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Başarılı Bohemya Prensi Florizel, Londra’da yaşadığı dö-
nemde nazik tavırları ve cömertliğiyle toplumdaki her kesi-
min sevgisini kazanmıştı. Prens, yalnızca hakkında bilinenle-
re bakıldığında bile olağanüstü bir insandı. Üstelik hakkında 
bilinenler, yaptıklarının sadece küçük bir kısmıydı. Sakin bir 
tabiata sahip olan ve dünyayı sıradan bir çiftçinin bakış açısıy-
la kavrayan Bohemya Prensi, kendisine biçilen kaderin aksine 
maceralarla dolu, sıradışı bir hayat yaşamak istiyordu. Prens, 
moralinin bozuk olduğu zamanlarda Londra tiyatrolarında ko-
medi oyunu oynanmazken ve mevsim tüm rakiplerini geride 
bırakacağı saha sporları için uygun değilken sırdaşı ve süvari 
birliği komutanı olan Albay Geraldine’i yanına çağırır, beraber 
gezintiye çıkarlardı. Albay, cesur ve genç bir adamdı. Prens’in 
davetini yine sevinçle karşılamış ve hemen hazırlanmaya baş-
lamıştı. Yaşamış olduğu farklı tecrübeler sayesinde esas hâlini 
gizleyebiliyor, sadece yüzünü ve duruşunu değil, sesini ve nere-
deyse düşüncelerini bile herhangi bir rütbe, karakter veya ulu-
sa göre uyarlayabiliyordu. Bu yeteneği sayesinde Albay, ortam-
daki dikkati Prens’ten alıp kendi üzerine çekebiliyordu hatta 
zaman zaman bu yetenek Prens’in de işine yarıyor ve farklı or-
tamlarda ikisinin de kabul görmesini sağlıyordu. Sivil yetkililer 
bu maceraların gizemini hiçbir zaman çözemiyordu. Birinin 
soğukkanlı cesareti, diğerinin ise keşfetme tutkusu ve sadakati 
sayesinde bir dizi tehlike atlatmışlardı. Birlikte atlattıkları her 
olay, zamanla birbirlerine duydukları güveni de pekiştirmişti.
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“Ben aşkın güçlü b�r tutku olduğuna �nanmıyorum. Bana sorarsanız 
en güçlü tutku korkudur; hayatın tadını çıkarmak �st�yorsanız onu 
korkuyla yaşamalısınız.”

İnt�har Kulübü, Robert Lou�s Stevenson’ın tek b�r anlatı oluşturmak 
�ç�n b�r araya get�rd�ğ� üç öyküden oluşan b�r koleks�yondur. İlk olarak 
1878’de London Magaz�ne’de yayımlanan bu eserde, 19. yüzyıl 
V�ktorya Dönem� Londra’sının en karanlık ve tek�ns�z yerler�ne kılık 
değ�şt�r�p g�zl� gez�nt�lere çıkan Bohemya Prens� Flor�zel ve h�zmetkârı 
Albay Gerald�ne’�n maceralarına eşl�k eder�z.

Bu gez�nt�ler esnasında İnt�har Kulübü adında, hayatlarına son vermek 
�steyen ama bunu gerçekleşt�rmey� b�r türlü beceremeyen, hayattan 
kopuk, sosyal açıdan zayıf ve hayatın gerçekl�ğ�nden kaçmaya çalışan 
�nsanların oluşturduğu tuhaf b�r toplulukla tanışırlar. Başlarından geçen 
sıradışı olaylar, yazarın �ron�k bakış açısı ve m�zah� üslubuyla eşs�z b�r 
anlatıma dönüşür.

Eser�n yazıldığı yıl kullanımına �lk kez Londra’da başlanan elektr�kl� 
ark lambalarının geceler� kent� aydınlatmasıyla ‘aylak kent gezg�n�’ 
kavramı da bu eserle edeb�yat l�teratürüne g�rm�şt�r.


