Sodom ve Gomore
Öykü
İstanbul da yaşanan bir takım ahlaksız olayları, Tevrat’taki gibi bir inanç yoksunluğa bağlayan eserde,
kadınların yabancı subaylarla olan bakış açısı, lezbiyen birliktelikleri, genç kızların kendini yabancı adamlara
ifşa etme arzusu ahlaksal yozlaşma olarak gösterilir. Ana karakter olan Leyla, bir memur olan Sami Bey’in
eğitimli kızıdır. Fakat yozlaşmış mantığının gölgesinde üniformasına ve üstün görünümlerine vurularak, hoş
bulduğu İngiliz subayı Captain Gerald Jackson Read’i yaban bulduğu dayısının oğlu Necdet’e değişmiştir.
Necdet milli duyguları baskın bir kişi olarak Leyla’nın fikirlerine anlam veremez ve ondan soğur. Necdet, Major
Will’in şahsi yalısında verdiği davette Leyla ve Read arasındaki yakınlığa daha fazla dayanamaz ve Leyla’dan
ayrılır. Bu ayrılık üzerine başta Read ile çok yakınlaşan Leyla, Madam Jimson ile Read’in yakınlaşmasını
kıskanır ve sinir krizleri yaşamaya başlar ve tedavi için Necdet’in de maddi desteği ile Avrupa’ya tedaviye
gönderilir. Leyla’nın yokluğunda Anadolu’da Milli Mücadele başarıya ulaşmış, İstanbul işgal kuvvetlerinden
temizlenmiştir. Leyla döndüğünde Necdet’ten ayrıldığına pişman olup ondan aynı aşkı bekler fakat karşılık
bulamaz.
Kişiler
Leyla Oldukça eğitimli olmasının yanında fiziki bir çekiciliğe de sahip olan Leyla, eğlenceye düşkün,
menfaatçi, ve İngiliz hayranı şımarık kolejli kızdır. Sonunda istediği hayatı bulamaz ve sinir hastası olarak
mutsuz bir hayat yaşar. Hep zenginlik peşinde koşan Leyla, Necdet’i değiştiği İngiliz subay tarafından
aldatılınca sinir hastası olur çıkar. Mutsuz bir hayat yaşar.
Sami Bey Devlet işinden emekli olan Sami, İngiliz sevdalısı alafranga ve vatan haini bir adamdır. Kızı Leyla’yı
istediği gibi yetiştiren baba, alafranga tutkuları uğruna kızının yok olmasına seyirci kalmış ve ailesinin
parçalanmasına sebep olmuştur.
Necdet Leyla’ya karşı ilgisi bulunan eğitimli kişi Necdet, tam olarak İngiliz düşmanı ve duygusal biridir.
Milli duyguları ile ahlaksal yaşamı savunan Necdet, içe kapanık ve yardımsever biridir. Leyla yaşadıklarından
sonra pişman olup dönmek istediğinde onu reddeder.
Tema
Emperyalizmin Etkisi Romanda, Kurtuluş Savaşı döneminde daha çok milliyetçi olması gerekirken Batı
hayranlığı duyan, emperyalizmin gücüne yenik düşen bir kesim toplumun ahlaksız tutumunun olumsuz sonuçları
dile getiriliyor.

