
ünya Edebiyatı’nın en güçlü kalemleri
arasında yer alan İrlandalı Yazar Oscar
Wilde’ın bu eseri yazdığı onca oyun,
tiyatro ve şiir arasındaki tek roman.
Tek roman olmasına rağmen sıra dışı
kurgusu ve müthiş metaforları ile de zi-

hinlerde en çok kazınan eseri. 1891 yı-
lında basılan kitap yayımlandığı dönem
büyük tepkiyle karşılanmış ve kitabın ya-
zarı büyük bir ahlaksızlıkla suçlanmıştır.
Kitap birkaç kez sansüre uğramış hatta
Oscar Wilde’ın yargılandığı zamanlarda
bu kitap aleyhinde delil olarak bile kulla-
nılmıştır.

Muhteşem bir dil zenginliği ve aforiz-
malarla dolu olan kitap, harika bir hikâye
ve çarpıcı karakterlerle birlikte insan ru-
hunun karanlığını gün yüzüne çıkarıp
benliğimizde baskılanan tutku ve arzuları-
mızın elçiliğini yapıyor. Kendini tatmin et-
menin özünde günahların ve kötülüğün
olduğu fikrini okuyucuya aşılayan kitap,
aynı zamanda bir bedeli olduğu gerçeğini
bize hatırlatıyor.

İnsanın vicdanıyla olan kavgasını bu
kadar güçlü bir aforizmayla anlatabilmesi
yazarın dehalığını kanıtlıyor. Olağan dışı,
eş zamanlı hayranlık uyandıran ve deh-
şete düşüren bu hikâye giderek yozlaşan

Dorain Gray’in içindeki savaşı, iyiyle kötü
arasındaki git gelleri öyle bir kurguluyor ki
kitabın sonuna geldiğinizde kendinizi
büyük bir kütleye çarpmış gibi hissedi-
yorsunuz.

Oscar Wilde'nin “Bir Ruhun Hikâyesi”
diye tanımladığı kitabı, masum ve saf bir
gencin adım adım günaha sürüklenme-
sini, egosuna yenik düşüp ahlak ve ka-
rakter savaşını kaybedişini anlatıyor. Kitap
ana karakter Dorian, dostları Basil ve
Henry'i anlatıyor. Oscar Wilde bu karak-
terler için "Basil Hallward ben olduğumu
sandığım kişidir; Lord Henry Dünyanın
ben sandığı kişidir; Dorian ise benim
olmak istediğim kişidir, belki başka bir
çağda..." diye bahsediyor.

Sevdiğim satır arası oldukça fazla.
“Bir kişiliği mahvetmek istiyorsan tek

yapacağın iş, onu düzeltmeye çalışmak-
tır.”

“Günah insanın yüzüne vurur; gizlene-
mez. Hani insanların gizli kapaklı kötülük-
lerinden, günahlarından bahsedilir ya,
öyle bir şey yok. İnsan kötülük ettiğinde
ağız kıvrımlarından, düşük gözkapakların-
dan, hatta ellerinin duruşundan bile ele
verir kendini”
Keyifli okumalar…
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