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DEFİNE ADASI HAKKINDA

R obert Louis Stevenson, onu meşhur edecek 
kitapla ilgili ilk fikirler aklına geldiğinde, 
yağmurla kırbaçlanan bir İskoç evindeydi. O 

kitap Define Adası’ydı. Kasvetli hava, Stevenson ai-
lesini günler boyunca evin içinde kalmaya zorlamış-
tı. Stevenson, küçük üvey oğlunu eğlendirmek için 
resim yapmayı önerdi. Yaptıkları çizimlerden biri, 
uydurma bir adanın haritasıydı. Oğluna o adanın 
bir korsan yuvası olduğunu söyledi ve haritaya or-
manlar, bataklıklar, çarpı işaretleri ve bazı gizem-
li semboller ekledi. Harita üstünde çalışan yazarın 
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hayal gücü birdenbire hayat kazandı. Stevenson 
daha sonra şunları yazdı: Define Adası’nın harita-
sını yaratırken, kitabın karakterleri de kâğıdın üs-
tünde belirmeye başladı… hayal ürünü ormanların 
ve beklenmedik mekânların arasında… sonrasında 
önümde bazı kâğıtlar vardı ve ben kitabın bölümle-
rinin listesini yazıyordum.

Stevenson yazdığı seyahat kitapları, denemeler 
ve kısa hikâyeler sayesinde halihazırda belli bir 
şöhrete sahipti, ama otuz yaşında olmasına rağmen 
hâlâ bir roman tamamlamamıştı. Defalarca roman 
yazmaya kalkışmış, fakat uzun hikâyelerin karma-
şıklığı yüzünden her seferinde çıkmaza girmişti. 
Bununla birlikte, çizdiği define haritası ona yepyeni 
bir özgüven kazandırmıştı. Stevenson hummalı bir 
şekilde yazmaya başladı, bir korsan klasiği yarat-
maya kararlıydı.

Kitabının katıksız bir macera olmasını istiyordu, 
yani kendi deyimiyle, romanda süslü cümleler ya da 
psikoloji olmayacaktı. Define Adası’nın açılış cüm-
lelerinden itibaren, okuyucular, sisli ve kasvetli yol 
kenarı hanlarının ve tehlikeli sırların dünyasına 
çekilir. Deniz arka planda biteviye bir mırıltıdır ve 
romanın genç kahramanı Jim Hawkins ada tarafın-
dan bizzat çağrılıyor gibidir. Stevenson, kitaba gi-
zemli ve merak uyandırıcı bir atmosfer katmak için 
kendisinden önceki yazarlardan da yararlanmıştır. 
Hawkins’lerin hanına yerleşen ayyaş ve zorba Bil-
ly Bones; Başsız Süvari ve Rip Van Winkle isimli 
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eserlerin yazarı olan Washington Irwing’in yarattı-
ğı karakterlerden birine benzer. Stevenson, yazar-
ken birçok kaynaktan faydalandığını inkâr etmez. 
O kaynaklar arasında Defoe’nun Robinson Cruose’u 
ve Edgar Allen Poe’un bir kısa hikâyesi de vardır. 
Stevenson bu süreç içinde, dünya edebiyatının en 
tanınan karakterleri listesine girmesi gereken bir 
karakter yaratmıştır: Uzun John Silver.

Kitabın orijinal adı “Gemi Aşçısı”ydı, zira hikâye-
nin merkezinde Silver bulunuyordu. Silver, romanın 
neredeyse üçte biri tamamlandıktan sonra karşımı-
za çıkmasına rağmen, daha ilk sayfalardan itibaren, 
Billy Bones tarafından tek bacaklı adama karşı uya-
rılan Jim Hawkins’in rüyalarına dadanır. Okuyucu, 
aksiyonun kenarında dolaşan Silver’ın varlığını sü-
rekli hisseder. Silver, hikâyenin başlamasından çok 
daha önce, hazine çalındığında ve toprağa gömüldü-
ğünde adadadır. Hem denizde hem de karada ipler 
onun elindedir. Tatlı konuşmaları ve fiziksel kudreti 
sayesinde, rütbeliler ile tayfalar arasındaki sosyal 
bariyerleri kolayca geçer. Silver olağanüstü bir ede-
bi yaratımdır ve bir kez karşılaşıldığında, unutul-
ması neredeyse imkânsızdır. 

Stevenson her gün kitabın bir bölümünü yazdı ve 
yazdığı her yeni bölümü, akşamları şöminenin başın-
da toplanan ailesine okudu. Hikâyenin ritmini ve he-
yecanını, üvey oğlu Lloyd’un üstünde test etmeyi se-
viyor ve çocuğu okur olarak kullanıyordu. Fakat çok 
geçmeden, kendi babasının da hikâyeyi en az Lloyd 
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kadar sevdiğini fark etti. Yaşlı adam hikâyeyi öyle 
benimsemişti ki, Billy Bones’un sandığında bulunan 
nesneleri listelemeyi önerdi ve Flint’in gemisine De-
niz Aygırı adını vermesi için oğluna ısrarcı davrandı. 

Stevenson on beş gün boyunca romanı tasarladı. 
Fakat on altıncı günde masasına oturdu ve söyle-
yecek tek sözü olmadığını fark etti. Ne kadar ça-
balarsa çabalasın hiçbir ilerleme kaydedemiyordu. 
Sonunda bu romanın da diğer romanlar gibi hayal 
kırıklığı olmasından endişe duymaya başladı. Aylar 
boyunca dikkatini diğer işlerine verdi. Sonra, İsviç-
re dağlarında tatil yaptığı sırada, bir sabah kalktı 
ve korsan hikâyesini eline aldı. Kalemi bir kez daha 
işlemeye başladı ve Stevenson on beş gün içinde 
ilk romanını tamamladı. Kitabın yeni adını tavsi-
ye eden yayımcıydı. Stevenson, Define Adası ismi-
ni memnuniyetle kabul etti. Hikâyenin varlığını –
bütün inanılmaz karakterleriyle birlikte– o define 
haritası karalamasına borçlu olduğuna her zaman 
inandı. İskoçya’daki yağmurlu ve rüzgârlı bir günde 
ortaya çıkan o çizim, baskısına asla son verilmeyen 
ve bütün dünyada milyonlarca nüshası satılan bir 
kitabın yaratılmasına sebep oldu. 
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