

                                                 
50 A.g.y., S. 11. 
51 Bunlar arasında şu yazarlar da vardır: Refik Halit Karay (1888-1965), 
Kemal Tahir, Aziz Nesin (1916-1995), Pınar Kür (1943-), Çetin Altan 
(1927-), Osman Aysu (1936-); bu sonuncu yazar, klasik bir gerilim yazarı 
olduğu için özel bir konuma sahiptir. Esaslı bir döküm için bak.: Üyepazarcı 
2008; bazı roman ve anlatıların özetlerini kapsayan bir toplu bakış için bak.: 
Scharlipp 2006 ve 2011. 
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Reklamcı olan Oker gençliğinde Mike Hammer romanları oku-
duğunu söyler.52 Murat Davman’ın vahşeti ve Philip Marlowe’un 
kinizmi olmaksızın »hard-boiled« ekolü detektiflerinin bazı özellik-
lerini taşıyan özel detektif Remzi Ünal’ın şimdiye kadar beş kitabı 
çıktı. Remzi Ünal da onlar gibi yalnız mücadele eden bir adamdır ve 
vücudunu ortaya koyarak savaşmakta başarılıdır, fakat belli bir tek-
niğe, Aikido’ya başvurur ve kitaplarda bu tekniğin tek tek detayları 
kullanıldıkları zaman açıklanır. Remzi Ünal da, kafasındaki kadın 
imgesi bu türün diğer örneklerindeki kadar olumsuz olmasa bile, 
yalnız yaşayan biridir.53 

Bu detektifin görünürde ne bir cinsel hayatı, ne de, beraber Ai-
kido çalıştığından ara sıra bahsettiği bir tanıdık dışında arkadaşı var-
dır. Bu dövüş sanatı, tekrar tekrar anılmasıyla kahramanı karakterize 
eden ve kullandığında bütün beş kitap boyunca işine yarayan az sa-
yıdaki stereotip arasında yer alır. Vakalar farklı türlerdedir, hepsi 
orta sınıf içinde geçer ve hiçbir politik tavır alınmaz. Bu türün batılı 
örneklerinde görülenin aksine polisle bir karşılaşma olmaz, hatta 
polisin anılmasından daha çok kaçınılır. Celil Oker bir röportajda bu 
konuya bir açıklık getiriyor: 

 
Uzun zamandır Türk polisinin vakaları çözerken delillerden 
şüphelilere ulaşmak değil de önce şüphelilere itiraf ettirip sonra 

                                                 
52 Bak.: Oker ile yapılmış söyleşiler romanlarının Almanca çevirilerinin 
sonuna eklenmiş bulunuyor, örneğin: »Letzter Akt am Bosporus« 2004 [Rol 
Çalan Ceset], »Dunkle Geschäfte am Bosporus« 2008 [Son Ceset].  
53 İncelemeler içinde »hard-boiled school« detektiflerinde kadın imgesi 
üzerine eğilen sadece Berman/Kärrholm 2011, s. 96: »Güzel kadınlar çoğu 
zaman tehlikenin habercisidir, femme fatale adlandırması da buradan gelir, 
bunlar çoğu zaman dişiliklerini hile olarak kullanarak özel detektifi ağlarına 
düşürür, sonra da işleri bitince terkederler.« [De vackra kvinnorna står inte 
sällan för det farliga, därav benämningen femme fatale, och de anväder inte 
sällan sin kvinnliga list för at fånga privatdeckaren i sitt nät för att sedan 
svika honom när det virkligen gäller.] 
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buna uygun dellilere ulaşmak gibi bir ünü var. Fakat son zaman-
larda bu durum değişiyor gibi görünüyor.54 

 
Metinler arası bazı imalardan anlaşılan odur ki, Remzi Ünal kendini 
»çok pişmişler ekolü«nün bir temsilcisi olarak görmez. Bir yenilgi-
den sonra şöyle der: »Nasıl olsa bir Hercule Poirot değilsin dedim 
kendi kendime.«55 Ölümcül bir hastalığı olan Komiser Barlach ka-
rakterinin yaratıcısı Dürrenmatt’ın sık sık anılması da, bu türün tipik 
detektiflerine uyan bir özellik değidir. 

Belli kalıpların bütün kitaplarda tekrarlanması, okuyucunun ana 
karakterle erkenden bir yakınlık kurmasını ve kendini kahramanla 
özdeşleştirmesini sağlar. Komiser Maigret’nin her kitapta yaktığı 
piposu, büfeden ısmarladığı sandviçleri ve biraları, Philip Mar-
lowe’un yıkık dökük bürosu, viski şişesi veya Léo Malet’nin detekti-
fi Nestor Burma’nın her kitapta yardımına koşan gazeteci arkadaşı 
Marc Covet ile gazetesi Crépiscule, bütün bunlar bizim seri kahra-
mana sahip yayınlardan bildiğimiz bir ifade aracıdır. Oker’de tekrar-
lanan kalıplar ise, yukarıda değindiğimiz aikido tekniklerine ilişkin 
ayrıntılar, eski pilot Remzi Ünal'ın bilgisayar başında, uçuş simülatö-
rüyle yaptığı yolculukları, kötü televizyon programlarından şikâyet, 
mahalle bakkalının ekmekle gazeteyi çoğu zaman geç getiren çırağı 
vs. olur. Türün başka temsilcililerinden bildiğimiz kinizm Ünal’da 
çoğunlukla alaycılık sınırlarında kalır ve sık sık da kendisiyle alay 
etmeye dönüşür; bütün kitaplarda, detektifin yenik düştüğü durum-
larda geçen şu cümle gibi: 

 
Remzi Ünal... Şu Havva Kuvvetleri‘nden müstafi, THY’den ko-
vulma, kendisine saygısı olan hiçbir frequent flyer’in adını bile 
duymadığı sekizinci sınıf charter şirketlerinde bile tutunamayan, 
sayenizde MS Flight Simulator’un Cessna’sını bile adam gibi 

                                                 
54 Oker 2008, Dunkle Geschäfte am Bosporus, s. 254. 
55 Oker 2001, Rol Çalan Ceset, s. 142. 
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indirmekten aciz eski pilot, ex-kaptan, nevzuhur özel detektif 
Remzi Ünal.56 
 

Ünal’ın yeni Türk polisiye edebiyatında bu mesleğin ilk temsilcisi 
olduğunu bu son sözden anlayabiliriz. Oker’de dozu iyi ayarlanmış 
ironinin yanında diğer »çok pişmiş« yazarların son derece karamsar 
ana karakterlerine uymayacak şekilde, bir durum komedisi de bulu-
nur. Örneğin, Remzi Ünal’ın bir müşterisiyle sokakta yaptığı görüş-
menin tasvirinde, yanlarında tesadüfen durmakta olan bir kestane 
satıcısı konuşmalarına istemeden kulak misafiri olur ve mimik ve 
jestleriyle konuşulanı onayladığını ya da onaylamadığını belli eder. 
Bu tür bir sahne Batı ortamında abartılmış kaçabilecekken Türki-
ye’de, komik de olsa, mümkündür. 

Oker’in dilsel tarzı sözkonusu türdeki diğer yazarlarınki gibi kı-
sa ve öz değildir. Dövüşme ve tartışmalar da daha az kanlı anlatılır, 
Ünal’ın yere serildiği şu durumda olduğu gibi: 

 
Her halükarda, içlerinden birinin bir laf ettiğini duymadım. İlk 
darbe şakaklarıma geldi. İkincisi mideme. Dişlerimi sıktım. 
Karşı koymaya fırsat vermeyecek şekilde vuruyorlardı. Sadece 
ellerimle başımı korumayı denedim, başaramadım. Artık kim-
den hangi darbeyi aldığımı ayırt edemiyordum. Daha sonra da 
neremden darbe aldığımı. Neredeyse kendimi kaybedecek oldu-
ğum hayalarıma aldığım darbeye kadar. İster istemez dizlerime 
çöktüm.57 
 

Bir dayağın bu şekilde tasvir edilmesi, özellikle Mickey Spillane’de 
sık sık rastlandığı gibi sadistçe kaçmasa da, gerçekçilik ve vahşilik 
içerir. 

                                                 
56 Oker 2010, Rol çalan Ceset, s. 63. 
57 Oker 2001, Rol Çalan Ceset, s. 136.  
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Böylece, kahramanın yalnızlığı, tek başına mücadelesi, yetene-
ği, yenilgilerden sonra çabucak tekrar ayakları üzerine dikilebilmesi 
gibi özellikler Oker’in romanlarının »hard-boiled« ekolünden sayıla-
bileceğini gösteriyor. Diğer taraftan, diğer örneklerde kendini kinizm 
biçiminde gösteren toplumsal eleştirinin olmaması, kanlı ve diğer 
hunharca sahnelerin kullanılmaması gibi, bu tür için daha çok alışıl-
madık sayılabilecek özellikler de buluyoruz. Remzi Ünal’ın müşteri-
lerinin veya ilişkisi olduğu öbür insanların durumlarına ilgi göster-
meyişi onun karşımıza konturları belirsiz bir figür olarak çıkmasına 
yol açar, ki bu eksiklik yukarıda saydığımız niteliklerin ve alışkanlık-
ların tekrarlanması yoluyla da giderilemez. Chandler'in sözünü etti-
ğimiz denemesinde geçen o ünlü cümlesiyle detektife yönelttiği bek-
lentiyi Ünal pek yerine getirememektedir: 

 
Ama tüm bu acımasız sokaklarda kendisi de acımasız olmayan, 
lekelenmemiş, korkmayan biri yürümeli. Bu tür bir hikâyedeki 
detektif işte böyle bir adam olmalı.58 

Kadın yazarlar ve suç 
Kadınların polisiye romanın gelişimine katılması nispeten erken 
olmuştur. Agatha Christie (1890-1976), Dorothy Sayers (1893-1957) 
ya da Ruth Rendell (1930-) gibi isimler sadece polisiye roman seven-
ler tarafından değil tüm edebiyat dostlarınca bilinir. Bunlardan birin-
cisi ilk romanını 1920’de yayınladı ve bu kitabıyla başlattığı bir gö-
rüngü bizi polisiye edebiyatta janr tartışması açısından bir sorunla 
karşı karşıya bıraktı. Soru, şuydu: metinleri bir edebiyat türüne dâhil 
ederken ölçüt, yazarların kadın olduğu gerçeği mi olmalı, yoksa ka-
dınların yazışındaki özgül yönler ve bunların ortaya çıkardığı sonuç-
lar mı? Edebiyat üzerine yazanların çoğu bu soruya, kadın yazarlar 
sözkonusu olduğunda janr sorusunu hiç sormamakla cevap vermiş 

                                                 
58 Chandler 1950, The Simple Art of Murder. [But down these mean streets 
a man must go who is not himself mean, who is neither tarnished nor afraid. 
The detective in this kind of story must be such a man.] 
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olmaktadır. Edebiyat tarihçilerinin çoğu bunun yerine, kadın yazarla-
rı Boielau/Narcejac’a uyarak »oyun romanı« (roman jeu) diye adlan-
dıracağımız, Nusser’deki karşılığıysa aşağı yukarı, »odağa yönelen 
bilmece romanı« (pointierter Rätselroman) olan janr çerçevesinde ele 
alırlar.   

Hangi terimi kabul edersek edelim, Nusser Agatha Christie ro-
manlarını örnekleyişinde haklıdır: 

 
Poirot olguları bir düzen içine oturturken düzenli olarak bir en-
gele çarpar ve bu engel sadece, bütün olayın nasıl geçmiş olabi-
leceğini söyleyen ani bir ilham, sezgi yoluyla aşılabilir; sezgi 
olmasa Poirot başarısızlığa uğrayacaktır. Bu nihayet, bir taraftan 
kendi sonuçlarını çıkarmaya teşvik edilen okurun da çözüme 
ulaşma şansına gölge düşüren bir durumdur. Yazarın asıl başarı-
sı, bilmece kurma, soruşturma ve çözüm arasındaki dengeyi 
kurmasında ve bu üç bileşenden sadece birini (örneğin           
Leroux’da hâlâ rastlandığı üzere) aşırı biçimde geliştirmeyi bı-
rakmış olmasındadır.59 
 

Dorothy Sayers’ın bir başarısı, bu »oyun romanı«na tekrar biraz daha 
fazla gerçeklik katması oldu, ama öte yandan o da aynı, »bilmece 
kurma, soruşturma, aydınlatma« modeliyle çalışıyordu. Christie’nin 
polisiye romana getirdiği en önemli ve kalıcı yenilik ise, kuşkusuz, 
Miss Marple karakteriydi, yani bilmeceyi çözen bir kadın ana kah-
raman.  

Özellikle Sayers, ana karakter Lord Peter Wimsey’in yanına ön-
ce asistanı, sonra da karısı olan Harriet Vane isimli kadını eklediği 
için kadın detektifler için öncü sayılabilir. Wimsey ayrıca polisiye 
edebiyata girecek olan kadınsı unsurların da erken bir habercisi oldu. 
Bergman/Kärrholm şöyle der: 

 

                                                 
59 A.g.y. 
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Detektiflerin erkeksi kodlarla belirlenmiş ideale aykırı özellikle-
ri karakterlerinin önemli unsurları haline gelmeye ve cinayet 
bulmacasının çözülmesinde çoğu zaman önemli bir rol oynama-
ya başladı. Bu örneğin, Poirot’nun çoğu zaman canalıcı bir 
önem kazanan dedikodu merakı için geçerlidir. Lord Peter 
Wimsey’nin travmatik savaş deneyiminden ileri gelen kırılgan-
lığı da duygusal unsuru akılcı olanın aleyhine vurgulamaya ya-
rayan bir karakter özelliğidir.60 

 
Maskülen ve feminen stereotipler arasındaki zıtlık ancak 1970 ve 
80’li yıllarda kesinkes cinsiyete bağlı iki çözüm yönteminin ayrışma-
sına yol açtı. Kadın detektife artık, erkek meslektaşlarında olduğun-
dan daha çok empatiye dayalı bir çalışma biçimi atfediliyordu.61 
Boileau/Narcejac Agatha Christie ile ilgili olan bölümde bunu şöyle 
vurgular: 
 

Miss Marple oracıkta, önünde bir fincan çay, öylece dinliyor, 
sezgileriyle sorguluyor. Bu sefer şüpheliler figüranlar değil. 
Binbir bağlantı, binbir ilişki, tutku, kin onları kurbana bağlıyor. 
Kanında canında ve ruhunda acılar çeken koca bir topluluk. Ci-
nayet bir karakter çatışmasının sonucunu işaret ediyor ve her ka-

                                                 
60 Bergman/Kärrholm 2001, s. 188. [Egenskaper hos detektiverna som skar 
sig mot det manligt kodade idealet började nu behandlas som viktiga inslag 
i karaktärsteckningen och ofta som centrala för uppklarandet av 
mordgåtorna. Exempelvis gäller detta Poirots böjelse för skvaller, som ofta 
visar sig vara av avgörande betydelse. Lord Peter Wimseys sårbarhet, som 
är länkad till hans traumatiska upplevelser under kriget, är också ett 
karaktärsdrag som bidrar till att framhävar det emotionella på det rationellas 
bekostnad.]  
61 Ne var ki empati yeteneği eski erkek yazarlarda da, en önemli değilse 
de, önemli bir rol oynar: örneğin George Simenon’un ve kendisi de bir 
psikiyatri kliniğinde uzun süre kalmış olan İsviçreli yazar  Friedrich 
Glauser’in (1896-1938) eserleri, özellikle »Matto regiert« (1936) böyledir. 
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rakter, şifreli gizli bir belgeymişçesine, deşifre edilmeyi bekli-
yor. Bu tam da Miss Marple'ın uzmanlık alanı!62 
 

Edebiyat incelemeleri Miss Marple’ın ardından gelen kadın detektif-
lerin gayet psikoanalitik bir yöntemle çalıştığını ileri sürer.63 Ne var 
ki yazarlar aynı zamanda, »hard-boiled« ekolü detektiflerinin dişi 
karşılıkları sayılabilecek karakterler de geliştirir. Bu bağlamda örne-
ğin kadın detektifi Bella Block’la Doris Gercke (1937-) veya kadın 
kahramanı V.I. Warshawski’yle Sara Paretzky’den söz edilebilir. Bu 
arada, bu kadın detektifler arasında büyük farklar olabilmektedir. 
Örneğin, Bella Block ortalamanın üzerinde kültürlü oluşuyla kendini 
gösterir; şiire karşı büyük bir ilgisi vardır, ama aynı zamanda erkek 
rakiplerine karşı ayakta kalmasını sağlayacak ölçüde güçlü bir özgü-
ven ve irade sahibidir, dayanıklıdır. Buna karşılık Warshawski’de, 
daha çok erkek meslektaşlarına özgü nitelikler bulunur: karate bilir 
ve bedenen örselendikten sonra gene çabucak ayaklarının üstüne 
dikilir. 

Yukarıda adı geçen kadın yazarlar dolayısıyla karşımıza bir 
yandan kadın detektifler çıktığına, fakat öte yandan kadın özgürlü-
ğüyle ilgili tartışmalarla da karşılaşmadığımıza göre, bu gibi durum-
larda polisiye edebiyatın feminist bir alt janrının değil, sadece ve 
sadece, erkek meslektaşları gibi birbirinden farkı özelliklere sahip 

                                                 
62 Boileau/Narcejac 1975, s. 66. [Miss Marple est là, qui écoute, qui inter-
roge avec tact, devant une tasse de thé. Cette fois, les suspects ne sont plus 
des figurants. Mille liens, de parenté, de passion, de rancune, les rattachent 
à la victime. C`est toute une communauté qui souffre, dans sa chair et dans 
son esprit. Le meurtre résulte d`un conflit de caractères, et chaque caractère 
est à déchiffrer, comme un document codé. C`est à quoi, présisément, Miss 
Marple excelle.] 
63 Bergman/Kärrholm bununla ilgili olarak Ruth Rendell’i (1930-) ve özel-
likle İsveçli kadın yazarlar olan Kerstin Ekman (1933-), Karin Alvtegen 
(1965-) ve Åsa Nilsonne’u (1949-) örnek gösterir. Bak.: Bergman/Kärrholm 
2011, s. 190. 
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kadın yazarlar ve kadın detektiflerin sözkonusu olduğunu söylemeyi 
tercih ediyorum. 

Bütün bu girizgâh tek bir Türk kadın detektifi tanıtmak için ya-
pıldı. Yine de, batılı meslektaşlarının çok çeşitli özellikleri karşısında 
bu kadın detektifi nereye oturtabileceğimizi görmek için gerekli söz-
lerdi. Elbette şimdi bahsettiğimiz Esmahan Aykol’dan (1970-) önce 
de polisiye roman yazan Türk kadın yazarlar olmuştu, ancak bu ro-
manlar, asıl uğraşları başka janrlar olan yazarların bütün eserleri 
içinde tek örnekler olarak kalmıştı. Örneğin çağdaş Türk edebiyatı-
nın büyük hanımefendisi olan Halide Edip Adıvar’ın (1882-1964) 
birçok eserinin arasında bir polisiye romanı da vardır. Yine Türk 
düzyazısının önemli bir temsilcisi olan Pınar Kür (1943-) polisiye 
olayları konu edinen, fakat daha çok »suç romanı«64 olarak sayılabi-
lecek ve teması »suç ve ceza« kavramları olan üç roman yazmıştı. 

Esmahan Aykol, kitaplarında bir kadın detektifin başrolü üst-
lendiği ve ayrıca dizi kahramanı olarak ortaya çıktığı ilk Türk kadın 
yazardır. Eserlerine daha ayrıntılı bakmamız için bir başka neden de, 
kitaplarının nispeten büyük bir hızla Almanca’ya çevrilmiş ve Al-
manya’da iyi satmış olmasıdır. Aykol Türkiye’de bitirdiği hukuk 
eğitiminin ardından doktora yapmak üzere Berlin’e gitmişti. Halen 
hem İstanbul’da hem Berlin’de yaşıyor ve kitaplarında her iki toplu-
mun kültürel farklarını irdeliyor. Kahramanı Kati Hirschel, kendi 
ifadesine göre, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’ye göçmüş 
katolik bir Alman anne ile Alman Yahudisi bir babanın kızıdır65 ve 
Beyoğlu’nda polisiye kitaplar satan bir kitapçı dükkânı işletir. Pek 
genç sayılmaz, fakat evli değildir ve dükkânı arasına işe koştuğu 
birkaç arkadaşının yardımıyla yürütür. Bu dükkân okura adını verdi-
ği, dizinin birinci kitabı olan »Kitapçı Dükkânı«nda tanıtılır.  

                                                 
64 Suç edebiyatı üzerine inceleme yapan birkaç yazar bu kavramı alışılma-
dık ölçüde geniş tutar. Örneğin Danimarkalı edebiyat eleştirmeni ve yazar 
Bo Tao Michaelis Sophokles’in »Kral Ödipus«unu ilk suç romanı olarak 
nitelemekten kaçınmaz. Michaelis 2001, s. 12. 
65 Aykol 2003, Kelepir Ev, s. 16. 
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2001 yılında İstanbul’da yayınlanan roman 2003 yılında       
Almanca’ya çevrilmiştir bile. Ne var ki, hikâyenin dükkânla pek bir 
alakası yoktur; bir film çekimi için İstanbul’a gelen ve Kati tarafın-
dan çocuk pornosu çektiği ortaya çıkartılan bir yönetmenin öldürül-
mesini konu edinir. Dizinin ikinci kitabı »Kelepir Ev«de (2003,  
Almancası 2004) Kati Hirschel ucuz bir satılık ev ararken otopark 
mafyasıyla ihtilafa düşer. Böylece, İstanbul için tipik olan bir suç 
örgütü ortaya çıkar: Yıkılmak üzere olan ve tamir gerektiren eski 
evleri alan bu tür bir örgüt yeni inşaatı engelleyerek boş arsa üzerin-
de, sıkı bir yapılaşması olan İstanbul’da pek zor bulunan ve gayet iyi 
para getiren otoparklar açmaktadır. Üçüncü ve şimdiye kadar sonun-
cu romanı »Şüpheli Bir Ölüm« Almanca olarak »Scheidung auf  
Türkisch« [Türk Usulü Boşanma, 2008]  adıyla yayınlandı.66 Bu 
kitapta Kati Hirschel »yüksek sosyeteden« genç bir kadının tesadü-
fen basından haber aldığı ölümünü aydınlatır. Romanda okurun sür-
mesi için çeşitli yanlış izler ortaya konur; bunlardan biri – Aykol’un 
memleketi olan – Trakya’da çevreye büyük zarar vermekte olan deri 
sanayiiyle ilintilidir ve genç kadın öldürülmeden önce bir dernek 
kurarak dericilerle mücadeleye girişmiştir. Kurguya bir de, sözümo-
na Trakya’nın bağımsızlığı için savaşan politik – hatta hemen hemen 
terörist – bir örgüt katılır. Ne var ki sonunda, genç kadının ani ölü-
münün nedeninin özel hayatıyla ilgili olduğu ortaya çıkar. 

Bütün kitapların dili hafif ve akıcıdır, diyaloglar zaman zaman 
esprilidir fakat mizah bazen yapay kaçar. Kati Hirschel’in zaman 
zaman kendisine ironiyle bakması da, fazlasıyla kendine âşık olan bu 
karakter için inandırıcı olmaz.67 

Ana karakterin zaman zaman tipik kadın meselelerini dile ge-
tirmesi, örneğin selülitlerinden yakınması veya yaşadığı durumun 
                                                 
66 Almanca çevirinin bu adı nasıl aldığını anlamak, hele yazar tam da ön-
yargıları yıkmaya çalıştığını ileri sürerken, mümkün değil. 
67 Edebiyat tarihiyle edebiyat eleştirisi arasında, tarihçi incelediği eserleri 
değerlendirmekten her zaman kaçınamayacağına göre, kesişme noktaları 
vardır. 
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acaba menopozun ilk belirtileri mi olduğunu merak etmesi, kimi 
okurda burada feminist bir polisiye edebiyatın, dolayısıyla yeni bir 
janrın sözkonusu olduğu izlenimini uyandırmıştır. Fakat buna bir 
itiraz olarak, ailevi veya toplumsal nitelik taşıyan daha başka kadın 
sorunlarının belirleyici bir rol oynamadığı ileri sürülebilir. Nasıl ki 
erkek bir detektifin piposu veya viskisi onu »maskülen« bir alt janra 
ait kılmazsa, bu tip ayrıntılar tür tanımlamasında çok az rol oynarlar. 

Sözü geçen kadınsı endişeler Kati’nin kendine güvenini kesin-
likle sarsmaz. Keza, bir istese ne kadar çok adamı elde edebileceğini 
dile getirmekten de yorulmaz. Her ne kadar bu tür ifadeler kendine 
yönelik bir ironi gibi görünse de, sık sık tekrarlanmalarıyla ortaya 
egosantrik bir karaker portresi çıkmaktadır. Almanca çevirilerin ka-
pak yazıları ve kitapların içeriği de karakteri inandırıcılıktan bir kat 
daha uzak hale getirir. Sözde, detektifin yakından tanıdığı her iki 
toplumu da eleştirmesi ve böylece karşılıklı anlayışa katkıda bulun-
ması gerekmektedir. Oysa sonuç, önümüzdeki iki örnekten de görü-
lebileceği gibi, tek taraflı bir eleştiri olur: 

 
Beş dakika sonra Hamdi ve kahve paketi kapımın önündeydi. 
Alın size İstanbul´u ve Türkleri sevmek için bir neden daha. O 
korkunç Berlin’de olsam Pazar sabahı kahve alabileceğim açık 
bir dükkân bulmak için kentin yarısını dolaşmam gerekecekti.68 
 

Başka bir pasajda da, bir soruya verilecek samimi bir cevap sözkonu-
su olduğunda, benzer bir klişeye rastlıyoruz: 
 

Doğruları duymak Türklerin kalbini kırar. Ben de diyorum ya 
Almanlar kadar kaba değilim bir süredir. En azından Berlinli 
Almanlar kadar.69 
 

                                                 
68 Aykol 2007, s. 80. 
69 Aykol 2007, s. 169. 
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Türklerin özellikleri hakkında bazı eleştirel ifadeler vardır, fakat 
bunlar da nitelik bakımından klişe olmanın ötesine geçemez: 

 
Pırıl pırıldı İnci’nin evi. Her iyi Türk kadınının evi gibi, balkon-
lar ve sokaklar ise pislikten geçilmeyecek gibi.70 

 
Bu tür pasajlar romanın Almanca çevirisini eleştiren bir kadın yazara 
şu soruyu sorduruyor: Berlin bu yazara ne yaptı acaba?71 

Kitapların kurgusuna yönelik eleştiri ise daha da sert düşer. Se-
rinin ilk romanında, neredeyse inandırıcı bir hikâye sözkonusu olsa 
da, olay örgüsünün inandırıcılığı metin ilerledikçe azalır. Yazarın iyi 
bildiği ve sevdiği Beyoğlu semtindeki gezintiler kitapların kurgusu-
nun inandırıcılıktan uzak olmasını telafiye yetmez. Sonunda, dizinin 
üçüncü kitabı üzerine bir kadın eleştirmen şunları yazmaktadır: 

 
Şüpheli Bir Ölüm’deki tek umut ışığı her iki ana karakter ara-
sındaki laf dalaşı ve kavgalardı. Ama samimi olalım: bu, böyle 
bir kurguyu telafi etmeye yeter mi?72 
 

Daha Üyepazarcı da, geniş çaplı incelemesini yazdığı sırada yayın-
lanmış olan ilk iki kitap üzerinden şöyle bir değerlendirmeye varıyor:  
 

Ancak kahramanının erkeklerle olan ilişkileri yönünden göster-
diği kafa karışıklığı polisiye kurguyu da etkiliyor.73 
 

Yazarın Almanya’daki başarısı belki çoğu okurun İstanbul’u bilme-
sine ve okuma sırasında, çoğu ziyaretçilerinin hayran bırakan bu 
şehire ilişkin anılarını tazelemesine bağlanabilir. Bazı tereddütlere 
                                                 
70 Aykol 2007, s. 81. 
71 Buchjunkie 2010. 
72 Bongenberg 2010, www.krimi-couch.de/krimis/esmahan-aykol-
scheidung-auf-tuerkisch.html. 
73 Üyepazarcı 2008, s. 429. 
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rağmen, bu bölümü Üyepazarcı’nın olumlu değerlendirmesi ile biti-
relim: 
 

Aykol’un bundan sonraki Kati Hirşel polisiye öykülerinde mu-
amma unsurunu daha belirgin hale getireceğine inanıyoruz. Bu-
nu başarabileceğini de zaten ilk iki kitabıyla kanıtlıyor.74 

Batılı bir örneği olmayan Türk polisiye romanları 
Daha önce bahsettiğimiz gibi, Ahmet Ümit’in 1996’da yayınlanan ilk 
polisiyesi ile Türk edebiyat tarihinde yeni bir sayfa açılmış oldu.75 
Artık, Türkiye’ye özgü konulara yönelen ve edebi yönden örnekle-
rinden daha iddialı olan polisiye romanlar yazılıyor ve bu dizi ro-
manlar için de geçerli. »İddialı« ve »daha az iddialı« edebiyat gibi 
bir ayrım yapmamın nedeni, kültüre hizmet ettiği öne sürülen »ciddi« 
edebiyatla kaçışa hizmet eden hafif edebiyat arasındaki ikiliği ilke 
olarak reddetmemdir; bu konuda Chandler’ın şu fikirlerine katılıyo-
rum: 

 
Tek söylediğim, ister Yunanca, matematik, astronomi,           
Benedetto Croce veya Unutulmuş Adamın Günlüğü, ister başka 
ne olursa olsun, bütün okumalar kaçıştır. Bunun aksini iddia et-
mek entelektüel bir züppe ve yaşama sanatından anlamayan biri 
olmak demektir.76 
 

»İddialı« ve »daha az iddialı« arasındaki sınır doğal olarak değişken-
dir ve bu nedenle kategoriler oluşturmaya uygun değildir. Daha iddi-
alı edebiyat için asgari talepler olarak elbette, okurun belli bir kültür 

                                                 
74 Üyepazarcı 2008, s. 429. 
75 Yazar üzerine burada daha fazla bilgi verilmeyecek, çünkü Ahmet Ümit 
üzerine bu arada yeteri kadar inceleme yazılmış bulunuyor. Örneğin bak.: 
Naci 1999, s. 677; Sagaster 2007; Scharlipp 2006, 2008, 2009; Üyepazarcı 
2008, s. 399 ff. 
76 Chandler 1950. 
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birikimi veya belli bir kültür yönelişi olması ve zihince bir ölçüde 
eleştirel davranabilmesi öngörülebilir. 

Kültürün veya eleştirel ruhun ölçütü de, iyi bir üslubun tanımı 
gibi, pek somutlaştırılamaz. Dolayısıyla, örneğin Nusser’in George 
Simenon’un yazarlık yeteneklerinin D. Sayers’a nazaran »çok daha 
zayıf« olduğu gibi fikirlerine katılmıyorum.77 Başka bilimciler Si-
menon’un tam da, okuyucuyu az cümleyle yoğun bir atmosferin içine 
sokarak bu sahneyi izleyecek olayın duygusunu paylaşmasını sağla-
ma yeteneğine övgüler düzer.78 

Aynı şekilde, az sözle okuyucuyu belli bir atmosfere sokarak  
etki altına almayı başaran az sayıdaki Türk polisiye yazarından biri 
de Ahmet Ümit’tir. Aslında bir polisiye roman olmaktan çok, yazarın 
kendisinin de ifade ettiği gibi, gizemli bir gerilim öyküsü olan ilk 
romanı »Bir Ses Böler Geceyi« de (1994) bunun başarılı bir örneği-
dir. Bu belirlemeyle ön açıklamalarımızın sonuncusuna gelmiş bulu-
nuyoruz.  

Makalenin başında da belirtildiği gibi, neyin polisiye edebiyat 
sayılıp neyin sayılmayacağı tartışması, bu makalenin konusu değil. 
Burada sadece kısaca, Scharlipp’in (2007) »Frøken Smillas fornem-
                                                 
77 Nusser 1992, s. 106. 
78 Örneğin bir vakanın aydınlatılmasından sonra hüküm süren hava: 
»Maigret, bezgin bir iç çekmeyle, kollarını dayadığı masadan sandalyesini 
uzaklaştırdığında, Carl Andersen'in sorgusu tam 17 saattir devam ediyordu. 
Perdesiz pencerelerden sırasıyla, öğle vakti genç kız ve memurlar 
kalabalığının Saint Michel meydanındaki muhallebicilere hücumu ve sonra 
yavaş yavaş canlılığın azalması ve saat 6'da garlara ve metrolara doğru 
hücum ve aperatif saatinin aylaklığı teker teker izlendi.« [Quand Maigret, 
avec un soupir de lassitude, écarta sa chaise du bureau auquel il était accou-
dé, il y avait exactement dix-sept heures que durait l´interrogatoire de Carl 
Andersen. On avait vu tour à tour, par les fenetres sans rideaux, la foule des 
midinettes et des employés prendre d´assaut, à l´heure de midi, les cré me-
ries de la place Saint-Michel, puis l´animation faiblir, la rueé de six heures 
vers les métros et les gares, la flanerie de l´apéritif.] Simenon 1976, La nuit 
du carrefour, s. 7. 
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melse for sne (Peter Høeg, 1992, Smilla ve Karlar)« ve »Kara Kitap 
(Orhan Pamuk, 1990)« romanlarından ilki polisiye sayılabilecekken 
ikincisinin, edebiyat incelemelerinde zaman zaman öyle ele alınmış 
olsa da, neden polisiye sayılamayacağına ilişkin irdelemelerine işaret 
edelim. »Kara Kitap«ı Norveççe’ye çeviren Bernt Brendemoen ro-
mana yazdığı sonsözdeki şöyle derken haklı olarak temkinli davranı-
yor: 

 
Kara Kitap, İstanbul’a bir övgü olarak okunabilir, iki insan ara-
sındaki hüzünlü bir aşk hikâyesi olarak okunabilir, detektif ro-
manı olarak veya Celal’in gittikçe kaybolan anıları simgelemesi 
üzerinden, dünyadaki çöküşe ilişkin bir çözümleme olarak oku-
nabilir.79 
 

Bu sakınımlı ifade herhalde kitaba hakkını vermekte ve melezleşme 
olgusunun Türk edebiyatında da ne kadar kuvvetli bir gelişme oldu-
ğunu belirginleştiriyor.80 

Ahmet Ümit’in polisiye romanlarının hepsinde konuyu bir suç 
ve suçlunun ortaya çıkarılması oluşturur, fakat ana karakterler ve 
olayların arka planı her kitapta farklıdır. Sadece iki kitabında, polisi-
ye öykülerinde ve »Kavim« romanında Komiser Nevzat ile asistanı 
Ali iş başındadır. Ümit bütün kitaplarında Türk toplumunu ve politi-
kasını belirleşen sorunlu koşulları ele alır. 

Kronolojik sıralamayla, yazarın kitapları şunlardır: »Sis ve Ge-
ce« (1996); bu roman gizli servis ortamında geçtiği için klasik çerçe-
vede Türklere özgü bir konu olmasa da meydana gelen olaylar ve 
olayların geçtiği yer romana Türk unsurunu katar. Ana kahraman, 

                                                 
79 [Svart bok kan leses som en lovsang til Istanbul, den kan leses som en 
ulykkelig kjærlighetshistorie mellom to mennesker, som en detektivroman 
eller som en analyse av forfallet her i verden, symbolisert med Celals 
sviktende hukommelse.] Brendemoen 2001, s. 480. 
80 Bu görüngünün uluslararası edebiyat çerçevesinde değerlendirilmesiyle 
ilgili olarak bak.: Sagaster 2009, s. 253 f. 
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gizli servis elemanı Sedat politik olarak sol görüşlü genç bir kadın 
olan sevgilisinin kaybolmasını açıklığa kavuşturmak ister ve teşkilat, 
anayasa düşmanları ve karısıyla yaşadığı zorluklardan sonra beklen-
medik, fakat kendisinin yol açtığı bir felaket yaşar.81 »Kar Kokusu« 
(1998), Moskova’da Marksizm-Leninizm Enstitüsü’nde okuyan ve 
Türk gizli servisi tarafından gözlenen genç Türklerden oluşan bir 
grubun içinde işlenen iki cinayet üzerinedir. Grubun içindeki sürtüş-
me, grup üyelerinin bir yandan istihbaratçılarla, diğer yandan kendi-
leri ile ilgilenen Ruslarla yaşadıkları olaylara iklim şartları da ekle-
nince hikâye büyük bir gerilime ulaşır. »Patasana« (2000) romanına 
adını veren Hititli vakanüvisin yazdığı tabletler Doğu Anadolu’da 
uluslararası bir arkeolog grubunun kazılarında bulunmuş ve tercüme 
edilmiştir. Bu kazı çevresinde, bir Kürt direnişçi grubunun, fanatik 
İslamcıların ya da öç almak isteyen Ermenilerin işlemiş olabileceği 
bir dizi cinayet meydana gelir. Roman dönüşümlü olarak Hititli yaz-
manın metinleri ile kazı sırasında art arda meydana gelen olayları 
anlatan kısa bölümlerden oluşmaktadır. Bu arada paralel olarak, bir 
Hitit prensesinin hikâyesi ile kazı grubunu yöneten bilimci kadınla 
arkeologların korunmasından sorumlu bir subay arasındaki ilişki 
anlatılır. İlk izlenim, Patasana’nın tabletlerinin polisiye nitelikteki 
asıl olay üzerinde geciktirici bir etkisi olduğu şeklinde olsa da, iki 
konunun birbiriyle olan bağlantısı bir o kadar yakındır.82 »Kukla« 

                                                 
81 Eleştirmen Fethi Naci (1999) kitabı gerçekçilikten uzak bulmaktadır, 
çünkü kanısınca bir gizli servis elemanı – romanda anlatıldığı gibi – iyi bir 
koca olamaz. »Nacht und Nebel« (Ümit 2008) başlıklı Almanca çeviri ise 
büyük çoğunlukla gayet olumlu değerlendirmeler almış bulunuyor. 
82 Şu alıntı, bambaşka bir janr ile ilgili ise de, genel olarak edebiyat için 
geçerlidir: »Olayın belli bir parçasının geciktirici niteliğinin olduğunu 
belirlemek, mutlaka bu amaç özellikle gözetilerik yazılmış olduğu 
iddiasında bulunmak olmaz. Olay örgüsündeki pek çok kesinti, olayın 
varacağı hedefi geciktirmeleri bir yana, daima kendilerine özgü anlatısal bir 
değere de sahiptir.  Yazar bunlarla, Hegel’in ifadesiyle, durumlardan oluşan 
bir dünyanın başka türlü dile gelemeyecek olan bütünlüğünü gözlerimizin 
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(2002) Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük skandallarından biri olan 
ve bir devlet görevlisinin bir suç örgütüyle işbirliği yaptığını ortaya 
çıkaran Susurluk kazasını konu edinir. Bu yine de, hikâyede ve ola-
yın çözümünde adı geçen insanlar kurmaca karakterler olduğu için, 
belgesel bir roman sayılmaz. »Beyoğlu Rapsodisi«nde (2003), yay-
lımlı biçimde tasarlanmış bir polisiye olsa da, civcivli Beyoğlu sem-
tinin tasviri ağır basar. »Kavim«de (2006) ilk bakışta, dini gerekçe-
lerle işlenmiş gibi cinayet sözkonusuymuş gibi görünür. Komiser 
Nevzat asıl nedeni ortaya çıkartana kadar keskin zekâsını ve sabrıyla 
iyice kullanmak zorunda kalır. Yazar bu kitabında etnik ve dini bas-
kılar yüzünden gizli kalmış kimlikleri işlemek amacındadır. Dolayı-
sıyla,  Türk toplumunu ve siyasetini çok yakından ilgilendiren bir 
konuya değinilmiş olur. 

Ahmet Ümit’in romanları Türkiye’ye özgü meseleleri konu edi-
yor olsa da suçun, suçun aydınlanmasına giden yolun ve çözümün 
okura makul gelecek bir çekilde anlatıldığı ve – her biri geniş hacim-
li metinler olmalarına rağmen – gerilimin başından sonuna korundu-
ğu, klasik anlamda polisiye romanlardır. Yazarın öyküleri mizahi 
unsurlar içerirken, romanlarına Üyapazarcı’yı »kara roman« olarak 
tanımlamaya yönelten karanlık, kötümser bir hava hâkimdir. Üyepa-
zarcı bu tanımı genellikle »hard-boiled« ekolü için de kullanır; oysa 
bu tanımlama Ahmet Ümit’in romanlarına uymamaktadır.83 Bu ka-
ranlık atmosfer, Ümit’in eserlerinin bir yandan toplumsal eleştiri 
içerirken öte yandan sözkonusu edilen sorunlara iyimser çözümler 
getirmeyen karakterinin de bir ifadesidir.   

1990’lı ve 2000’li yıllarda, çoğu bahsetmeye pek değmeyecek, 
olay örgüsü yönünden sığ, karakterleri silik ve suçun çözümlemesi 
makul olanın dışında kalan tek tek polisiye romanlar çıktı. Bunlar 
yanında bazı istisnalar da görüyoruz. Hasan Doğan’ın (1960-) 

                                                                                                        
önüne getirir.« Reichel 1990, s. 142. 
83 Üyepazarcı »kara roman« derken eğer »littérature noir«ı kastediyorsa 
(Üyepazarcı 2008, s. 399), Ümit’e daha yaklaşmış olacaktır. Bu tartışma 
için de bak.: Scharlipp 2011. 
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hikâyesi Kuzey Kıbrıs’ta geçen »Kayıp Adada Cinayet« (2001) isim-
li romanı bunlardan biridir. Yazar, adadaki Türk istilasından sonra 
ortaya çıkan karmaşık mülkiyet ilişkilerini zengin bilgilerine dayana-
rak inceler. Kitabın kahramanı, bir arsa satışı ile alakalı olarak işle-
nen iki cinayeti, hem gerilim yaratacak bir şekilde, hem de çoğu 
okuyucunun yabancı olduğu Kıbrıs meselesine açıklık getiren, hare-
ketli bir soruşturma ile çözümler. Türk tarihiyle daha yoğun ve daha 
eskiye giderek hesaplaşan bir polisiye de, Rıdvan Akar’ın (1961-) 
»Bir Irkçının İhaneti« (2002) romanıdır. Soruşturma, yaşlı bir ada-
mın Beyoğlu’nun ortasında öldürülmesi ile başlar. Uzun ve gerilimli 
bir soruşturmanın sonunda, bu ölümün İkinci Dünya Savaşı sırasında 
Türk milliyetçilerinin ve ırkçılarının oluşturduğu ve kurulurken Sov-
yetlere karşı faaliyet göstermeleri için Almanya’dan oldukça büyük 
maddi yardım alan komplocu bir örgütün üyesi olan bir grup yaşlı 
adamla alakalı olduğu ortaya çıkar.  

İsmail Güzelsoy (1963-) çok farklı bir tür edebiyat üretmektedir.  
Memleketinin Iğdır olduğunu belirtmek, kitaplarındaki olayların 
çoğunlukla o bölgede geçmesinin ve İstanbul Türkçesinde bilinme-
yen bazı Azerice kelimeler kullanmasının nedenini açıklayacaktır. 
Güzelsoy 1989’da İstanbul’da Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitir-
dikten sonra  yıllarca turist rehberliği yapmıştı.84 Şimdiye kadar ya-
yınlanmış altı kitabı arasında bizim için en önemli olanları, »Banknot 
Üçlemesi«dir (2006-2010). Dizinin üç kitabı da aynı kahramanların 
İstanbul’dan Doğu Anadolu’ya uzanan, cinayetten kalpazanlığa ka-
dar çeşitli polisiye olaylarla bezeli maceralarını anlatır. Dizinin ilk 
kitabı »Sincap«ta (2005) ana kahramanlar Sincap ve İskender Sof,  
Sincap’ın memleketi olan, İskender’in de Sovyetler Birliği’ne kaç-
mak için çıkış noktası olarak kullanacağı Iğdır’a doğru yollanırlar. 
MİT için çalışan, fakat aynı zamanda İskender’in şiirlerinin gizli bir 

                                                 
84 Bu çalışmanın edebi alandaki meyvesi, İstanbul üzerine belki de gelmiş 
geçmiş en iyi rehberler olan, iki ciltlik »İstanbul’un Gezi Rehberi« olmuştur 
(Güzelsoy 2009). 
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hayranı olan Metin tarafından da takip edilmektedirler. Doğu Anado-
lu yolculuğunda karıştıkları sayısız macera sayesinde Güzelsoy’un 
öykülemede sanatındaki becerisini ortaya koyar. Dizinin ikinci kitabı 
»Rukas«ta (2006), kitaba ismini veren kahraman kendi hikâyesini 
anlatır. »Rumeli« ve »kasap« kelimelerinin ilk hecelerinin birleşme-
sinden oluşan ismi, ölmüş karısını parçalayıp her bir parçasını karı-
sıyla beraber anılarının olduğu farklı yerlere gömdüğü için verilmiş-
tir. Uzun yıllar hapis yattıktan sonra eski bir banka müdürü olan ve 
daha önce »Sincap«ta da adı geçen arkadaşı Salih’in vasiyetnamesini 
aramak üzere yollara düşer. Politikacı Tufan’ın emri üzerine öldürü-
len Salih, paraları inceleyerek onların geçmişini anlama yeteneğine 
sahip birisidir. Bir seferinde, bir banknota neden öyle uzun uzun 
baktığı sorulduğunda, şöyle cevap verdiği anlatılır: 

 
»Onlara dokunan herkes izini bırakıyor. Bazıları elinin kirini, 
bazıları ruhunu, bazılarıysa umutsuz aşklarını; Öyle ya da böyle 
para denilen bu yosma, her sahibinden bir şeyler getiriyor bana; 
ona bakıyorum,« derdi.85 
 

Böylece, belli bir banknotun üç gün önce bir asker tarafından bir 
geneleve verildiğini ve oraya gelirken izlediği yolu da anlatabilir. 
Rukas, izini sürdüğü vasiyeti birçok ölümcül kavgadan sonra çeşitli 
parçalar halinde ele geçirir, örneğin, peçete gibi kullanılarak içine 
çatal kaşık sarılmış bir harita parçası olarak. Güzelsoy’un yazısında 
alegoriler birbiri ardına sıralanır. Dizinin üçüncü kitabı »Değil Efen-
di’nin Renk ve Koku Meselleri«nde (2010) Iğdır’da, tam Ermenistan 
sınırında bulunan şair İskender’in peşine düşmüş bir vampir vardır. 
İskender, 12 yıl hapisten sonra Rusya’ya kaçan dünyaca ünlü komü-
nist Türk şairi Nâzım Hikmet’in (1902-1963) simgesidir. Bu bağ-
lamda, kazanç için kurbanının kanını emen vampir de kapitalizmi 
simgeler. Edebiyatta vampirin bu işlevi üstlenmesi sadece Bram 
Stoker’de olmamıştır. Güzelsoy’un kendine yaptığı göndermeler de 
                                                 
85 Rukas 2005, s. 105. 
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orijinaldir. Örneğin kitabın bir yerinde, vampir Ninno’nun Güzelsoy 
ailesine ait dükkânın önünden geçip karanlık ve dar bir sokakta nasıl 
gözden kaybolduğu anlatılır.86 Olayın tek tek bölümleri, anlatım 
şeklinin ve dinleyicilerinin tekrar tekrar tematize edildiği Osmanlı 
meddahı tarafından aktarılır. Üslubun gizem yaratan başka bir şaşır-
tıcı yönü de kısmen kullanılan eski dil, özellikle çok sayıdaki      
Osmanlıca kelimeler ve bazı genç okuyucuların bilgisini aşacak ka-
dar eski gramer yapılarıdır. Üyapazarcı yazar hakkında şunları söy-
ler: 
 

Türk Edebiyatı’nda son dönemde örnekleri sıkça görülen post-
modern edebiyat ile polisiye romanı çok iyi birleştirebilen ya-
zarların başında gelir.87 
 

Eğer burada, çoğunlukla yanlış kullanılan ve pek ikna edici olayan 
»postmodern« terimini kullanacak olursak, Güzelsoy’un kitaplarını, 
kuvvetli birer toplumsal eleştiri unsuru barındırmalarının yanında, 
polisiye edebiyatın postmodern alt janrının başarılı bir temsilcisi 
olarak görebiliriz. Diğer taraftan Ahmet Ümit’in realizmle belirlen-
miş eserleri, farklı derecelerde olsa da, politik polisiye roman sınıfına 
girer. Bu iki janrda Türk polisiye edebiyatı batılı örneklerinden ba-
ğımsız, kendine özgü anlatım biçimleri bulmuş görünüyor. 

Diyasporada polisiye edebiyatı 
Bilindiği gibi 1960’lı yıllardan itibaren milyonlarca Türk çalışmak 
üzere çeşitli Avrupa ülkelerine göç etti. Özellikle yoğun olarak yer-
leştikleri ülkelerde kendi kültürleri ile »evsahibi ülkenin« kültürünün 
harmanlandığı, kendine özgü nitelikleri olan bir kültür gelişti.88 

                                                 
86 Güzelsoy 2010, s. 231. 
87 Üyepazarcı 2008, s. 469. 
88 Bu, Türklerin ve Kürtlerin büyük bir sayıda bulunmalarına rağmen, 
yabancıların baştan itibaren kendi anadillerinden vazgeçerek sadece Danca 
konuşmaya yönlendirildikleri ve entegrasyon bakanının kendisine 
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İlk kuşağın temsilcileri yazılarında anadillerini kullanmış ve ço-
ğunlukla hâlâ kullanıyorken, ikinci ve üçüncü kuşağa mensup birçok 
yazarlar büyüdükleri ülkenin dilinde yazmaktadır. Aras Ören (1939), 
Almanya’da isim yapan ilk Türk yazarlardan biriydi. Hepsi de göç-
menlerin sorunlarını ele alan birçok kitabının yanında, kapak yazı-
sında polisiye anlatı olarak tanımlanan, »Bitte nix Polizei« [Lütfen 
Yok Polis, 1981] isimli bir kitabı da vardır. Türkçe yazılan anlatı, bu 
dilde yayınlanmadan, kısa bir zaman sonra Almancaya çevrildi. 
Hikâye, Almanya’ya turist vizesi ile gelmiş ve bu duruma uygun 
olarak kaçak çalışmak zorunda kalan ve sürekli polise yakalanma-
maya çalışan bir Türk işçisini anlatır. Bir gün karda yere düşmüş bir 
adama yardım etmek isteyişi, eraftakiler tarafından, adamı dövüp 
yere serdiği şeklinde yorumlanır. Anlatılan olay boyunca Türk    
»misafir işçilerin« içinde bulundukları elverişsiz yaşam şartları konu 
edilmektedir. Bu kitap suç ve suçun aydınlatılmasından çok, yanlış-
lıkla suç olarak görülen bir olay üzerinden gurbetteki ilk göçmenlerin 
durumuna odaklanmıştır. 

Başka bir örnek de Amsterdam’da yaşayan ve kimi zaman 
Türkçe, kimi zaman da Hollandaca yazan Sadık Yemni’dir (1951-). 
Yazar soruşturmalarını Hollanda’da yürüten, oradaki toplumla bü-
tünleşmesi iyi, Türkçe’ye ve Hollandaca’ya eşit derecede hâkim bir 
Türk özel detektif yaratmıştır. Yemni metinlerini Türkçe yazar, fakat 
ikinci ve üçüncü kuşakta çok sık görüldüğü gibi, diyaloglarda birçok 
Hollandaca kelime kullanır. Bu kelimelerin Türkçe çevirileri dipnot-
larda verilmiştir. »Amsterdam’ın Gülü« (1993) isimli detektif roma-
nında detektif Orhan varlıklı bir Türk iş adamının kaybolan kızını 
aramaktadır. İfadesinden anlaşıldığı üzere bu iş adamı, bir Hollandalı 
ile evlidir ve topluma besbelli iyi entegre olmuş biridir. Kızına bütün 
özgürlükleri tanıdığını, hatta Türkiye’de pek sık rastlanmayan bir 
davranışla, kızın erkek arkadaşlarıyla yalnız kalabilmesi için ayrı bir 
evde yaşamasına izin verdiğini anlatır. Önce polise başvurmuştur, 
                                                                                                        
asimilasyon bakanı denmesini tercih ettiği bir ülke olan Danimarka’da 
gerçekleşememiştir. 
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fakat beş aydır bir gelişme olmadığı için, son çare olarak özel detek-
tife başvurmaktadır. Orhan’ın bu görev için neden bir Türk detektife 
geldiği sorusuna karşılık olarak şu cevabı verir: 

 
»Eğer Selma‘nın başı bizim topluluktan biriyle...« Uygun keli-
meyi bulmak için biraz durakladı. »… derde falan girdiyse yani. 
Hollandalı polis ya da dedektif ne işe yarar?...« »O zaman içeri-
den biri gerekir« dedim. »Öyle tabii. Şimdi açıkça düşüncenizi 
söyleyin. Bu işi almak istiyor musunuz?«89 
 

Türk bir yazar tarafından yaratılmış ve göçmenler arasında geçen bir 
polisiye roman »göçmen polisiyesi« olarak tanımlanabilir. Bu alt janr 
ile Türk polisiye edebiyatı uluslararası literatüre yeni bir tür kazan-
dırmış oluyor. Artık iş sadece, buna daha uygun bir terim bulunup 
bulunamayacağını düşünmeye kalıyor. 
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Özet 
 

Janr ve alt janr, sanatta ve dolayısıyla edebiyatta güvenilir, somut-
laşmış terimler değildir. Yine de sözü edilen meseleye bir düzen ge-
tirmeye yardımcı olurlar. Suç romanı edebiyatın içinde belirli bir 
janr olarak kendine yer bulmuş sayılır. »Suç romanı« terimi bu 
alanda çalışan akademisyenlerin hepsi tarafından kullanılmıyor olsa 
da bu yazıda kullanmayı uygun gördük. Bu terim ortaya çıktıktan 
sonra kısa bir sürede »alt janr« olarak adlandırdığımız dallara bö-
lündü. Dolayısıyla, Detektif Hikâyesi (ki Detektif Romanı olarak da 
kullanılır), Polis Hikâyesi, Gerilim gibi alt janrların olduğunu görü-
yoruz. »Hard-boiled ekolü« olarak tanımlanan grup söz konusu ol-
duğunda, öncelikle Dashiell Hammett ve Raymond Chandler gibi 
Amerikalı yazarların isimleri anılır. Bu yazarların Fransız edebiyat-
bilimcilerinin »crime noir« olarak adlandırdıkları kitapları ve öykü-
leri Detektif Hikâyesinin alt janrı olarak kabul edilir. Daha 19. yüz-
yıl bitmeden Osmanlı İmparatorluğu’nda da suç romanları yazılma-
ya başladı ve burada da çeşitli alt janrlar oluştu. Bu makalede Avur-
palı ve Amerikalı örneklerinin ardından Türk edebiyatındaki alt janr-
ların ne derece geliştiğini ve Türk edebiyatına özgü kimliklerini han-
gi özellikleri ile edindiklerini göreceğiz. Bu makale Türk suç romanı 
tarihinin bir özeti olarak görülmemelidir. 
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