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Igmebirutanmagelir"
Tiirk edebiyatmm 'siirgiin' yazarlarindan Refik Halit Karay'in uzak diyarlarda ya§anan sira di§i bir a§ka
odaklanan popiiler romani ''Nilgiin", iki kez sinemaya aktarilir. Edebiyat ele§tirmeni Ntiriillah Atac,

1954 tarihli ilk filmi yerden yere vurur. 1968'de Ertem Egilmez'in ̂ektigini ise iyi ki g6rmemi§tir!

A§kin bin bir halinin Halk
Edebiyati'nda da Divan Edebiyati'nda
da ayrmtili bigimde yansinlmi§
oldugunu, a§iklarin her halinin
satirlara d6kulmu§ bulundugunu
diiiuniirsek, Refik Halit Karay'in

1950'li yillarda "a§kin kimyasf'na dair
sbyledikleri bugiin biraz §a§irtici gelebilir.
Milli Miicadele ve Mustafa Kemal kar§ithgi
nedeniyle "150'likler" listesine ahnip uzun
yillar siirgiin ya§ami siirmesiyle bilinen Karay,
Ferhat ile §irin, Leyla ile Mecnun, Tahir ile
Ziihre tiirii "ideal a§k"in yerinde yeller
estigini, artik §ipini§i a§klarin ge5erli
oldugunu belirtir. Koca istanbul'da gergek

"a§ik-ma§uka"
kahramanlara rastlamak

igin yillarca dola§mak
gerektigi, ama bir ̂ ifte
zar zor rastlanacagi

kanisindadir.

Refik Halit Karay'in

(1888-1965) iinlii ve 50k
yanki yaratmi§ iig ciltlik
romani "Nilgiin" ise

kesinlikle ideal ya da
§ipini§i nitelikte
olmayan, Cemal
Siireya'nm yillar sonra
soyleyecegi iizere

"yikici", hatta
hastahkh bir a|ki getirir kar§imiza. Karakterin
hayli "arizah" yanina ragmen o yillarda dogan
kiz (jocuklanna Nilgiin adi verilmesi
konusunda adeta patlama ya§andigmi da
belirteyim.

inkilap Yayinlan'nm 1024 sayfalik tek cilt

Nilgiin

Refik
Halid

versiyonundan (2009) okudugum, "benzersiz"
denilemese de hayli sira di§i bir a§k oykiisii

sunan "Nilgiin", tiimiiyle Tiirkiye difinda, liiks
yolcu gemilerinde ve Hindistan'in,
Singapur'un, Endonezya'mn, Hong Kong'un,
Japonya'nm liiks otellerinde geger. Siirgune
yollanan Osmanli hanedanindan bir prenses
oldugunu iddia eden Nilgiin ile tam bir
"sergiize§t", Uzakdogu iilkelerinde ticari
miimessillik yapan, bafindan iig dort evlilik
gegmif, "be§ kitamn kadm kokusu"nu bilecek
denli gapkin, kumar oynamayi seven, Mustafa
Kemal'in "memleket difina attigi" 40'h
yaflardaki bir adamin a§kidir yiizlerce sayfa
boyunca dykiilenen. Nilgiin, teyzesi olarak
tanittigi Dilbeste'yle birlikte "koca aramak" ve
hayatini kurtarmak i^in yollara dii§mu§tiir.
Bunu agik a9ik da ifade eder. gbken hanedani
temsil eden bir batakhk gigegi gibidir.

Ba§tan gikarici giizellige sahip bu gem;
kadm "zevkinden de §errinden de sakinilmasi
gereken" bir sahte prenses, surekli yalan
soyleyen bir erkek avcisi ya da bir zamanlar
akil hastanesinde yatmi? bir deli midir, yoksa
ger^ekten §efkatle kucaklanmasi gereken bir
afk nesnesi mi?

"§imdi a§ik, az sonra yalanci, bir miiddet
diizenbaz, arada alayci ve insafsiz, lakin daima
kadm kalan" Nilgun'iin, kendisi de sevdigi
halde a§igma bir tiirlii teslim olmayan
"namuslu a§ifte" olup olmadigma karar
vermek, roman bitene dek okur igin de
ger^ekten 90k zordur!

"Kaplan avma 9ikmak, Nilgiin'le
ugra§maktan daha az tehlikeli!" diye
diifiiniir, 90k sonralari admin Omer
oldugunu dgrenecegimiz kahramanimiz.

"Nil deli degil; fakat ben hi9 §uphesiz aptal
oldum, ahmaga gevirdi, kirk ya^mda 9ocuk etti
beni" diye ge9irir aklindan. "Ruh porsumesi"
i9indedir ve kendisini ̂ oyle tanimlar: "Olgun,
hatta hirpalanmi§ kadina kar^i besledigim
hiisn-ii telakki, belki de dii§kiinliik, Nilgun
bahis mevzu olunca bir his bozuklugu, cinsi
bir anormallik halini ahyor."

1937'de ba|layan ve uzunca bir doneme
yayilan, romamn bir bolumunde ayrintih
bigimde anlatildigi iizere bir tiir "Amok
ko|usu"na da benzetilebilecek, Nazi
hapishanelerine de ugrayan bu Rgfij^
Karay seruveni, yayimlanmasindan k ^ "
sonra 1954 yihnda sinema yazari Sez
Solelli'nin senaryosuyla Miinir Hay
tarafmdan beyazperdeye aktarihr g
Remberg'in Nilgun'u, Cuneyt Gokcer''^^
Omer'i canlandirdigi filmin kadros ^
Oraloglu, Bakiye Fayezof, Annie
Kaptan, §eref Giirsoy, Feridun Col '
isimler de yer aim S®9en gib;

A9ih§jeneriginde"Hindistanve p p.milletlerine te§ekkurler" notunu ,
9ektigi, Tac Mahal ba§ta olmak iizere'^h^''
iilkelerin cadde ve sokaklarindan aktii 1
goriintulerin kullanildigi filmde "m
ruhuyla 19 ya?inda memleketimi'terk
etmi§tim. Girip 9ikmadigim tehlikeli i^
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1937'de ba§layan ve uzun yillara yayilan huRefik
Halit Karay seruveni, yayimlanmasindan kisa
siire sonra sinemaya uyarlanir. 1

Ertem Egilmez'in uyarlan^si... \
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Tiirk edebiyatinin usta isi eserlerindenbiridir
''Nilgiin'' ama sinema macerasi maalesef hayli
soniik kalmi§tir. »

tammadigim kadm kalmami§ti" diyen Omer'i
goriiriiz ilkin. Vapur ve oteller, romandaki gibi
gene oncelikli mekanlardir ama olan biteni,
romamn tersine Nilgiin'iin baki§ a9ismdan da
izlemeye ba^lariz.

Teknik diizey yiiksektir, oyuncular
karizmatik ve goz alicidir, fakat Karay'in
sayfalar boyunca satir aralarma yerle^tirdigi
kimi politik vurgular, a^ka dair di^avurumlar,
erotizme meyleden boliimler es ge9ilmi9tir.
Egeli, Refik Halit Karay'in oya gibi i§lenmi§
Tiirk9esinin sinemasal kar§ihgmi vermekten
uzak kalmi§tir ne yazik ki. Ahmet Oktay'm
"Tiirkiye'de Popiiler Kiiltiir" kitabmdaki
"Nilgiin'iin pazara sundugu el emegi degil
kadmhgidir. Belki de kadmm meta karakteri
altmda sunuldugu ilk Tiirk popiiler romanidir
Nilgiin" saptamasi da Erika Remberg'in
oyunculugunda
belirginle§emez bir tiirlii.
Remberg, Nilgiin'iin
ki§kirticihgmi iistiinde ta^ir
ta§imasma da romandaki

karakter derinlige ula§mak
i9in pek 9aba harcamami§tir
sanki.

Sinemaya pek sik
gitmedigini soylemekten zevk
ahr gibi goriinse de epeyce
film izlemi^ligi ve yazmi§ligi

bulunan, donemin iinlii edebiyat ele^tirmeni
Nurullah Ata9 da 30 Mart 1954 tarihli
"Giince"sinde kalem oynatir "Nilgiin"
hakkinda. Giiniimiiziin mahcup ve 9itkinldim
ele§tirmenlerine ders verircesine 90k
acimasizdir Ata;: "Bu 'Nilgiin' meger Bay
Miinir Hayri Egeli'nin elinden 9ikmi§. Biletimi
alip yerime oturduktan sonra ogrendim.
Onceden bilseydim gitmezdim. Bay Munir
Hayri Egeli'den benim begenebilecegim bir §ey
beklemem. Bu filmi seyrederken de 90k

sikildim. Kelimenin iki anlamiyla da sikildim.
Oyle olurum ben; Okudugum, gordiigiim bir
§eyi pek zayif, pek saqma bulursam, i9ime bir
utanma gelir. Bu filmi seyrederken de oyle
oldum. Bir iki yerinde degil, bir9ok yerinde,
belki ba^mdan sonuna kadar."

Romani okumadigini ozellikle belirten
Ata9, "Sevmesine sevmem ya,

oyle bir filmin ba^inda adi
goriilecek yazarlardan da

degildir, ondan 90k daha

yiiksektir" dedigi Karay ve diger
kitaplari hakkinda yazmayi bir
giin sonrasmda da siirdiiriir.

1957'de ya§ama veda eden
^ Nurullah Ata9,1968'de Ertem
Egilmez'in, Karay'in romanini
bir eldiven gibi tersyiiz ederek,
Kartal Tibet, Fatma Girik,

Miinir Ozkul ve Onder Somer'li bir komediye
9evirdigi filmi gorse ne derdi acaba!

Flamenko gosterisi ve bir meyhane
kavgasiyla ba§layan Ertem Egilmez "Nilgun"u,
romamn ve ilk filmin tam tersine, uzak
diyarlara dogru degil, Tiirkiye'ye giden bir
gemiye ve ardmdan izmir'e Efes Oteli'ne
giitiiriir seyirciyi. Qapkm Omer, memleket
ozlemiyle terk ettigi esmer giizeli zengin
Kon9ita'nm "Allah cezani versin, dilerim
Tanridan kar§ma oyle bir kadm 9ikarsm ki
inim inim inletsin seni" bedduasi iizerine

gemide Nilgiin'le tani§ir ve felegini ̂ afirir.
Karay'in romanmdaki, Omer'in en yakin
arkada§i, bir bafka siirgiin, sonradan
Dilbeste'yle evlenen i§adami Tayfur da 20 yil
once Hong Kong-Singapur arasinda batan bir
gemideki tonlarca altina sahip olmayi kafaya
koymu§ ne§eli Kaptan (Miinir Ozkul) olarak
belirir ikinci 9evrimde.

Kisacasi, Tiirk edebiyatmm, yikik
hanedandan arta kalanlari iyi bir malzemeye

donii^tiiren usta i§i eserlerinden biridir
"Nilgun" ama sinema macerasi maalesef hayli
soniik kalmi^tir. APM
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