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HUCKLEBERRY FINN HAKKINDA

M ark Twain hayatı boyunca yirminin üze-
rinde kitap yayımlamıştır. Fakat çoğu 
okur, Huckleberry Finn’in Maceraları’nı 

yazarın başyapıtı olarak kabul eder. İlk olarak 1884 
yılında basılan kitap, kaçak bir köle ile küçük bir ço-
cuğun, Amerika’nın güney eyaletlerinde yaptıkları 
tehlikeli yolculuğu anlatır. Siyah köle Jim, özgür bir 
adam olarak yaşayabilmek için, köleliğin yasak ol-
duğu kuzey eyaletlerinden birine gitmeye çalışmak-
tadır. Kitabın ana karakteri Huck ise alkolik baba-
sından ve yeni velisi dul Bayan Douglas’ın sunduğu 
“saygın hayattan” kaçmaktadır. Hikâyenin anlatıcı-
sı Huck’tır. Kudretli Mississippi Nehri’nin kıyıları 
boyunca uzanan vahşi ve renkli dünyayı Huck’ın 
gözlerinden görürüz. 

Huckleberry Finn ilk olarak, Mark Twain’in daha 
eski bir eserinde, 1876 yılında yayımlanan Tom 
Sawyer’ın Maceraları’nda karşımıza çıkar. 1861 yı-
lında gerçekleşen Amerikan İç Savaşı’nın hengâme-
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sinden önce, St. Petersburg isimli kurgu kasabada 
geçen bu hikâye, define bulmak için ormanların de-
rinliklerini araştıran Tom ve çetesinin maceralarını 
anlatır. Huck, avare bir ayyaşın meteliksiz oğludur. 
Ormanda bulduklarıyla yaşar ve bir varilin içinde 
uyur. Diğer çocuklar, onun “ehlileşmemiş” varolu-
şuna özenirler. Yoksulluğuna ve babasından gör-
düğü şiddete rağmen Huck asla kendine acımaz ve 
kedere kapılmaz, ormanda yaşadığı basit hayattan 
memnundur. Huck ve Tom altınla dolu bir sandık 
bulduklarında, Huck bu yeni zenginliğin sorundan 
başka bir şey getirmeyeceğini bile düşünür.

Mark Twain, yarattığı bu nehir serserisini çok se-
ver ve ona bir hikâye vermek ister. Cesur bir karar-
la Huck’ı hikâyenin anlatıcısı yapar. Huck, zengin 
ifadelerle ve kullandığı yerel argonun komikliğiy-
le öyküsünü bize aktarır. Mark Twain’in bu cesur 
ve ilham dolu hareketi, romana eşsiz bir Amerikan 
sesi kazandırır ve ülkenin en iyi edebiyat eserle-
rinden biri olmasını sağlar. Zamanın bazı edebiyat 
eleştirmenleri, kitabın kaba ve ilkel anlatımından 
dolayı yazara saldırır. Kitabın çok sayıda kütüp-
haneye girmesi yasaklanır. Fakat Huck’ın hikâyesi 
kulağa son derece gerçek gelir; Huck yozlaşmayla, 
zalimlikle ve köleliğin yaygın lanetiyle yüzleştiğin-
de bile hikâyesi gerçektir.

Huck, Amerika’nın, köleliği şiddetle savunan 
güney eyaletlerinden birinde doğar. Köle sahiple-
ri, köleliğin iyi ve gerekli olduğunu kabul ettire-



9

HUCKLEBERRY FINN’İN MACERALARI

bilmek için dini ve kanunları kullanmaktadırlar. 
Mark Twain, Huck’ı romanın kahramanı ve anla-
tıcısı yaparak eserin ilk okurlarını epey zorlamış-
tır, çünkü Huck’ın köleliği ve ırkçılığı tasvir ediş 
şekli günümüzde bile tartışmalıdır. O dünyanın bir 
parçası olan Huck’ın kullandığı dil ve sergilediği 
tavır, bazı modern okurlara ırkçı görünebilir. Ro-
man, Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı bölüm-
lerinde yasaklanmıştır. Bununla birlikte, romanın 
savunucuları, Huck’ın o dönemdeki ırkçı tavırlara 
meydan okuduğunu iddia eder. Huck, Jim’in kaç-
masına yardım ederken kendi vicdanıyla büyük bir 
mücadele yaşar. Bu mücadele romandaki en etkili 
ve önemli sahnelerden biridir. Arkadaşını özgür-
lüğe kavuşturmak ve cehenneme gitmek arasında 
tercih yapmaya zorlanan Huck, en sonunda ırkçı 
toplumu reddeder ve Jim’i kurtarır.

Huck kitabın sonunda St. Petersburg’a varır, 
zengindir ve güvendedir, buna rağmen kendisini 
huzursuz bir yabancı gibi hissetmeye devam eder. 
Yeni maceralara atılmak için Yeni Bölge’nin vahşi 
sınırlarına gitmeye karar verir. Kitabın yayımlandı-
ğı dönemde, bu açık uçlu son, okurları çok şaşırtmış, 
fakat birçok yazara ilham kaynağı olmuştur. O ya-
zarların arasında ünlü Amerikan romancısı Ernest 
Hemingway de vardır. Hemingway şöyle der:

“Bütün modern Amerikan edebiyatı, Mark Twain 
tarafından yazılan Huckleberry Finn isimli kitap-
tan gelir…”
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MEDENİ BİR ÇOCUK

E ğer Tom Sawyer’ın Maceraları isimli kitabı 
okumadıysanız, beni tanımıyorsunuzdur. Ki-
tabı Mark Twain yazmıştı ve genelde doğru-

ları söylemişti. Bazı şeyleri biraz abartmıştı. Ama 
ben ara sıra biraz “mübalağa” yapmayan birileriyle 
hiç karşılaşmadım; Tom’un teyzesi Polly, dul Bayan 
Douglas ve belki Mary dışında. Bu insanlar hakkın-
da bilmek istediğiniz her şeyi Mark Twain’in kita-
bından öğrenebilirsiniz. Az önce söylediğim gibi, o 
kitapta yazan şeylerin çoğu gerçek.

Kitaptaki hikâyenin sonunda, Tom ve ben, hırsız-
lar tarafından bir mağaraya saklanan parayı bul-
duk. Adam başı altı bin dolar aldık, hem de altın 
paralar halinde. Yargıç Thatcher paraları bizim adı-
mıza bankaya yatırdı ve o para bize günlük bir dolar 
faiz kazandırdı. Bir çocuk onca parayla ne yapabilir 
ki? Sonra Bayan Douglas beni evlat edindi ve beni 
“medenileştirme” çalışmalarına başladı. Fakat ka-
dının evindeki kurallar ve yasaklar hiç bana göre 
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değildi. Ben de eski hayatıma döndüm. Paçavralar 
giymek ve bir varilin içinde uyumak tam bana gö-
reydi. Ama bir gün Tom Sawyer beni buldu. Bir hır-
sızlık çetesi kuracağını ve Bayan Douglas’ın evinde 
yaşarsam çeteye girebileceğimi söyledi. Bu yüzden 
kadının evine geri gittim.

Bayan Douglas beni görünce ağladı, bana temiz 
kıyafetler giydirdi. O kıyafetlerin içinde terler, ka-
şınır ve zor nefes alırdım. Kadın, yemek vakti gel-
diğinde bir zil çalardı. Zil sesini duyar duymaz sof-
raya gitmek zorundaydım, ama yemeğimi hemen 
yiyemezdim; önce kadının yemekler hakkında ho-
murdanmasını dinlemem gerekirdi. Benim görebil-
diğim kadarıyla yemeklerde bir sorun yoktu, ama 
bütün malzemeleri neden aynı tavanın içine atıp 
pişirmediklerini ve öyle servis etmediklerini merak 
ederdim. Bence yiyecekler o şekilde pişirildiklerin-
de daha lezzetli oluyorlar.

Yemeklerden sonra, Bayan Douglas İncil’ini çı-
karır ve bana Musa’nın nehir hikâyelerini okurdu. 
Nehre bırakılan Musa’nın başına neler geldiğini öğ-
renmek için ter dökerdim, sonra Musa’nın çok uzun 
zaman önce öldüğünü öğrendim. Bunu duyduktan 
sonra kadını dinlemeyi bıraktım. Bence ölü insanlar 
için endişelenmek çok mantıksız.

Bayan Douglas’ın kardeşi Bayan Watson bizimle 
birlikte yaşamaya başladı. Bir gün beni imla kılavu-
zunun başına oturttu. Bayan Douglas beni o işkence-
den kurtardığında aradan bir saat geçmişti. İşken-
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ceye bir dakika daha dayanacak halim kalmamıştı. 
İşkenceden sonraki bir saat ölümüne sıkıcıydı, ye-
rimde duramamaya başladım. Bayan Watson söyle-
nip durdu: “Ayağını sehpaya koyma Huckleberry,” ya 
da “Öyle esneyip gerinme çocuk. Sen uslu durmayı 
bilmez misin?” Sonra bana şu kötü yeri anlattı. Ben 
de ona keşke orada olsaydım dedim. Bayan Watson 
bunu duyunca çok sinirlendi, ama benim niyetim 
kötü değildi. İstediğim tek şey, küçük bir mekân de-
ğişikliydi, olduğum yerde epey sıkılmıştım. Bayan 
Watson, böyle bir şey söylemekle büyük bir günah 
işlediğimi söyledi. Kendisi düzgün yaşayacak ve iyi 
yere gidecekti. Ben de gitmek istediğim yere tek ba-


