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DR. JEKYLL VE  
MR. HYDE HAKKINDA

B u kitaptaki ilginç ve nefes kesici öykü, İskoç 
romancı Robert Louis Stevenson tarafından 
yazılan Dr. Jekyll ve Mr. Hyde’ın Tuhaf Hikâ-

yesi isimli eserin kısaltılmış versiyonudur. Steven-
son 1850 yılında İskoçya’da doğdu. Hukuk eğitimi 
aldı. 1873 yılında, bir akciğer enfeksiyonundan kur-
tulmak için Fransa’ya gitti ve orada yazarlık kari-
yerine başladı. Yetmişli yıllar bittiğinde, Stevenson, 
Travels with a Donkey in the Cévennes [Bir Eşekle 
Cévennes Yolculukları – 1879] dahil olmak üzere iki 
seyahat kitabı yazmıştı. Birçok dergide makaleler 
ve hikâyeler yayımlamıştı. Stevenson hayatı boyun-
ca çeşitli ülkelerde yaşadı. Bunun bir sebebi, soğuk 
ve nemli İskoçya ikliminin sağlığına iyi gelmediğine 
inanması, diğer sebebi de macera tutkusuyla dün-
yayı gezme isteğiydi. Fransa’dan başka Amerika’da, 
İsviçre’de ve 1894 yılında vefat ettiği Samoa’da va-
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kit geçirdi. Stevenson’a büyük şöhret kazandıran Dr. 
Jekyll ve Mr. Hyde, romancının İngiltere’de yaşadığı 
dönemde yazıldı. Yazarın diğer eserlerinin arasın-
da, Define Adası, Prens Otto ve Kaçırılan Çocuk gibi 
ünlü eserler bulunmaktadır.

Dr. Jekyll ve Mr. Hyde, karakterini değiştiren bir 
iksir icat eden Henry Jekyll isimli cemiyet dokto-
runun dehşet verici çöküşünü anlatır. Dr. Jekyll bu 
ilacın etkisindeyken, Edward Hyde isimli bir ada-
ma dönüşür. Mr. Hyde, iyiyle kötüyü birbirinden 
ayıramayan, vahşi bir hayvan gibi hareket eden ve 
korkunç suçlar işleyen bir karakterdir. Dr. Jeky-
ll zaman içinde diğer benliğinin kontrolünü tama-
men kaybeder ve dehşet verici sonuçlarla karşılaşır. 
Stevenson’ın yazdığı diğer romanlar gibi, bu roman 
da gizem ve gerilim öğeleri içerir. Bununla birlikte, 
Define Adası gibi macera hikâyeleriyle kıyaslandı-
ğında, Dr. Jekyll ve Mr. Hyde’ın incelediği kavramlar 
çok farklıdır. 

Dr. Jekyll ve Mr. Hyde’ın büyük bir bölümü, sak-
lanmak ve örtbas etmek üzerinedir. Birçok insan, 
Stevenson’ın bu hikâyeyle Victoria Devri toplumu-
nu eleştirdiğini düşünür. Zira Stevenson, zengin ve 
etkili insanların iyi bireyler gibi davrandıklarını 
ama hayatlarının genelde karanlık sırlarla dolu ol-
duğundan bahseder. Bazı okurlara göre, Stevenson 
bu hikâyeyle kendi karakterinin gizli taraflarını da 
gösterir. Hikâye, kötü ile iyinin ve zengin ile faki-
rin yan yana yaşadığı Victoria Dönemi Londra’sında 
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geçer. O dönemdeki Londra, Avrupa’nın en zengin 
ve en güzel şehirlerinden biridir, ama aynı zaman-
da korkunç şartlarda yaşayan çok fakir insanları da 
barındırır. Elinizdeki kitap, tıpkı insanlar gibi, şe-
hirlerin de etkileyici ve latif simalar arkasında sefil 
ve nahoş özellikler gizlediğini söyler. Binaların dış 
görünümünün iç görünümünden nasıl farklı oldu-
ğunu ya da ön duvarların arka duvarlardan nasıl 
değişik göründüğünü tarif eder. Buna ek olarak, ki-
taptaki karakterler birbirlerinden bir şeyler gizle-
yip dururlar. Jekyll yaptığı deneyleri dostlarından 
ve iş arkadaşlarından saklar. Hyde’ın ismi bile bir 
kelime oyunudur.1 Richard Enfield en başta Jekyll’ın 
kimliğini Utterson’dan saklar. Utterson da polisten 
bilgi saklamaktadır. Hikâyenin yazılış biçiminde 
de örtüleme vardır; birçok olgu kargacık burgacık 
notlara, mesajlara, mektuplara ve mektupların için-
deki mektuplara gizlenmiştir. Stevenson standart 
olay örgüsünün bazı temel öğelerini bile gizlemiştir. 
Örneğin romanın gerçek bir kahramanı yoktur ve 
hikâyede bir son olmasına rağmen gerçek bir sonuç 
bulunmaz. 

On dokuzuncu yüzyıl büyük bilimsel gelişmele-
rin yaşandığı bir dönemdir. Dr. Jekyll ve Mr. Hyde 
dahil olmak üzere o dönemde yazılmış romanlar, bi-
limi ve bilgi arayışını tema olarak kullanır. Jekyll 
deneylerine iyi niyetlerle başlar. Fakat daha sonra, 

1 “Hyde” kelimesinin telaffuzu, İngilizcede saklanmak, saklamak anla-
mına gelen “Hide” kelimesinin telaffuzuyla aynıdır  – (ç.n.)
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arkadaşı Hastie Lanyon’a itiraf ettiği üzere, kibi-
re kapılır ve tıp dünyasının ondan büyük bir bilim 
adamı olarak bahsetmesi için daha cüretkâr deney-
ler yürütmek ister. Jekyll, yaptığı deney ilerlerken, 
Mr. Hyde’ın şeytani dünyasına bağımlı olur ve on-
dan kurtulmakta zorlanır. En sonunda, bilgiye olan 
açlığı tarafından imha edilir. Stevenson bu yolla ki-
min daha şeytani olduğunu sorar; bilim insanının 
yarattığı ve iyi ile kötüyü birbirinden ayıramayan 
adam mı, yoksa yaptığı deneylerin yanlış olduğunu 
bilen ama onları kişisel çıkarları için uzatmayı ter-
cih eden bilim insanı mı? Bu sorular bizi bugün bile 
ilgilendirir ve kaygılandırır. Belki de Dr. Jekyll ve 
Mr. Hyde’ın edebiyat tarihindeki en popüler roman-
lardan biri olmasının sebebi budur.


