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SODOM VE GOMORE’DE BİR GÖNDERGE OLARAK KUTSAL 
METİNLER 

 

Ayşe Nur ÖZDEMİR* 
 

ÖZET 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 1928 tarihinde basılan Sodom ve 
Gomore isimli romanı Türk edebiyatının önemli eserlerinden biridir. 

Roman, semavi dinlerde bahsi geçen Sodom ve Gomore anlatısı üzerinde 

yükselir. Yazar, kendisine bir gönderge olarak seçtiği bu anlatıdan 

hareket ederek bir yeniden kurgulama sürecine girmiştir. Kutsal 

metinlerde bahsi geçen bu anlatı, söz konusu romanda dönemin tarihsel 
gerçekliği doğrultusunda ağırlıklı olarak işlevsel bir dönüşüme uğratılır. 

Millî Mücadele sürecine aktif olarak katılan Yakup Kadri, düşman 

kuvvetlerinin işgali altındaki İstanbul ile halkının ahlaksızlığı sonucu 

Rab’bin gazabını üzerine çeken, gökten yağan ateşli kükürtle yıkılan 

Sodom ve Gomore kentleri arasında metinlerarası bir koşutluk kurar. 

Yazarın gerçekleştirdiği bu metinlerarası dönüşüm sadece işlevle sınırlı 
değildir. Ayrıca bir yeniden kurgulama, biçimlendirme süreci de 

işlemektedir.  

Konuya ilişkin literatür tarandığında yapılan çalışmaların tematik 

olduğu metinlerarasılık kuramından hareket eden bir yöntemsel 

yaklaşımın olmadığı görülmüştür. Bu çalışma, bir kutsal metnin farklı 
bağlam, işlev, anlam ve biçim düzleminde tarihsel bir kesite ışık tutmak 

amacıyla nasıl dönüştürüldüğünü irdeleyecektir. Bir edebî metnin, bir 

kutsal metni hareket noktası yaparken geçirdiği dönüşümlere 

metinlerarasılık kuramının yöntemleriyle yaklaşılırken bu tür bir işlemle 

ne amaçlanmış olabileceğinin de tartışması yapılacaktır; çünkü Yakup 
Kadri'nin Sodom ve Gomore metni, tarihsel bir dönemi sergilemek ya da 

salt estetik bir misyon üstlenmek amacıyla yazıldığı izlenimini 

uyandırmamaktadır. Bu tür bir üretimin ve kurgulamanın gerisindeki 

motivasyonları tespit ettikten sonra, bunların söz konusu metindeki rolü, 

metinlerarasılık kuramının verileriyle ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yakup Kadri, Sodom ve Gomore, Tevrat, Zebur, 
İncil, metinlerarasılık 
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SACRED TEXTS AS A REFERENT IN SODOM VE GOMORE 

 

ABSTRACT 

The novel Sodom ve Gomore, written by Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu in 1928, is one of the important works of Turkish 

literature. The novel bases on the Sodom and Gomorrah narrative 

mentioned in the Abrahamic religions. The author enters into a 

reconstruction process through this narrative which he has chosen as a 

referent. This narrative is predominantly subjected to a functional 
transformation in accordance with the historicity of the period the novel 

written. Yakup Kadri, who has actively participated in the Turkish War 

of Independence, establishes an intertextual parallelism between 

Istanbul, which was under the occupation of the enemy forces, and the 

cities of Sodom and Gomorrah, which incurred the wrath of the God as a 

result of the immortality of their people, and was destroyed by the 
burning sulfur rained down from the sky. This intertextual 

transformation that the author has practiced is not limited to function. 

In addition, a reconstruction and formalizing process also operates.  

When the literature is reviewed, it is seen that the works related to 

the subject is thematic and there is no methodological approach based 
on the intertextuality theory. This study will examine how a sacred text 

has been transformed with a view to shedding light on a historical period 

in terms of different context, function, meaning, and form. The 

transformation that a literary text has when it has chosen a sacred text 

as a reference point will be approached by the methods of intertextuality 

theory and what might have been aimed by such a process will be 
discussed. Yet, Yakup Kadri’s Sodom ve Gomore does not make the 

impression that it was written to present a historical period or merely to 

undertake an aesthetic mission. Once we have identified the motivation 

behind such production and construction, their role in the text will be 

dealt through the data of intertextuality theory. 

 

STRUCTURED ABSTRACT 

Sodom ve Gomore (1928), which published by one of the most 

important figures in Turkish literature, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 
reveals the moral decadence in Istanbul occupied by Allies powers 

through the Sodom and Gomorrah narrative mentioned in sacred books. 

Sodom and Gomorrah are the two big cities that suffered the wrath of the 

Lord according to the information given in the 18th and 19th chapters of 
the "Genesis" book of the Torah. According to the writer, the moral decay 

and degeneration, which brings about the destruction and the wrath of 
God rightfully, seem to resurrect in occupied Istanbul. The author enters 

into a reconstruction/rewriting process through this narrative which he 

has chosen as a referent. The predominant motivations of this 

construction are the period of the occupation of Istanbul and the 

indifference and degeneracy of a stratum of the society against this 

occupation. The author establishes similarities between Istanbul and 
Sodom and Gomorrah in the novel which reflects the corruption of 

individuals in aberrant relationships with the enemy soldiers, the 
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immorality, and the degeneration during the Armistice Period in the 
capital city of the Ottoman Empire.  

The concept of intertextuality was introduced by Julia Kristeva “to 
demonstrate the relation established by a text with other texts and 
discourses and the fact that the discourse are constantly open to other 
discourses and each discourse emerges with a polyphony by including 
other discourses in the field of postmodern critique” (Aktulum, 2014:12), 

although it emerges in the post-modernism period and is often associated 
with postmodernism, it is seen in many periods of literary history as 

unnamed. As much as it is in postmodern texts, it also finds large place 

in classical and modern texts. Intertextuality is not only a process of 

placing a text in a new context by extracting it from the original context. 

The author transforms the text extracted from the original context in this 
process. Therefore, the author creates a new semantic field by placing the 

referential text (Aktulum, 2014: 12). The disassociated passages taken 

from other texts, which arranged in such a way as to form an analogous 

whole in a new text, are products of a rewriting activity. Rewriting is “a 

repetition of a previous text of any genre in another text that imitates and 

transforms it.” An author is in the act of rewriting in every case that he 
reunites the disassociated passages from other texts and this is no 

different from the quotation and collage (Aktulum, 2014: 188). In his 

novel, Yakup Kadri also reconstructs the passages he took from the 

sacred texts in a way specific to him, and from these passages he creates 

a fictional text.  

Although this novel is a text that we can see as an example of his 

early years when the Turkish novelists became competent and he 

successfully implemented the realistic novel technique, it has a 

construction that intertextuality turns into practice in many aspects. 

Behind this construction which is available to be examined by 

intertextuality theory in many aspects, a large textual network operates. 
The texts that this large network of referents especially takes place are 

the sacred books. The author establishes a parallelism by associating a 

collection of quotations from sacred texts with contemporary historical 

events in his construction. Thus, the integrity of the different parts of the 

sacred texts also determines the construction of the novel.  

The author uses the most explicit and referenced methods of 

intertextuality, “quotation” and “referent”, in his novel. Besides, when a 

novel is being constructed, it is possible to make references to the 

contents, symbolic values, meanings and significances of some texts in 

an associative way by mentioning the name, an important character or a 
distinctive motif of them (Çetin, 2011: 220). In Sodom ve Gomore, a new 
text is created by using some narratives and passages from the Torah, the 
Psalm, and the Bible, frequently using the “quotation” and “referent” 

techniques. As Yakup Kadri utilizes the symbolism of the two accursed 

cities of the sacred books, he also uses the field of connotation of the 

verses related to these cities and portrays “an occupied city of limitless 

immorality”. The other epigraphs related to immorality, degeneration, 

punishment, love and suffering built around the epigraphs related to the 
demolition of Sodom and Gomorrah indicate the fiction of the novel and 

the striking parts of the episodes. These epigraphs can be regarded as 

messages that weave the construction of the novel. 
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Sodom ve Gomore, however, is a panorama of the historical 

catastrophe that the author has witnessed. Sodom ve Gomore, in which 

it deals with the moral decline in Istanbul from the Armistice Period to 

the Turkish War of Independence period ended up in victory, is a 

historical document in one sense. In addition to the abundance of the 

scenes about a historical period, another significant aspect of this novel 

is the intertextual relations, which are intensely utilized during the 

creation of the construction and its content. 

The author, who chose Sodom and Gomorrah narrative as referent, 

establishes a similarity between these two cities and Istanbul and builds 

the background and primary elements of the plot of the novel on the 
quotations from the Sacred Book. As the people of the Sodom and 

Gomorrah, who do not obey the commandments of God, rebel against 

him, do not believe in the prophets sent to them, do not listen to their 
warnings and so punished by the fire rain, the people of Istanbul, who 

collaborated with the enemy soldiers, would be punished in the same 

way. The parallelism (by utilizing quotations) established between these 

cities and the catastrophic period, of course, is not a direct transfer. This 

technical preference, which sometimes shows itself as an epigraph or as 
a background hidden in the texture, does not harm the structure of the 

novel and its organic integrity. The author reinforces the effectiveness of 

the construction of the text and the message he wants to convey with the 

diversity of these quotations and referents. 

Keywords: Yakup Kadri, Sodom ve Gomore, Torah, Psalm, Bible, 

intertextuality 

 

Giriş 

Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 1928 

tarihinde yayımlanan Sodom ve Gomore isimli romanı, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilen 

İstanbul’da yaşanan ahlaki çöküşü, kutsal kitaplarda bahsi geçen Sodom ve Gomore anlatısı 

üzerinden gözler önüne serer. Yazar, siyasi ve tarihî bir belge niteliği taşıyan romanın ikinci 

baskısına eklediği ön deyişte, “Sodom ve Gomore, Tevrat'tan aldığımız bilgiye göre, Lût ve İbrahim 

devrinde, Filistin diyarının türlü ahlâk bozukluklarıyla Tanrının gazabına uğramış iki büyük 

şehridir. (…) İşte İstanbul düşman işgali altında iken romanın yazarına böyle görünmüştü.” 

(Karaosmanoğlu, 1981: 9) sözleriyle “Sodom ve Gomore” adının niçin kullanıldığı hakkında akla 

gelebilecek soruları peşinen cevaplar. Söz konusu kıssa ile kurulan benzeşim, metnin bölüm 

başlarına koyulan epigraflar ve bunların sindirildiği olay örgüsüne kadar genişler.  Tevrat, Zebur ve 

İncil'den seçilmiş̧ söz konusu epigraflar, romanın vermek istediği mesajları ve çizmek istediği tarihî 

tabloyu güçlendirir. Yazara göre, yıkımın ve Allah’ın gazabının haklı muhatabı olan bu iki şehrin 

sonunu hazırlayan ahlaki çürüme ve yozlaşma, işgal altındaki İstanbul’da tekrar ruh bulmuş gibi 

görünmektedir. Yazar, kendisine bir gönderge olarak seçtiği bu anlatıdan hareket ederek bir yeniden 

kurgulama/yazma sürecine girmiştir. Bu kurgulamanın ağırlıklı motivasyonunu, İstanbul’un işgal 

yılları ve toplumun bir katmanının bu işgal karşısındaki kayıtsızlığı ve yozluğu oluşturur.  
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Tanrı’nın Gazabına Uğrayan İki Şehir: Sodom ve Gomore 

Sodom ve Gomore, Tevrat'ın “Tekvin/Yaratılış”1 kısmının 18. ve 19. bablarında verilen 

bilgilere göre Rab'bin gazabına uğramış iki büyük şehirdir. Bu bölümlerde verilen bilgilere göre söz 

konusu şehirlerle ilgili olayların gelişimi şu şekilde vuku bulur: 

İbrahim'e görünen Rab, ona üç “konuk (melek)” gönderir. Konuklar kendilerini karısı Sara 

ile ağırlayan İbrahim'e gelecek yıl bir oğlunun olacağının müjdesini verirler ve Rab yaşı hayli 

ilerlemiş olan İbrahim'e, soyundan güçlü bir ulusun türeyeceği sözünü verir. Bununla birlikte ona 

günah içinde olan Sodom ve Gomore'yi yerle bir edeceğini bildirir. Duydukları üzerine İbrahim 

Rabb’e, "Kentte elli doğru kişi var diyelim. Orayı gerçekten yok edecek misin? İçindeki elli doğru 

kişinin hatırı için kenti bağışlamayacak mısın? (...) Haklıyı, haksızı aynı kefeye koyarak haksızın 

yanında haklıyı da öldürmek senden uzak olsun. Bütün dünyayı yargılayan adil olmalı.” (Kutsal 

Kitap, 2016: 16) şeklinde seslenir. O ise, eğer ki kentte elli doğru kişi bulunursa, bunların hatrına 

kenti bağışlayacağını bildirir. İbrahim, Rab'bin affediciliğine sığınarak önce, 45, sonra 40, 30, 20 ve 

son olarak da 10 doğru kişinin hatrına kentin bağışlanmasını diler ve Rab, "On kişinin hatırı için 

kenti yok etmeyeceğim" (Kutsal Kitap, 2016: 17) diye yanıtlar.  

İbrahim'in evinde ağırladığı konuklardan ikisi Sodom'a gider. Onları şehrin girişinde gören 

Lût, evinde ağırlamak için yalvarır. Geceyi kent meydanında geçireceklerini söyleyen konuklar, 

Lût'un ısrarına dayanamayarak onun evine giderler. Şehre konukların geldiğini öğrenen Sodom’un 

bütün erkekleri Lût’un evini sarar ve ondan konukları kendilerine teslim etmelerini ister. Lût 

ağırladığı misafirleri vermek istemez; onların yerine el değmemiş iki kızını teslim edeceğini söyler. 

Fakat evi saran kalabalık bunu kabul etmez, ısrarla konukları istediklerini belirtirler. Sodom ahalisi, 

Lût'u kenara iterek kapıyı kırmaya davrandığında konuklar, Lût'u içeri alarak kapıya dayanan 

adamları kör ederler. Lût'a kenti yok etmek üzere Rab tarafından gönderildiklerini ifşa eden bu 

melekler, Lût'tan ailesini alarak kenti terk etmesini ister.  

Lût, kime duyurursa duyursun, şehri terk etmek isteyen çıkmaz. Lût’un kendisi de şehri terk 

etme işini ağırdan alınca Rab ona acır ve melekler, Lût ve iki kızıyla karısının ellerinden tutarak 

onları kentin dışına çıkarır. Lût’a kentin dışına çıkana değin ardına bakmaması söylenmiştir. Lût, 

henüz Soar isimli kente girdiğinde Rab, Sodom ve Gomore'nin üzerine gökten ateşli kükürt 

yağdırarak kentleri helak eder. Rab’bin sözünü dinlemeyen Lût'un karısı dönüp geriye bakar ve tuz 

kesilir. Ertesi gün İbrahim, Sodom ve Gomore'ye baktığında sadece yerden bir ocak gibi tüten 

dumanı görür. 

Kıssa Kur’an-ı Kerim’in yedinci suresi A’raf’ın 80-84. ayetlerinde de geçer.2 Fuhuş batağı 

içinde bulunan kavme peygamber olarak gönderilen Lût’un uyarılarına ve nasihatlerine rağmen 

kavmi sapkınlığa devam eder. Bunun üzerine Lût peygamber, kendisine inananlarla birlikte 

geceleyin şehri terk eder. Kavmi ise zelzele, başlarına yağan taş ve yağmur ile helak olur: 

“Lût’u da (peygamber gönderdik). Kavmine dedi ki: ‘Sizden önceki milletlerden hiçbirinin 

yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz? 

Çünkü siz, şehveti tatmin için kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. 

Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz.’ 

Kavminin cevabı: ‘Onları (Lût’u ve taraftarlarını) memleketinizden çıkarın; çünkü onlar 

fazla temizlenen insanlarmış!’ demelerinden başka bir şey olmadı.  

                                                 
1 Kutsal Kitap Eski ve Yeni Antlaşma, Tevrat, Zebur (Mezburlar) İncil, Kitabı Mukaddes Şirketi, Yeni Yaşam Yayınları, 

İstanbul, 2016. Alıntılar bu baskıdan yapılacaktır.   
2 Kur’an-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2014. Alıntılar bu baskıdan yapılacaktır. 

Lût peygamber ve kavmi hakkındaki diğer ayetler: Hûd: 77-83, Hicr: 58-77, Enbiyâ: 71, 74-75, Hac: 43, Şuarâ: 160-175, 

Neml: 54-58, Ankebût: 26-35, Sâffât: 133-138, Sâd: 12-13, Kamer: 33-40, Tahrîm:10, Hâkka: 9-10. 
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Biz de onu ve karısından başka aile efradını kurtardık; çünkü karısı geride kalanlardan 

(kafirlerden) idi.” (Kur’an-ı Kerim, 2014: 159-160) 

Tevrat’ta anlatılan kıssa ile Kur’an’da anlatılanlar arasında bazı motif farklılıkları 

görülmektedir. Kur’an’da Lût’a kavmini helak etmek üzere gönderildiklerini söyleyen melekler, 

karısını arkada bırakmak üzere aile fertlerini alarak gece yola çıkmasını söyler. Sabah olduğunda ise 

ülkenin altını üstüne getirip, balçıktan pişirilip istif edilmiş, Rab’bin katında işaretlenmiş taşları ve 

yağmuru kavmin üzerine yağdırırlar. Tevrat’ta anlatıldığı gibi Lût’un karısı şehrin dışına çıkan hatta 

melekler tarafından çıkarılan aile fertlerinden değildir. Kur’an’da verilen bilgiye göre o, sapkın 

halktan olduğu için geride bırakılmıştır. Tevrat’ta gökten yağan ateşle şehirlerin yok edildiği 

açıklamasına karşılık; Kur’an’da gökyüzünden gelen ses, yağmur ve taşla kentlerin yok edildiği 

bilgisi vardır.  

Metinlerarasılık ve Sodom ve Gomore  

1960’lı yıllarda gündeme gelen ve Fransa merkezli olup oradan Avrupa’ya yayılan, Mihail 

Baktin’den hareketle Julia Kristeva’nın türettiği, Roland Barthes, Michael Riffaterre, Laurent Jenny, 

Gerard Genette gibi kuramcıların geliştirdiği ve zenginleştirdiği metinlerarasılık üzerinde çalışan 

kuramcıların her biri kavramın farklı yönlerini vurgulamış, kendi bakış açısı doğrultusunda kuramı 

ortaya koymuştur. 

Julia Kristeva tarafından “postmodern eleştiri alanında, bir metnin başka metinlerle, başka 

söylemlerle kurduğu ilişkileri ve söylemin sürekli olarak başka söylemlere açık olduğu, her söylemin 

aynı zamanda başka söylemlere yer vererek bir çokseslilik özelliğiyle belirdiği olgusunu göstermek 

için” (Aktulum, 2014: 12) ortaya atılan bu fenomen her ne kadar modernizm sonrası dönemde ortaya 

çıkıp sık sık postmodernizmle ilişkilendirilmiş olsa da adı konmamış olarak edebiyat tarihinin birçok 

devrinde görülür. Postmodern metinlerde olduğu kadar eski metinlerde, klasik ve modern metinlerde 

de geniş yer bulur. Metinlerarasılık, yalnızca bir metnin asıl bağlamından çıkarılarak yeni bir 

bağlama yerleştirilmesi işlemi değildir, yazar asıl bağlamından çıkardığı metni kendi metnine 

yerleştirirken bir dönüşüm işlemine tabi tutar. Dolayısıyla yazar metnine yerleştirdiği gönderge 

metinle yeni bir anlam alanı yaratır (Aktulum, 2014: 12).  

Başka metinlerden derlenip yeni bir metinde benzeşik bir bütün oluşturacak biçimde 

organize edilen ayrışık parçalar bir yeniden-yazma etkinliğinin ürünüdür. Yeniden-yazma, “hangi 

türden olursa olsun, önceki bir metnin, onu taklit eden, dönüştüren bir başka metinde 

yinelenmesi”dir. Bir yazar farklı metinlerin ayrışık unsurlarını bir araya getirerek yeni bir eser 

meydana getirirken aslında yeniden yazmaktadır ve bu etkinlik, alıntı ve kolajdan farksızdır 

(Aktulum, 2014: 188). Yakup Kadri’nin de kutsal metinlerden aldığı parçaları romanında yeniden 

dönüştürdüğünü/yazdığını, romanın kurgusunu bu kesitlerden hareketle planladığını söyleyebiliriz. 

Sodom ve Gomore 

Romanın ele aldığı tarihsel olayların birebir tanığı olan Yakup Kadri, Mütareke yıllarında 

İstanbul’da gazetecilik yapmıştır ve işgalin doğurduğu faciaları doğrudan gözlemleme imkânı 

bulmuştur. Tanığı olduğu hadiseler yazarın maneviyatında altı yıl yattıktan sonra Sodom ve Gomore 

ile vücut bulur (Akı, 2017: 104). “Romancının asıl dileği, (…) [roman kişileri] aracılığı ile Mütareke 

yılları İstanbul’unun içyüzünü, siyasî tarihimizin bir döneminin bir köşeciğini aydınlatmaktır.” 

(Dizdaroğlu, 1966: 1031) Söz konusu malumat ve çıkarımlar, romanın içeriğinin nasıl 

biçimlendirildiğine dair kimi noktaları aydınlatmaktadır. Bu hususu da göz önünde bulundurmak 

kaydıyla romanın genel hatları şu şekildedir:   

On dokuz bölümden oluşan romanın odak noktası işgal altındaki İstanbul’dur. Birinci Dünya 

Savaşı sona ermiş ve ülkenin her yeri İtilaf Devletlerince işgal edilmeye başlanmıştır. Anadolu’da 

başlayan Millî Mücadele hareketine yüz çevirmekle kalmayıp, düşman güçleriyle iş birliği yapan 
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Batı hayranı Türkler sahnededir. Captain Gerald Jackson Read, Major Will, Captain Marlow, Madam 

Jimson gibi yabancılar ve Leyla, Azize Hanım, Sami Bey gibi Batı hayranı Türkler ile Leyla’ya olan 

aşkı ile millî fikirler arasında kalan Necdet romanın öne çıkan kişileridir. 

Yazar, Osmanlı’ya başkentlik eden şehirde Mütareke döneminde yaşanan ahlaksızlığı, 

çürümüşlüğü, düşman askerleriyle sapık ilişkiler içindeki bireylerin yozlaşmışlığını yansıttığı bu 

romanında Tanrı’nın gazabına uğrayan Sodom ve Gomore ile İstanbul arasında benzerlik kurmuştur. 

İstanbul kadınları İngiliz, Fransız subaylarıyla beraber olmakta sakınca görmemekte, hatta âdeta 

birbirleriyle yarışmaktadırlar. Her türlü doğaya aykırı ve çarpık ilişki toplumun bu tabakasına sirayet 

etmiştir.   

Bir yanda Anadolu’da verilen Millî Mücadele, diğer tarafta Beyoğlu ve Nişantaşı gibi 

mekânlarda düzenlenen partiler; işgal subaylarıyla görülmenin, onlarla samimiyet kurmanın 

kendilerine sağlayacağı saygınlığı düşünen, partilere davet edilmediğinde sinir krizleri geçiren genç 

kadınlar; bu kadınlarla düşüp kalkan İngiliz, Fransız, Amerikalı subaylar…  

Berna Moran’ın deyimiyle “alafranga züppe” tipinin geldiği son nokta olan “alafranga hain” 

tipinin örnekleri bu romandadır:  

“Türk kızları ve kadınları düşman subaylarıyla aşk serüvenleri yaşamak için çırpınırlarken, 

çıkarlarını emperyalist İtilaf Devletleri’nin zaferine bağlamış erkekler de her tür rezilliğe 

hazırdırlar. İçlerinde eşcinsel İngiliz subaylarıyla yatıp kalkan ve onların himayesinde kumarhane 

işleterek para yapanlar mı ararsınız; bir İngiliz subayına pezevenklik edenini mi ararsınız hepsi var 

bu toplumda. (…) Sodom ve Gomore’de anlatılan batı hayranı zümre, iğrençliğin son aşamasına 

varmıştır. Emperyalist devletlere göbeğinden bağlı bu Türkler, alafrangalığa heveslenen komik 

insanlar değil, ahlaksız savaş zenginleri de değil, düşmanla işbirliği yapan, Türk ordusunun zaferine 

öfkelenen vatan hainleridir.” (Moran, 2004: 264, 266) 

Romanın kişileri/tipleri dışında üslubu ve simgesel zenginliği ile ilgili muhtemel bir nedene 

Yakup Kadri üzerine çalışan Niyazi Akı’nın verdiği bilgiler ışık tutmaktadır. Akı’ya göre Kitab-ı 

Mukaddes’in misyonerlik faaliyetlerinin bir sonucu olarak 1886 yılında tercüme edilmesi, Türk 

edebiyatçılarına yeni bir hayal ve duyuş âleminin kapılarını açmıştır:   

“Avrupa güzel sanatlarında, Rönesans’la gelen ve daha ziyade şekil mükemmeliyetine 

dayanan Yunan ve Lâtin güzellik ölçüleri ve güzel duygusu yanında, insanı içinden kavrayan ve daha 

beşerî ruhlu Tevrat tesiri de hemen görülür. Modern edebiyatımızda Kitab-ı Mukaddes tesirlerinin 

belirmesi sebeplerini bir taraftan o zamana kadar temasa geldiğimiz Batı edebiyatlarından gelen 

yeni fikirler yanında bu mistik ve sıcak havayı tatmamızda, diğer taraftan da Amerikan Bibl Şirketi 

tarafından Ermeni misyonerlerine tercüme ettirilerek 1886’da bastırılan Kitab-ı Mukaddes’te 

aramak lazım gelir. (…) Bu din kitabından ve garp edebiyatlarından gelen yeni zevk edebiyatımızda 

mevcut İslâmî ruh yanında yeni bir hassasiyet ve imajlar âlemi doğmasına sebep olur. (…) Yakup 

Kadri’de ise [bu Tevratî duyuş] 1913’te hissolunmaya başlar ve 1918’de artarak 1927’de geniş 

iktibaslara kadar gider.” (Akı, 2017: 51-52) 

Bu roman, her ne kadar Türk romanının yetkinleştiği ve realist roman tekniğini başarıyla 

uygulamaya başladığı ilk yıllarına ait bir örnek olarak görebileceğimiz bir metin olsa da, 

metinlerarasılığın birçok yönüyle uygulamaya dönüştüğü bir kurguya sahiptir. Metinlerarasılık 

kuramıyla incelenmeye birçok bakımdan müsait olan bu kurgunun gerisinde geniş bir metinler ağı 

işlerlik göstermektedir. Bu zengin göndergeler ağının yoğunlaştığı metinler ise, özellikle kutsal 

kitaplardır. Yazar, olay örgüsünü kurgularken kutsal metinlerden ördüğü bir alıntılar toplamını, 

güncel tarihî olaylarla bağdaştırarak bir koşutluk kurmuştur. Böylece kutsal metinlerin farklı 

parçalarının kurduğu bütünlük romanın kurgusunu da tayin etmiştir. 
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Romanda, metinlerarasılığın en açık ve en çok başvurulan yöntemi olan “alıntı” ve 

“gönderge” kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, bir roman kurgulanırken bazı metinlerin adı, önemli bir 

kişisi ya da belirgin bir motifi anılarak onların içeriklerine, simgesel değerlerine, anlam ve 

önemlerine çağrışım yoluyla göndermeler yapılabilir (Çetin, 2011: 220). Sodom ve Gomore’de, 

Tevrat, Zebur ve İncil'de yer alan bazı anlatılardan ve onlara ait kesitlerden yola çıkılarak ve sıklıkla 

“alıntı” ve “gönderge” tekniği kullanılarak yeni bir metin oluşturulur. Yakup Kadri, romanında kutsal 

kitapların lanete uğramış iki şehrinin simgeselliğinden yararlandığı gibi, bu şehirlerle ilgili ayetlerin 

çağrışım alanını kullanarak “ahlaksızlığın dizginsizce yaşandığı bir işgal şehri portresi” çizmiştir. Bu 

metnin hem kurgusal yapısını hem de içeriksel motiflerini belirleyen ana eksen, Tevrat'ın Tekvin 18. 

ve 19. bölümünde bahsi geçen Sodom ve Gomore isimli şehirlerin yıkılışıdır. 

Sodom ve Gomore’nin yıkılışıyla ilgili epigrafların etrafında örülen ahlaksızlık, çürüme, 

cezalandırma, sevgi ve çileyle ilgili diğer epigraflar; romanın kurgusuna ve bölümlerin çarpıcı 

kısımlarına işaret eder. Bu epigraflar, romanın kurgusunu dokuyan kısa mesajlar olarak 

değerlendirilebilir. Bütün hepsini inceleyemeyeceğimiz bu epigrafların ilkinde, yani romanın birinci 

bölümünde Yakup Kadri, Eski Ahit’in Yeşaya 1/7, 8, 9.3 kısmında Rab’bin Yeşaya'yı uyarırken 

kullandığı Sodom ve Gomore yıkımına dair atfı alıntılar. Eğer ki hak yolundan sapılırsa Siyon 

halkının akıbeti de Lût kavminin akıbetine benzeyecektir. Kitapta bu epigrafın altında yer alan 

İstanbul görüntüsü de yıkımın eşiğinde ve kendi kaderine terk edilmiş bir hâldedir. Yabancılar, 

İstanbul'u kuşatmış ve işgal etmiştir. Yazar bu bölümde işgal görüntüsünü ve o şartlara teslim olarak 

değerlerinden uzaklaşmış insanların portresini çizer.  

Örneğin romanın dördüncü bölümünde, Yeni Ahit'in Pavlus'tan Romalılar'a Mektup 1. babın 

27. ayeti epigraf olarak kullanılmıştır. Bu ayette “erkeğin erkekle olan ilişkisinin utanç verici olduğu” 

belirtilir ve bu tür yakınlaşmalar “sapıklık” olarak nitelendirilir. Doğaya aykırı şekilde münasebet 

kurup, kadının kadınla, erkeğin de erkekle olduğu birliktelikler ilahi bir karşılık bulacaktır. Söz 

konusu bapta, bu tür ilişki kuranların cezalarını aldıkları ve gereken karşılığı ödedikleri belirtilir. 

Yakup Kadri’nin romanında bu epigraftan hareket edilerek kurgulanan bahse konu olan bölümde, 

roman kişilerinden Captain George Marlow'un Captain Jackson Read ile olan diyaloguna yer verilir. 

Bu diyalogda, eşcinsel olan Marlow, arkadaşına iki gün boyunca içip eğlendikten sonra bir hamamda 

geçirdiği saatleri anlatır. Bu diyaloga konu olan hamam sahneleri, Sodom ve Gomore şehrinin 

ahlaksızlığıyla yapıca ortak görünmektedir. Nasıl ki kendi doğasına ve Tanrı buyruğuna aykırı 

hareket edip de cezalandırılan iki şehrin insanları her türlü sapkınlık ve ölçüsüzlükte sınır 

tanımamışsa Captain G. Marlow da, “hayvanî” bir tabiata sahiptir. Yazar, bölüm boyunca taraflı 

herhangi bir yorum yapmamış ve sadece kimi sahneleri ve bunun üzerine gelişen konuşmaları 

aktarmışsa da bölümün başına yerleştirilen epigraf; onun bu konuyla ilgili peşinen verilmiş hükmü 

olarak yorumlanabilir:  

"Kezalik erkekler dahi nisa'nın tabiî istimalini terk ile kendi şehvetlerinde birbirleriyle kızışıp 

erkek erkek ile fuhşiyat işleyerek nefislerinde kendi dalâletlerine lâyık olan cezayı buldular. Ahd-i 

Cedid, Pavlus Resul'un Romalılara Hitabı" (Karaosmanoğlu, 1981: 62) 

Görüldüğü gibi Yakup Kadri, burada da kutsal kitaptaki bir nedenselliği, günah ve ceza 

bağıntısına dayalı gelişen bir olayın genel hatlarını özetleyen bir epigrafı kullanarak romanının 

kişilerinin muhtemel akıbetlerine ve yaptıkları ahlaksızlığın göreceği karşılığa işaret etmiştir.4 

                                                 
3 “Diyarınız harap olmuş ve şehirleriniz ateşe yanmıştır. Tarlalarınızı ecnebiler önünüzde yiyorlar ve ecnebiler tarafından 

harap edilmiş gibi viranedir ve Sahyon kızı bağda olan kulübe gibi, hıyar tarlasında bulunan hayme gibi, muhasaraya 

alınmış şehir gibi kalmıştır. Rab-bülcünud bize cüz'i bir bakiye bırakmasaydı biz ‘Sodom’ gibi olur idik, ‘Gomore’ye 

benzer idik. Ahd-i Atik, Eş’iya 7, 8, 9” (Karaosmanoğlu, 1981: 23) 
4 Yine bu bölümdeki fikri destekler nitelikte başka bölümler de söz konusudur. “Hayvanî ve süfli zevklere” sahip olan 

Major Will daha önce bir Türk aileye ait olan bir yalıyı tutar ve kendi zevkine göre döşer. Önceden mescit olarak kullanılan 

bir odasını da şehvetli heykeller ve resimlerle süslü bir yatak odasına çevirir. Bu evde düzenlediği parti birçok ahlaksızlığa 
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Kullanacağımız bir diğer örnek de romanın son bölümüne ait epigraftır; burada Eski Ahit'in 

Yaratılış 19. babın 26.5 ayetinde şehirden melekler tarafından çıkarılan Lût'un karısının geriye dönüp 

şehre bakmasıyla birlikte tuz kesilmesini anlatan kısma atıf yapılmaktadır. Bu bölümde uzun süreli 

çalkantılı ilişkilerinin ardından tekrar Necdet’in gönlünü almak isteyen Leyla'nın gördüğü tepki ve 

Necdet’in onu terk edişi sırasındaki tavrı ile bu olay arasında bir koşutluk kurulur. Lût’un karısı 

lanetlenmiş şehirden ayrılış sırasında Rab’bin buyruğunu dinlemeyip arkasına baktığı zaman nasıl 

bir tuz yığınına dönüşmüşse Leyla da Necdet onun yakınlaşma girişimlerini reddettiğinde heykel gibi 

donup kalır. Bu olaylar arası koşutluk ve benzeşim, yine Tevrat’a ait bir motifin eğretileme durumuna 

getirilmesini ve simgesellik boyutunun kullanıldığını gösterir. Necdet, tıpkı Lût gibi kollarının 

arasında heykel kesilen bu kadını yatağın üstüne bırakıp arkasına bakmadan gider. Necdet’in bu tavrı, 

Rab’bin buyruğundan çıkmayan Lût ile benzerlik kurularak olumlanır. Leyla ise merakını yenemeyip 

Tanrı’nın gazabına uğrayan Lût’un karısı ile özdeşleştirilerek yerilir.  

“Çağdaş Sodom, Asi Gomore”: İstanbul 

Romanda arka planını çözümlemeye çalıstığımız epigraflar dışında, metin içi göndermeler 

ve metnin kendine göndermesi gibi hususlar da dikkati çeker. Jackson Read’in ateşli bir Kutsal Kitap 

okuyucusu olan annesinin gözünde Türkiye’nin Sodom ve Gomore’den, Babil’den, Ninova’dan 

farkının olmadığı belirtilerek Kutsal Kitap’a atıfta bulunulur (Karaosmanoğlu, 1981: s. 155). Anne, 

oğlunu İstanbul’a yollarken temiz olarak dönmeye çalışmasını tembihlemiştir. Captain Read, 

etrafındaki çılgın kadın kalabalığıyla vakit geçirmekle birlikte annesinin bu tembihini de hep 

hatırlamaktadır. Yine Leyla’nın etkisinden sıyrılan, Millî Mücadele’ye katılma arzusunu gönlünde 

daha derinden duyan Necdet’in, Beyoğlu’nda Madam Jimson’un düzenlediği partide yalnız kaldığı 

bir anda İstanbul manzarasına karşı aklından geçenler Tevratî bir üslup taşır: 

“Kızlarımızı, karılarımızı ve duvak yüzü görmemiş̧ nazlı sevgililerimizi ellerimizden aldılar 

ve onlara gözümüzün önünde istediklerini yaptırdılar ve kızı kızla, erkeği erkekle kızıştırdılar ve 

bütün tabiî zevklere tabiî olmayan zevklerin zehrini, ıstırabını, azabını kattılar. Her birimizi bir ayrı 

çırpınışla oynatmağa başladılar. (…) ‘Ve bize azap verenler bizden meserret talep ettiler. Ve 

yüreğimiz kan ağlarken bizden tatlı muhabbet sözleri ve neşe verici şarkılar istediler. Biz bunları bir 

ecnebi diyarında nasıl okuyalım? Ey Yeruşalim, seni unutursam sağ elim hünerini unutsun. Eğer seni 

tezekkür etmezsem dilim damağım yapışsın.’ ‘Ey harap olunacak Babil kızı, senin bize ettiğin cezaya 

mukabil sana eda eden ne mübarektir.’”6 (Karaosmanoğlu, 1981: 235-236) 

Necdet, burada Tanrı’nın buyruklarına uymayan ve şehirleri Babilliler tarafından ele 

geçirilen, tutsak olan İsrail halkının ağıdını hatırlar.7 Tıpkı İsrail halkı gibi, Türkler de üstelik kendi 

                                                 
sahne olur. Söz konusu çevre Sodom ve Gomore halkının yaşama biçimine benzer şekilde bir hayat sürmektedir. Kadının 

kadınla ilişkisi, erkeğin erkekle ilişkisi roman boyunca gözlemlenir. Eşcinsel olan Amerikalı gazeteci Miss Fanny Moore, 

evlerine İngilizler tarafından el konulan bir ailenin kızı olan Nermin’le flörtleşmektedir. Major Will’in düzenlediği bu 

odada Nermin’le yatağa girmekten çekinmeyen Moore, partideki insanlar tarafından basılmayı umursamaz. Romanın 

sonunda Nermin ailesine haber dahi vermeden Miss Fanny Moore’la Amerika’ya kaçar. Yine eşcinsel olan Captain George 

Marlow, ilgisini çekmeye çalışan Azize Hanım’a değil, onun kocası Atıf Bey’e meyleder ve Atıf Bey de bu ilgiye karşılık 

verir. Captain Marlow’u roman boyunca Türk erkeklerinin arasında görürüz, Marlow hayatını çeşitli salonlarda, çaylarda, 

diner’larda, suvare’lerde sürdürmektedir. 
5 “Ve Lût’un zevcesi anın arkasında olarak geriye bakmakla bir tuz amudu oldu. Ahd-i Atik, Bab on dokuz, 26” 

(Karaosmanoğlu, 1981: 346) 
6 Yazar bu bölümde Tevratî üslubu Mezamir’den yaptığı alıntılarla destekler.  
7 “Çünkü orada bizi tutsak edenler  

bizden ezgiler,  

bize zulm edenler bizden şenlik istiyor, 

‘Siyon ezgilerinden birini okuyun bize!’ diyorlardı. 

Nasıl okuyabiliriz Rab’bin ezgisini 

El toprağında? 

Ey Yeruşalim, seni unutursam,  
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memleketlerinde tutsak olmuşlardır. Düşman kuvvetleri ülkeyi işgal etmekle kalmayıp iliklerine 

kadar sömürmek, bunu yaparken de eğlenmek istemiştir. Necdet’in büyük bir kinle dolu olduğu 

görülmektedir: 

“Şu halde, söyleyin bana, azatlık saati ne zaman çalacaktır? Şu yan tarafta, şu mor dağların 

öte yakasında, görür gibi olduğum kızıllık bir yangın başlangıcı mıdır? Yoksa orada bir şafak mı 

sökmeğe başladı? Size bahsettiğim şu çağdaş Sodom’un üzerine Allahın ateşi orada mı yağacak? Ne 

vakit ‘ol yerden külhan dumanı gibi bir duman çıktığını’ göreceğiz. Bu kutsal ateşin o Sodom üzerine 

yağdığı anın içinde olsam da gam yemeyeceğim ve Lût’un karısı gibi bir tuz heykeli olacağımı bilsem 

de gene bunun nasıl yandığını görmek için dönüp bakacağım.” (Karaosmanoğlu, 1981: 237) 

Necdet, tramvayda iki bacağını savaşta kaybetmiş bir Türk askerinin eline, tramvaya bir 

İngiliz subayıyla birlikte binen şuh bir Türk kızının basmasına şahit olur ve bu an Necdet’in içinde 

bir kırılmaya sebep olur. Bu ruh hâlinde iken Necdet, İstanbul’un sonunun da Tevrat’ın iki lanetli 

şehrine benzeyeceğini düşünür. Burada kitabın kendi adına da gönderme yapılması, dikkat çeken bir 

noktadır:  

“Necdet, her başı sıkıya gelince veya içindeki isyan duygusu böyle her taştıkça Anadolu’yu 

düşünürdü. Bu, onda bir müminin ezelî adaleti bekleyişi, ezelî adaleti çağırışı gibi bir şeydi. ‘Bir 

gün, bir gün mutlaka gelecekler, bu çamuru, bu kokuşmayı silip süpürecekler,’ derdi. Mutlaka bir 

gün zalimlere cezalarını, mazlumlara tesellilerini verecekler, fakat ne vakit?  

(…) 

Bu ufuk, önce, uzakta şafak renginde bir çizgi iken yavaş yavaş bütün bir alev duvarı halinde 

yaklaşacak, yaklaşacak ve nihayet bu şehrin etrafını bir cehennem kemeri gibi saracaktı. O vakit 

İstanbul, bu koca şehir, bu çağdaş Sodom, bu asi Gomore çatırdayarak her tarafından tutuşup 

yanmağa başlayacaktı.” (Karaosmanoğlu, 1981: 314-315) 

Necdet tramvayda şahit olduğu olaydan sonra Millî Mücadele’ye katılmak için Anadolu’ya 

geçmiş olan arkadaşı Cemil Kâmi’ye rastlar. Anadolu’daki mücadeleye dair Cemil’den umut dolu 

haberleri alan Necdet, iliklerine kadar çürüdüğünü hissetmekte, bir kızın aşkı için İstanbul’da kaldığı 

için utanmaktadır. Arkadaşına İstanbul’da yaşananları anlatan Necdet’in Cemil’den aldığı cevap 

âdeta Sodom ve Gomore’nin yıkılışını hatırlatır. Bu alıntıda lanetli iki şehri günahlarından arındıran 

ilahi cezanın simgesi olan ateş yağmuru bir motif olarak öne çıkar: 

“— Yok canım; bunların hepsi geçer, unutulur.  

Ateş her şeyi temizler. Beni de kendin gibi ümitsizliğe düşürme...  

Necdet şüpheli bir gülümsemeyle gülümsüyor:  

— Bir kere bakirliğini kaybeden kıza ilk saflığı ne verebilir! -diyordu-. Dünyanın bütün 

kuvvetleri bir araya gelse, bir çamur yığınını bir altın kümesine çeviremez.  

                                                 
Sağ elim kurusun. 

Seni anmaz,  

Yeruşalim’i en büyük 

sevincimden üstün tutmazsam, 

Dilim damağıma yapışsın! 

Yeruşalim’in düştüğü gün,  

‘Yıkın onu yıkın temellerine kadar!’  

Diyen Edomlular’ın tavrını 

anımsa, ya RAB. 

Ey sen, yıkılası Babil kızı,  

Bize yaptıklarını Sana ödetecek olana ne mutlu!” (Kutsal Kitap, Eski Antlaşma, Mezmurlar 137/3, 4, 5, 6, 7, 8) 
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Ve Cemil Kâmi tekrar etti:  

— Ateşin temizlemediği pislik yoktur.” (Karaosmanoğlu, 1981: 325) 

Cemil’in Necdet’e müjdelediği gibi kısa bir süre sonra adım adım yaklaşan zaferin haberi 

İstanbul’a da ulaşır. Önce Afyon, sonra Dumlupınar’da düşman yenilgiye uğratılır. Altı gün içinde 

Afyon’dan İzmir’e ulaşılır. Millî Mücadele başarıyla sonuçlanmıştır. Bu haber İstanbul’da coşkuyla 

karşılanır, Türkler aylarca düşman kuvvetlerinin gözü önünde kutlamalara devam ederler. Aşağıda 

alıntılanan kısımda da yine ateş yağmuru motifinin bir Tanrı gazabı olarak sapkınlığın cevabı/cezası 

olmasına atıf vardır: 

“Bazı geceler sabaha kadar devam eden bu şenliklerde, durmadan havaya atılan fişeklerin 

renk renk kıvılcımları Türklerin gözlerine gönüllerine ferahlık saçarken, onların başı üstünde, sanki 

bir Tanrı gazabının ateşi gibi yağıyordu ve cümbüş sesleri onlar üzerinde gittikçe yaklaşan bir 

cezanın uğultuları tesirini yapıyordu. Kaygıdan, korkudan gözlerine gece uyku girmiyor; en hafif bir 

gürültü, onları bir top sesi gibi yerlerinden fırlatıyordu. Bu, frenklerin ‘brûler a petit feu’ yani ‘hafif 

ateşte kavurmak’ deyimlerini hatırlatan, bir çeşit derece derece ‘yakılma’ cezası gibi bir şeydi.” 

(Karaosmanoğlu, 1981: 340) 

Düşmanla iş birliği yapan, onlarla samimiyet kurmak için yıllardır birbiriyle yarışan Türkler, 

zaferin ardından evlerine çekilir ve durumun tekrar tersine dönmesi için bekler. Millî Mücadele ruhu, 

ateşiyle İstanbul’u temizlerken Leyla ve Necdet aşkını da söndürür.  

Sonuç 

Edebiyat hayatına sanatın şahsi ve muhterem olduğu görüşünü benimseyerek atılan Yakup 

Kadri Karaosmanoğlu’nun, art arda şahit olduğu Trablus, Balkan ve Birinci Dünya savaşları ve son 

olarak Mütareke yıllarıyla dünya görüşü ve sanatının yönü değişir. Bu yıkım dolu yıllardan, yaşanan 

facialardan sonra onun için toplum önem kazanır ve şahit olduğu bu faciaları eserlerine konu edinir. 

Yazarın tarihsel bir dönemi konu edindiği bu eserlerden birisi de Sodom ve Gomore’dir. Mütareke 

yıllarından Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlandığı döneme kadarki İstanbul’da yaşanan ahlaki 

çöküşün ele alındığı Sodom ve Gomore, tarihî belge niteliği taşıyan önemli bir romandır. Tarihî bir 

dönem hakkında sahnelerin ağırlığının yanı sıra, bu romanın dikkat çeken bir diğer yönü, kurgusunun 

ve içeriğinin oluşturulması sırasında yoğun şekilde başvurulan metinlerarası ilişkilerdir.   

Sodom ve Gomore anlatısını kendisine gönderge olarak seçen yazar, bu iki şehirle İstanbul 

arasında benzerlik kurarak romanın zeminini ve olay örgüsünün baskın çizgilerini Kutsal Kitap’tan 

yaptığı alıntılar üzerine inşa eder. Tanrı’nın buyruklarına uymayıp, ona isyan eden, kendilerine 

gönderilen peygambere inanmayan, uyarılarına kulak asmayan Sodom ve Gomore halkının üzerine 

nasıl gökten ateş yağmışsa, düşman askerleriyle iş birliği yapan İstanbul halkının günahlarını da 

ancak ateş temizleyecektir. İki şehir ve felaket dönemi arasında bu alıntılarla kurulan paralellik, 

elbette ki doğrudan aktarım değildir; kimi zaman epigraf kimi zaman metnin dokusuna sinen bir arka 

plan olan bu teknik tercih, romanın yapısını ve organik bütünlüğünü zedeleyen bir nitelik taşımaz. 

Yazar, hem metninin kurgusunu hem de vermek istediği mesajın etkililiğini bu alıntılar ve 

göndermeler çeşitliliği ile pekiştirmiştir.   
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