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TOM SAWYER’IN  
MACERALARI HAKKINDA

Mark Twain, 1876 yılında yayımladığı Tom 
Sawyer hikâyesine, Bir Çocukluk İlahisi 
adını vermişti. Çocukluğun korkularını 

ve heyecanlarını dürüstçe yazmak istemiş ve ilham 
almak için kendi çocukluğuna yolculuk etmişti. Ki-
tabı yazdığı sırada kırklı yaşlarındaydı ve dünyayı 
dolaşmıştı, fakat Mississippi Nehri’nin kıyılarında 
geçen gençliğini bütün ayrıntılarıyla hatırlıyordu. 
Hayatının o dönemlerinde tanıştığı nehir insanları-
nın ve arkadaşlarının arasında birçok renkli karak-
ter vardı. Twain, bu insanların içinden özenle seçti-
ği karakterleri, bir erkek çocuğunun baş döndürücü 
hayal dünyasına ince ince işledi.

Twain’e göre, kitabın kahramanı Tom Sawyer, 
“hayatın içinden” bir karakterdir ve maceraları-
nın çoğu gerçek olaylara dayanır. Twain, romanının 
daha zengin ve daha heyecanlı olması için riskli bir 
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yazı stili kullanmayı göze alır. Tom kendi hikâyesini 
bizzat anlatmaz. Uzun ve sıcak bir yaz mevsimin-
de hayatla mücadele eden Tom’un düşüncelerini, 
umutlarını ve endişelerini Twain anlatır. 

Romanı okurken Tom’un sezgilerini ve tecrübe-
lerini paylaşırız, çocuğun hilelerle, zorluklarla ve 
tehlikeli maceralarla dolu dünyasına hızlı bir giriş 
yaparız. 

Tom Sawyer yerinde duramayan bir haylazdır. 
Okulda başarılı değildir. Fakat kendisine, yetişkin-
lerle baş etmesine yardım eden olağanüstü bir zekâ 
ve hayal gücü bahşedilmiştir. Onu evlat edinen Polly 
Teyze’si, üvey kardeşi Sid ve kuzeni Mary’yle birlikte 
rahat bir hayat sürmektedir. Bununla birlikte, Tom 
zamanının çoğunu, kasabadan kaçıp ormanda yaşa-
maya başlayan Huckleberry Finn’le geçirmektedir. 
Sadık ve korkusuz Finn, Tom’un maceralarında yer 
almaya her daim hazırdır. Roman başlarken, Tom’un 
asıl hedefleri; kasabalı çocukları kandırmak, Pol-
ly Teyze’nin cezalarından kurtulmaya çalışmak ve 
onunla aynı okula giden Becky isimli güzel kızı etki-
lemektir. Fakat Tom ve Finn kasabanın mezarlığın-
da korkunç bir suça tanıklık ettiklerinde, hikâyenin 
gidişatı birdenbire değişir. Bu sahnenin yansımaları 
romanın geri kalanına yayılır, çünkü Tom ile Finn 
hayatları için mücadele etmeye başlamış ve toprağa 
gömülü bir hazine sandığının peşine düşmüşlerdir.

Mezarlıkta yaşanan dehşet, Tom’un durgun nehir 
hayatının kıyılarında gezinen tehlikelerin keskin 
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bir hatırlatıcısıdır. Romanın bir bölümünde Tom, iki 
arkadaşıyla birlikte gizli bir adaya kaçar ve korsan 
olarak yaşama hayalini hayata geçirir. Okuldan, iş-
ten ve diğer sorumluluklardan kurtulan çocuklar, 
günlerini yüzerek, balık tutarak ve oyun oynayarak 
geçirirler. Fakat çok geçmeden şiddetli bir fırtına 
patlak verir. Çocukların cenneti ve kamp alanı dar-
madağın olur. Şiddet ve ani ölüm tehlikesi, Tom’un 
maceralarının peşini asla bırakmayan öğelerdir. 
Romanın arka planından gelen değişim ve karma-
şa gürültüsü hiç susmaz. Bu durum, Twain’in bü-
yüdüğü huzursuz ortamın yansımasıdır. Missouri, 
köleliliği savunan bir eyalettir. Tom’un hikâyesinde, 
ülkeyi bölen ve köle eyaletlerindeki hayatı sonsuza 
kadar değiştiren kanlı iç savaş birkaç yıl önce yaşa-
nır. Twain, asker olarak geçirdiği umutsuz dönem-
den sonra, kavgadan uzak durmak için batıya kaçar 
ve Missorui’ye bir daha ayak basmaz.

Twain onlarca kitap yazmıştır, fakat çocukluğun 
kayıp dünyasını betimlediği romanlar en iyi işleridir. 
Birçok okur, Tom Sawyer’ın Maceraları’nın, yazarın 
en başarılı eseri olduğu konusunda hemfikirdir.
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Y aşlı hanım odaya girdi ve hızlıca etrafa ba-
kındı, bir erkek çocuğunu arıyordu.
“Tom!” diye bağırdı.

Fakat yanıt alamadı.
“Tom, seni haylaz, neredesin?”
Hâlâ cevap yoktu. Yaşlı kadın gözlüğünü aşağı 

indirip üzerinden odayı inceledi, sonra gözlüklerini 
yukarı itip bu defa gözlüğün altından yerlere bak-
tı. Tom Sawyer’ı ararken asla gözlüğüyle doğrudan 
bakmazdı. Bu yaşlı kadının en şık pazar günü göz-
lüğüydü. Ve bu gözlüğü iyi görmek için değil, iyi gö-
rünmek için takardı. Güzelce temizlenmiş cam ka-
vanoz kapakları taksa daha iyi görebilirdi.

“Seni bulana kadar bekle bakalım,” dedi kadın. 
“Seni yakalayınca…”

Fakat cümlesini bitirmedi. Bir süpürge sapıyla 
yatağın altını araştırıyordu. Bulduğu tek şey, huy-
suz bir kedi oldu. Yaşlı kadın iç çekerek, “Bisküviyi 
sen al Tom Sawyer,” dedi.
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Ardından kapının eşiğinde durup evin arka bah-
çesindeki küçük domates tarlasına baktı. Tom orada 
değildi. Yaşlı kadın ciğerlerini havayla doldurup ba-
ğırdı: “Tom, hemen buraya gel!”

Tam o sırada arkasında bir ses duydu, hızla dön-
dü ve küçük çocuğu ceketinin yakasından yakalayı-
verdi.

“Dolabın içine bakmayı akıl etmeliydim,” diye ba-
ğırdı. “Orada neler karıştırıyordun?”

“Hiç,” dedi şaşkın çocuk.
“Ama ellerinin haline bak,” diye bağırdı kadın. 

“Ağzına bir bak. Bu pislik de ne böyle?”
Tom yutkunarak, “Bilmiyorum teyzeciğim,” dedi.


