
I

ün,f
ajt
ğJoivı,qü
.blrı
.ıı§
ğ)

ü
.glı
a,

ı\ !

)ı7
,--/

I

-1

\

l
(

I
I

\

t
ı
l
)

l

l

Tüstav Arşivi
odran SlLlER

JiFff,ş
}

Jı

!

ü,

J

ü,ııl
H
-

,z
;g

=
y
lıı

-l
!J

İ
at

I

ıl

ı

İ
')

ı

la

ı

I
(

Eaıı
E,i,a-.Eflg7
ır-

-
IEl

iJ

"J

t

ı

.r_

..ü". j

?

a

,(

l\

ı

ı

1

İ

1



l

$

t

I

,



ffiffi

HAKlKi DüşMAN EMpERyALizrıınin

Orhan Kemal / Kemal Tahir'e Mektup
Taylan Altuğ / Orhan Kemal'in Romancılığı Üstüne

Genel Notlar
HuIki Aktunç / Orhan Kemal'in Bütün Hikdyeleri (Giriş)
T0PLU DEĞERLENDİRME Hulki Aktunç, Taylan Altuğ, Naci Çelik
Baba Eısi,: flkmek KO,Dgagl,; Auare Yı\,\ar: Sarhoşlar: Çarrld,şOrcLnın Kıaı: Mur-
taza: Cemi,le| 'l?'ncd Koğw: Greıı: Bereketl,i TopralıIar Üaeri,nd,e: Arka So.
lcak,. Serseri, Mdlyoner: Kard,eş PaEı: Babil Kuleşi,: Suçl,u: Dealet Kuşu: Vu-
kuat Var: Gduıırun Kızı: Rüçücük DünEa Eui; El, Kı,aı: Hanımın Çi,ftliği:
Gurbet Kuşl,arı: Eskici, ııe Oğullrırı: Malıalle KaDgüsL: Kanlı Toçırahlar: Dün.
aadn Harp Vardı: Sokaklarım Çocuğu: Senargo' Teknfiği,: Bir Eilia Varil,ı: İs-
çıirıoatar: Nazını, Hikmet'le Üç Buçuk YıI,: Mü|ettişler Müfetti,şi,: İşsi,z: Eoler-
ilen Biri.: Yalanrı Düngaz Arlıailaş IslılıLarı: Önce ft]lımek: Sokahlarilan Bır,
Kıa: Rötü Yol: Üçknğıtçı: Kaçak: İstanbul]ilan Çiagi,ler
Hulki Aktunç / Orhan Kemal'in Bütün Hik6yeIeri (Sonuç Notları)
Ömer Faruk Toprak / Açıklama
Necati Güngör / Orhan Kemal'de Aşk
Yaşar İlksavaş / Orhan Kemal'de Tiyatro
Orhan Kemal / Şiirler
ORHAN KEMAL,ıN SÖYL|EDiKLERINDEN

Aglık EcLebi,yat - Siyaset Dergisi, * Sayı 70 / Ağustos 79?+ * Kurucul,arı: Hwl-
ki, Aktnnç. Tagtan Altuiğ, Naci, Çeli,k * Şahi,bi, sorumlıısw : Naci, Çeli,lc * Yö-
netdın Yerd: Hüsreıı Gered,e cad"iL/l Teşui,ki,Ee / İstanbul * Yazışma ae Ha»ale
Ad,resi: Hutki Aktunç P. K. 77 Acıbad.ern - 'İstanbul, * Bw sagısı 10, glı;'Llık abo-
mbsi, 50, gabancı ül,keler i,çi,n 100 TL. * İlan çıaaartıklad,ır. * Basıl,ikğı ger: Sedıı
Matbaass,, * Yazarlarilan ııe okurlarilan gelen ıııektu7ı oe yazılar 2 l,iraltk pul
gönd,eri,ld,iği takilird,e ceııaçılo,rnr, gereğinila geriı gönilerilebi.lir. * Tek iştekl,er
i,çin posta çıutu gotrlıınnıalıd,ür. * Son ba,skı td,rahi: 30 /i/19?4
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iIakiki Dü§mani8

Denizlerde petrol arayan ülkeler birbirine düşmekte,
fakat bu ülkelerin denizlerinde (karalarıı",ıcia da!) pet-
rolü emperyalizmin emrindeki yabancı firmalar ara-
maktadır! Ülkeler birbirlerine karsı silAhlanmakta, fa-
kat bu silAhiarı o ülkelere emperyalizmin tekelleri sat-
maktadır! Faşist rejimier kurduran, halkları ve halk-
tan yana güçleri inleten u|uslararası soygun tekelleri
ile emperyalizm, gerektlğinde o fasist rejimleri de
,usulünce devirmekte, fakat kendi devrilmemektedir!
Ülkeler kanlı çatışmalara girmekte, bunun ürünterini
üsleri, tesisleri ve sömürü ağ|arıyla yine genellikle
emperyalizm toplamaktadır!

Bütün bunlar, dünya halklarının (Ortadoğu, Türki-
ye, Yunanistan ve Kıbrıs halklarının) emperyalizmden
hesap soracağı günü belki erteler görünmekte; fakat
yarattıkları pratikten aiınan dersIerle, hesap gününü
,an be an yaklastırmaktadır.

"NOT: 
"Türkiye Defteri"nin geçen sayısında yer alan ilk beş yazı

("Türkiye: Tarihsel Çerçeve,, yazıları|, son olayların ışığında kazandı.

ğı aktüel önemle şu an tartışrnadadır. "Tüı.kiye Defteri"nin gelecek sa-
yısında ele alınacak ana ,konu, dünden bugüne Emperyaliznı ve Türkiye
'konusu, bütün somutluğu ve kurumlaştırılmıs görüntüleriyle emper-
y alizmi yeniden i rdeleme açıs ı nda yoğun laştırı lacaktı r.

a
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Jüstav Arşivi'Oriıan SiLİER .

'ı Bağışı :

ı
EicEIriki Diişnıcrı
Emperyciizmdir

Son günlerin iç ve dış siyasal gelişmeleri, ülke.
rnizi "sıcak" bir pratiğin, savaş şartlarının eşiğine
getirdi. Hatta, "komşumuz Yunanistan'la kısmi bir sa-
vaşa girildiği" görüldü ve durum ilgiiilerce de belir-
tildi.

Toplumun olağan gelişimi içinde büyük görevler
yüklenen sosyalistlerin sorumluluğu, savaş ve benze-
ri "sathı mail" e girildiğinde kat kat artar. savaşiar
ve buna yol açan toplumsal gelişmeler, hatkların "ger-
çek düşman"ını kitle önünde tekrar tekrar teşhir et-
me ve yargılama görevini her zarnankinden daha çok
vurgular... Ve gerçek düşman'ın, onun işbirlikçileri
ve yardakçılarının büyük somutluk kazandığı ortaırıı
oluşturur.

Üzerinde oyun oynanan ve hedefin şaşırtılnnası
yönünde egemen güçlerce kullanılan bir somutluktur
bu: Temeii "dünya kapitalist güçlerinin, sömürgecili-
ğin, giderek emperyalizmin ekonomik amaçlarına ve
çelişkilerine dayanan s?vEıs» ,kavramı [gerçek), ört-
bas edilmeye çalışılır... "İkl halkın veya halk]arın
düşmanlığından doğan s?v?s» kavramı (düzmece ger-
çek) yerleştirilmeye çabalanır. Egemen güçlerin ger-
çekten yaranna olan bu çabalara, o güçlerin etkisi al-
tındaki bütün kitle iletişim araçları (basın, radyo, te-
levizyon, sinema ... vb.) ölet edilir. Hatt6, sözü edi]en
savaş sathı mailinde sosyalistlerin bile yolunu şa.
şırdığı, emperyalizme bilmeyerek hizmet ettikleri gö-
rülmüştür sosyalizm tarihinde.

I

ı



z/Tiirkiye Deften

Sorunun büyük önemine değinmemizin nedeni,

son olaytarla birlikte ortaya çıkan gelişmelerin üIke-

rnizde de bazı kitle yayın organlarında yanlış konması-

dır. Bu yayın organlarından kiminin gsol" bilinmesi,
yanlışIığın tehIikesini daha da artırmaktadır. Asgari
yanlışlığın, emperyaiizm ve faşizmi değil, bu gerici

sistemlerin uygulama alanı iki ülkeyi ve bazen yalnız-

ca maşaları (Nixon, Kissinger, Gizikis, Sampson) he-

def göstermekle befirişi, ürkütücüdür.
Günümüzde, Ege kıta sahanlığı tartışmasıyla baş-

layan, Kıbrıs olaylarıyla aktüel önerni hızla artan so,
irun; genellikle dünya konjonktürü içinde Ortadoğu
ve emperyalizm (Amerikan emperyalizmi, kapitalizmin
vatanı Avrupa ülke|eri, giderek AET emperyalizmi),
özellikieyse Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ın emper-
yalizı"nle ilişkileri somut olarak ortaya konup çözüme
sürülııedikçe kanamaya devam edeeektir.

Emperyalizm ve Ortadoğu ilişkilerinin tarihsel
tıoyutları hatırlanırsa, emperyaIizmin bu bölgede ba-

ğınnsız ve güçlü devletlere, sol gelişmelere veya da-

ha büytik güçte bir "halklar birliği"ne kesinlikle ta-

hammül edemediği görülür.
' Emperyalizmin ekonomik sömürü ve buna bağlı
stratejik çıkarlar jandarmalığı, Ortadoğu'da 1B70'ler-

deıı beri hiç bir halkın kendi ülkesi ve bölge üzerinde
bağırnsız etki kazanmalT,ıası için elinden geleni ardı-
ıa komamaktadır. Etnik ayrılık|ar körüklenmekte,
k'encli geiişmeleri için ("grnperyaIizme zarartı olma-
yabak savaşlar, dışında) her şeyi yapması gereken
üilieler kökten çözümlerin uzağına düşürülmektedir.

{
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Orhgn Keınai'deıı Kemal Tghir'e ğ}ie§{tup

Kardeşim Kemal Tahir 
16/1Oi942

«Sağırdere»yi bir hamlede o,kuyup b,itirdikten soora (tTııo,b6dini» na-
.sıl aradım ve hölö nüasıl a,rıyorum tasavvur edemezsin. Yamöronli Mus-
tafa bütün cepheleriyle ne güz,e| can|anmış! Es,as,e,n bütün diğer upleri
,d,e Mustafa'ya yakın bir kesinlikle hatırlı}ıorum. Hele Cemal Usta, Mus;
ta,fa'nın han odasına kabul ettiği hasta adam, hırsız ismail, hasta ada-
mın kaı,ı,st,,köy, Pe,hlivan Vahit, müspet bir ro| o,ynamasın,a v,e ro,manda
siiikçe olm,asına rağmon pek6lö canlanmıs bulun,atı Yamörenli [ıy'lusta_
fa'nın aıbisi Murat'ın, isi,mlerini unu,tmama rağ,m,en ıci,mde tatlı, acı tu-
haf hisler bı,raıkan insanlar fevkal6de canlı ve sahiciy.Ji.

Son artık bizim e,n iyi rom,ancımız oldu,n yahut olm,a,ktasın. Se,ı-ı,i

tebı,ik ed,er. üzeri,nde «rom,an» damgasını taşıyan diğer eserlerini gör-
meyi tomonni edeı"i,m. inşallah gere,k bu «sağırdere» gerekse «kelleci
M,e,m,et» biner düene,me olurl,ar da (Şolohof,. Malro) derecesindekilerin
bir mübeşşini olarak kalırlar.

«Sağırd,ere»nin gerisini bir ihtiy,ac halinde bekliyoruz.
Bana gelince (tembellik) dehsetli bir askla yakam,a sarılmış. Gali-

ba dört kadar ş,iir yazdım. onIardan biris,ini sana yolluyorum. (Şu fer-
fen,e roma,nı) denemesi,ne başlamaık, kücük hik6yeler yazma,k velhasıl
onıb,ir a,ya düşe,n taıhliye gününd,e bir hayli yüklü cıkmak lözım. ikdam'-
da onha,n Kemal i,mzıasıy|a beni,m eski hik6yele,r neşr olunuyor. Bir ta.
nesinin de, «yürüyüs» mecimuasında neşredi|eceğini gazete,deki bir kısa
habende gördüm. Bu h,i,köyeler «Uy,ku» kitabın,ın icıindeıki hik6yelerdir.

, N6zı,m Hikım,e,t'Ie b,irlikte Felsefe Notl,arı cıka,rıyoruz. Len,in',i,n bir
franıstzca kitaıbında,n. o te,rcüm,e,ediyor. Bu notların tabi i sana da bir
kopyesin i §öndie,lgç65;7.

Bayra,mın ikinci gününü dışarda geçirdim. Maliyede iş vardı. Ar-
kadaşlarla cııktık. Çocukluk günlerimizin gürültülü, davutlu, şamatalı
bayra,mı yoktu. Hapisanecjeki ziyaretter, merasimler fil6n daha şatafat-
lıy,dı. Bunu ziyarele geienler de tesbit e,diyorlaı.dı. Size b,ayram hatıra-
sı bİr de resi]m yo||uyoruz.

Raşit Kemali

Kemal Tahir'e gönderilen
Mahpus Mektuplarından.
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Ttrylan Altuğ

Oıhan Kemal'in RomcıncıIığ!"J

Üsiiine Genel Noilar

Türk romanı,nda, Ana,dolu i,nsanına yöneliş seklinde kendini gös
te.ren 194O'ların ede,bi açılış,ı, taşıdığı sosyal gerçeıkci eğilimle öne çı-
kar. Tür,kiy,e'de roımanın kendi toplumun,un asli gerç,eklerine dolaysız,
kuşatıcı; tesbit, tasvir, gözlem ve izleni,me dayalı bir üsl0pla bu ilk te_

mel yönelimi, geçen zaman süresince farklı eğilimlerde derinIeşerek,
ulusal g,erçekçi ve sosyal eleştirici Türk rom,anını oluşturacaktır. or-
han Kema|'in de içinde yer aldığı bu gerçeıkçi roman oluşumu, değise,n,.

eski kabukları pa,rçalanarak ye,n,i ü,re,tim ilişkilerine açılan toplum iı6p1-

sıını,n,hareketli orta,mında, ağır basan gerçekliği. kır kesimi ve köy - şe-
hir zıtlığının getindiği dinamikler çercevesinde verirken; sosyal gerçokci
kalıcı yar,atışl,ar yoluyla taııihi bir döne,m,in artistik açıklam6ları,nı da bır-
likte gotinm,iştir. Bu, rolman alanı,nda o zalmana ka,dar gergekleştirilmiş
olanda,n ayrılan yeni ve güçlü bir nitel sıçramanın ifadesini verir.

icinden cıktığı toplum katı,yl,a (s,iyasal şartların düskünleşiırdiği
bürokrat aıile) bağlarını koparmay,a yönelik aylak «küçük adam»|,n serü_

rıenlerinıi d,ı legetire,n otobiyografık roman denemeleriı.,le ilk çıkışı]nı ya-
pan Orhan Kemal. yaşama kavgasınlın peşinde kır ve şehir emekcileri-
nin dünyasın,a girerek ,y,a,kından tanımak ve «bilrnek» f ırsatını elde et-

tiği bu toplumsa,l ,katların ,insani gerçeğini yansltan rom,anlarıyla sözü
edile,n sosyal gerçekçiliğin yalın, basit ve tlpik örnekleri,n,i verir. Gir.
diği yeni toplumsal katla bireysel bütünleşrne sağiayamamanın sancı-
sı,nı çeken Orhan Kemal, yazdııklarıyla bu bütünleşme}ıi başka bir dü-

zey,de g,erçekl,eştirmenin haklı ,kıvancını taşır. Orhan Kemal romanını
kal ıcı ,kıla,n, onu gelec,eğ,e m,aledecek ola,n d,a, önceli,kle, yazarın çok



saydaki rom,an toplaümı ,içi,nde üzücü bi,r azlık gösteııen.
çekliğin duğru,dan ve çarpıtılımamış bir yans

orhaı İl-emalrin RonüııİCİIiğıiT

lmaslnl
edebi y,aratışla,rd,ır Elbette Oı:ha,n Kemal'in rornancı|ığı vo r
masyonunu oluşturain gerçekçi anlayışı, ontrn ,kendirıe özgü zengin in_
san dünyası çercovesin,de ve b,ı.jtün ro.man larını kuşatan bi
de düşünülmel,id,ir. Onun sosyal gerç,ekli tarayan roman jektörü.
küçüık burju,vaları. düşkün memur aileleri ni elit ,bıtirokrat zL^ırnrey
ııak ağala,rılnı, gecokon,du insarıl,arlnl ve toplum dı şına düsmüs geniş
bir insa,n ke,sirrıini do ıkapllar. Anoak bu yönelirırde, yazarın
a,nl,ayışının yetorsiz kaldığı ya da bütünüyle oıtadan kal*tı
nın da çok sayıda olduğu bir grercektir. öte yandan Oııhan

ğı roıpanlarç
Kemal'in ro-

2

man ıbütü,nlüğünün taşıdığı bir başka d,eğer top}amı da, Türk toplum ya-
p§ı]na iliskin ze,ngin sosyologik mateı"ial ve Türk ins.anına, özelli,k|e de
orta ta,baka ve ait ta,baka insanlan,nin yaşama sartlarlna iliskin gercekii
ve son derece zengi,n ,i,nsani ver,ileırde karşıhğını bulur. Gerıel olarak
san.at eserinın ve özel olarak da romanı,n bi|gıi'ye itişkinliği, bilgi vericı
yönü gözönüne getir,il,irse, orhan kemal romanLn}n sosyal gercekliğe ait
geniş ham malzeme banıındıran bir kaynak olduğu görülür. 

i

onhan keımal romanının ,kaynaklarına yönelindiğinde, onun gerçekçi
temeli,ni ve sağlam sosya,l tabanın,ı kurarı lki ana unsur|a ka,rşılaşılıır:
a) yazarın yöneldiği, iç,inde yer aldığı ve ı.o.manında yansıttığı sosy,al
gorç,eklerin; konu e,d,in,diği sosyal ,katların kendi başına taşıdığı önem.
Tematiğin, malze,me,nin bağırnsız ve yenil,ikci gücü. Yeni muhteva'nı,n
yazar'a sağladığı dinaimi,k ve icin,de taşıdığı potarısiyel öz aşma.sı, Bu
unsur orhan kemal rornaünını,n Batı ,kaiıpları clışı,rıda bağımsız ve güclii
cıkısına irnkAn verdiği ıgibi, romanların sosyologi,k,boyutunu da olustul-
makta,dır. Anca,k bunun yanısIra, kimi za,man da romancıyı passiv ve
tavınslz lbir yansıltıcı, edebi bir iletkon durumuna getirrnektedir.
b) Gerçekliğ,in ge,n,iş ölcüde dolaysız (direct) yansıtılmasına d,ayarıan.
y,azarlin duygu ve düşüncelerini ede,bi oluşta en aza ind,irgeyen tasvir-
oi, tesbitçi üslübuyla. prati,kten gelme, fakat aynı zarna,nda duyarlıklı
bir estetik formasyon. (insan sevg,isini,n ve insan,a ilişkin u,mudun yön-
|,en,dİnİcİ fonık5iy6n, da bu formasyonda yer a,lır.) Gerçeğiın ic,inden çı_
kan ve büyük ölçüde ona dayanan yazar,ın yabancılaşmarnış öz'ü verme
tarzındaki doğruluk.
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Or{ıan Kemal gerçekçiliğin.in taşı,dığı sağ|ıklılığın olduığu kadar,
onuü,roınancı eksikliğino ışık tutan ve girdiğıi olumsuz eğili,mlerin an-
taşı:lmasıırıı'sağlayaın özellik, bu gerçekliğin dolaysız ve n,aiv nıiteliiğidir.
Orftan Kemal, gerçekliğe araştırıcı, iındeleyici ve çözümleyici bir yakla-

şımdbn; bilimsel bir metod yoIuyla gerçekliği derinlemesine kavra,yan
',ır tavırdan yoksundur. Yezanın ıbireysel vo toplum,sal bil,inci de. ge,n,iş

ölçüde ğratikten gelme naiv ve basit unsurlara dayanır. o. yaşanan ha-

yatın bilıinci,ndedjir, hu ha}ıatın ,ardı,nda y,ata,n temel gerçekl,e,rin değil.
Nitekim yazar, rornanl,arında, «insanlar temeld,e iyid,irler, onlar,ı kötü
yapan toplumun bozuk düzenidir,» şeklindeki yüzeysel ve gözleme da_
yanan bİr bİlİnoİ aşamamıştır. B,u yetersizlik de, on,un, gerçekliğin dış
yüzünü bütün çıplaklığıyla vermey,i başar.an. fakat bu görünür gerçeğin
ardında yatan asli vo ,kalıcı yönleri ygteriince açığa çıkanamayan bir
y,azar olarak kaImasıırıa yo|açmıştır. Öte yand,an bu dolaysız tasvirci
gerFkçiliğin kendi ,başın,a taşıdığı sağlamlık, yazarın en sıra,dan ro-

fi,arılarinda bile bütünüyt,e ayakları ye,rden kesik, gercekdışı anlatı!ar
ortaya koym,a,s,ıinı kısimen d,e ols,a önlemiştir.,Onun, şartların zorla,d,ığı
piyasa işi rorrıanlarında görüten ve yazarlık serüven,inin dramatik bir
yönünü ortaya koyan bilinçsiz içsel direnmen,in kaynağı buradadır.

Orhan Kemal, bilgisel, ideologik ve esteti,k bir binikimden yoksun,
buna karşılık pratikle. yaşanan hayat|a derinden ve içten bağlantılı
bir rornan formasyon,una sahiptir. Bu formasyon yazarı, gerçeği, kendi
su,biektivitosi yönünde ya d,a dışsal id,eologik kalıplar cerçevesinde çar-
pıtrn,a, id,eal,ize ,etm,o, y,abanoılaştırma gibi olumsuz eğ,ilimlerden uza,k
tutmuş aincak yaşa,nan ve «iyi bilinen» m,alzeme,nin tükendiği ye,rde ise,
naiv tavnı,n yer,ini, yazaru:ı romaıncılığını önemli ölcüde etkileyen «,me-
üodrarn»ların somatik formunun almas:,na yolaçmıştır. oıhan ke,maI
rornanında yukard,a bel,irtile,n tem,el eks,i,kliğe bağlı olarak ortaya çıkan
«p,erspoktiv yokluğu» da yazarın m,elodr,am kuruluşlarına kolaylıkla
kerıdini,kaptırma:sını,n,bir sebebidir. Ayrıc,a, perspektivsizlik, romansal
rn,a4zernenin ve ayrıntüülallp1 §i |gisel bir metocia ve ön,em derecesine gö-
re ayıiiklanıp seçiImesi sorunun]un olmayı,şı, gercekciliğin natüraIist çizgi_
le,rde sığlaşmasın,a, yal,ıınkat|aşmasına yo!acmıstır.

orhan kemal romancılığın,da karşılaşılan yetersizlikler. onun icin-
dıe yer aldığı maddi - m,anevi g,gnel şartlar ve bireysel varlığını sürdür-
m,ek için m,ücad,ele ettiği özel şartlar (gecimini yazar|ık yolu i|e sağla-
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mak durumu ve ibun,un getirdiği olumlu - olumsuz etkiler), göz önün,de
tutularak ortaya konulmuş ve eleştirel bir mahiyetten çok, orhan kemal
nomancılığını yerine oturtma am,acl ta,şl,mıştlr. yazarın hayatını zor
saırtlar içindie yaz yazarak kazan,m,ası olgusu, kendi baş:na bu o,|gu,
ornun roıman,cılığını n,e olduğundan üstün,k,ılar, ne de aşağı bir duruma
getirir. Ancak, son hesa,plaşmada, araştırılan ve değerle,ndirilım,eye ça-
|ısıla,n «edebi niteliğe» i,l,işkin birtakım ipuçları sağlar, bahaneter değil.
Bu çeroeve icinde orh,an Ket"rıal'in, k,endi dar ve yeters,iz bireysel dün-
fo,sı,ı,}ı, geniş toplumsal bağlantıl,arla aşarak; yaşadığı çağın sosyal
gercekliğine ışık tuttuğu, bu gercokIiğe ilişkin tekil ve rastlantısal açı,k-
üamalar getindiği söyle,n,ebilir. Ayr,ıca taşıdığı insoflcıl ve popülist eği_
iimlerle de bir «halk yazariı» olarak ortaya cıkan Orhan Kemal'in ken-
dine has gerçeıkçiliği ile Türk romanın,da özgün ıbir kişilik kurmayı ba_

şardığı da belirtilmelidir. Bu kişiliğin uzantıları, insana yaklaşımındaki
sevecan tavra; «oiumlu tİp» gibi, gerçeklıiğe dıştan yamanan idealist
romantik kavramlaştırmalara; bireysel ve özn,ol yaşantı'dan kaynakla-
nan ve son,radan genelleştirilerek muğlak ve gerçekIikte karş:lığı ol-
m,ayan kavra,msal bir tipologi hal,ine ge.tirilen «küçük adam»a; [oıTı;Ot"ı-

ların ve yazanın ed,eıbT ser,üvenıiniin aına,htarını veren «ekmek kavga,sıı>

gergeğine gidip geler,ek gen,iş ve zengin bir rom,an dünyasında yerle-

rini alırIar. Onhan Ke,mal'in romanları, romancılığından ağır basıyor den-

se, ki bu para,doksal yargın,ın bilimsel karşılığı pratiğin teoriye ağır
basmasıdüı,r, pok de y,anlış birşey söyle,nmiş olmaz.

Orhan Kem,al'in romancı lığı. başlarda belirttiğimiz iki de,terminant
unsura katılan kişisel yazarlık yeteneği ve kalem usta|ığıyla, sonda.
başlı başına bir «ja,nr» oluşturan «yazı'işçiliği>;ne dönüşür. O, doı,in in-
san sevgisi ve halkçı özle,ml,erinin güdümünde, yaşarnasıyls ve roman_
larıyla katılmak istediği «emek insanları»nın ve oniarın icinde yer aldı-

ğı sosyal gerçekliğin edebi bir tanığı olur.
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Hulki Aktunç

Orhcn Kemcıl'in Büiün ililıöyeleri
(Girişl

Orhan Kemal'in hikdyemiz içindeki eylemi, 1940'lardan 1968'e
' uzayan dönem süresince, yaklaşık 20 yılı kapsar. 1949'da "Ekmek Kav-

gası}ndan başlayarak 1968'de "Önce Ekmek" kitabıyla noktatanan hi-
k6ye yazarlığı; zengin bir halk dünyasının, Orhan Kemal'in kişi olarak
bu dünyanın olgularıyla, inançları ve hayat görüşüyle çakışan kişisel
yaşayışının izlenimlerinden, tespitlerinden kaynaklanır. Adanalı Or-
han Kemal'in, mahpus Orhan Kemal'in, İstanbullu Orhan Kemal'in;
adanaiı, mahpus ve İstanbultu kişileri... üstelik, yakın topiumsal tari-
himizin büyük hareketlilik, sınıfsal akışkanlık gösterdiği yıllarda hi-
kAyece bir destan yaratırlar.

Yazarın on iki hik6ye kitabında, tekrarlananlar, küçük değişiklik-
lerle değişik baskılarda yer alanIar dışında, 163 hik6ye, geneltikle bir
"ekmek kavgası" yaklaşımında emekçi halkın "gündelik tarih"ini dı-
şa vurur. Hik6yeye yaraşan da budur bir bakıma. Küçük adam'ların, ır-
gatların, işçilerin luınpenlerin, bunIara bağiı oiarak çocukların, ge-' nellıkle karşıt tipler oIarak yansıtılan büyük memur, avukat, h6kim,
doktorların; birinci gruba yönelinen hik6yeİerde yer yer beliren ağa-
ların, fabrika patroniarının o "büyük" hayatı, gerçekçi hikAyeye özgü
kısa ve kesin çizgilerle toparlanır, geniş boyutlu bir *bütün, otuşturur.

küçük hik6yelik hiç bir ayrınttsı zaman içinde gözden kaçırılma-
mış, kişilerinin dış dünyaları, algıları, kendiierine özel o "safyürek,gerçekçiliklerinden (sözgelişi, dialoglar yoluyta) iç diinyalarına giril-
meye çalışılmış büyük bir hik5ye alanıdır bu. ve kuşkusuz, cumhuri-
yet Dönemi Hikdyesinin en saygıdeğer, inceden inceye üstünde durut-
ması gerekli bir yazarlık eyleminin sonucu oıarak edebiyatımızda yerini
almıştır.

onhan kemal'in hikiyeciliğini bütünüyle gözden geçirmeye çalı-
şacağım bu deneme, bir eleştirel tembelliği uyardığı kadarıyla da go-
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revinl yapmış sayılabillr. Bunun yanında, zengin bir hik6ye dünyasının
dökümüne de girişmesi, bu dökümden hikdyeciliğimiz lehine "blr şey,
|gç», }ararlı bazı sonuçlar çıkarma çabası,da, yazınIn amacıdır.

Şimdi, Orhan ,Kemal'in hikAyeye giriş yıllarına kısaca göz attıktan
sonra, söz konusu döküme başlanabilir.

oRHAN KEMAL,İN H|KAYEYE GtRİş Y|LLAR!
(Genel ve özel şrtlar)

İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği yıllar, CHP iktidarının da gi-

derek sona erdİği yıllardır. Görünüşte ilerici, memur ilerici bir yöne-

timin ilk tohumlarını attığı, "her ferdi birbirine muhtaç", dolayısıyla
kavgasız gürültüsüz (!), değll kavga gürültü "icraat" dışı ses çıkaran,
ların bile derhal tepelendiği Cumhurİyet Türkiyesi, sancılı gelişmeler
içindedir artık. Amacı milyonerler yetiştirmek olan Cumhuriyet yö-

netımı, milyonerlerın yetişeceği toprakla olan bağlantıslnl, halkla "dia-
log" çabalarını tari,hsel olarak yitirdiği gibİ, artık aktüel olarak da dev-

re dışı kalma durumundadır. Sık sık belİrtiİdiği gibi yalnız üst yapısal
bir yatnıztık değıldir, düştüğü açı... altyapısal değişimler sonucunda

da ıhalkın karşısına düşmüştür.
Toplum üstündeki ekonomik egemeniiklerini Cumhuriyetin emek_

çilerden uzak, halkla göbek bağı olmayan yönetiminde pekiştiren "ye-
ni zengin,ler, ağır ağır sanayie yönelen toprak ağaları, işbirlikçi şehir
buriuvazisi ve tefeci-bezirgan sermaye bir yanda... ingiltere'den dÜn,

ya jandarmalığını teslim alan ve Ortadoğu'ya büyük iştahlar besleyen
Amerı,kan emperyalizmi bir yanda. Artık, kendi geliştirdiği güçlerin
hızına yetişemeyen ve yIpranmış bürokratik devlet mekanizmasından
kesinlikle hoşnut değiller. Bu hoşnutsuzluğu tümleyen, geniş seçmen
kitielerinin ekonomik hızlanma ve büyümeye özlemleri..."ikinci parti"

deneylerinde, seçmelerini kendilerince "kötünün iyisi"nden yana koy-

maiarı.
Aııerikan tipi bir ikinci partinin, bır yığın partisinin, yukaı,ıda be_

İirtilen iç ve dış dinamiklerin güdümünde iktidarı alması an mesele-
si. Ve alıyor.

İç göçün çığlaştığı, uzun çöpün kısa çöpün artık iyiden iyiye be,

lirginIeştiği büyük ekonomik değişim yılları, biraz öncesiyle, savaş
yıllarının iç yıkımıyla birIikte orhan kemal'in hik6yeciliğinde bir top-

tumsal çıkış ivmesidır. HikAyelik olayların tabanı, hikdye kişilerinin
durumllarını belirleyeri maddi açı, orhan Kemal hik6ye haritasının
ekonomik rengl...

{
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19.36 çıkışlı ustaların, Sabahattin Ali ve Sait Faik'in hikAyeciliği-
ni belirleyen ortam ve birikim (bk. Cumhuriyet Hik6yesi Üzerine, Ye.
ni Dergi 105), orhan Kemal için büyük nitel değişikliklerle, daha sar-
sıcı, daha da kesin seçmeler gerektiren bir özeIIiğe bürünmüştür.

1936'yı 1949'a bağlayan dönem içinde Sabahattin AIi ve Sait Fa-
ik'in hikdyecilik eylemi gelişerek sürmekte; hikAye, büyük seslerin
belirmemesine karşılık, alanını genişletedurmaktadır.

Toplumcu gerçekçiliğe doğru aşılacak ve aşı|makta olan "top-lumsal" gerçekçilik, 1937'de Bekir Sıtkı ile (TalkınIa Salkım]; 1938'
de Sadri Ertem'le (Bir Şehrin Ruhu), İlhan Tarus'la IDoktor Monro'-
nun Mektubu), halk yazarlığı yaklaşımında Osman Cemat Kaygılı
{Sandalım Geliyor Varda) ve Mahmut Yesari (Yakacık Mektupları)
ile sürdürülür. Yine,1938, eski ustaların da hik6ye alanında göründü-
ğü bir yıldır (Hüseyin Bahmi: Kaatil Buse / Ömer Seyfeddin: Toplu-
basım baslangıcı). 1937'de "ihtiyar Dost,, 1939'da *Kadın Pençesi,
ile sesi duyulan Halit ziya'yla birlikte eskiler, hikOyeye gelen yepye-
ni çevreierin, kişilerin ve dilin (kendileri karşısında daha da betirgin-
leşmesini sağlayan) "tali" bir yotdurlar artık. Bütün ustalıktarınr, *hi-
kAyeciliği" kesinlikle elde etrniş ürünlerine karşılık.

1939'da Kemal Bilbaşar (Anadolu'dan Hik6yeler), Halikarnas Ba-
lıkçısı (Ege Kıyılarından), Kenan Hıılusi (Son Öptiş), F_ CelAlettin (Kel_
oğlan Çanakkale Muharebelerinde); l940'ta *Memleket Hikiyeteri,y_
le unutulmaz Refik Halit (Gurbet Hik6yeleri), Kenan HuIusi (Bir Otel-
de Yedi Kişi); 1941'de dönemin ikinci plAnda kalan hikdye emekçile-
ri Bekir Sıtkı (Herkes Kendi Hayatını Yaşar), Kemal Bilbaşar (Ceviz-
Ii Bahçe), Samim Kocagöz (Telli Kavak), Umran Nazif (İçimizden Bir-
kaçı). . .

... orhan Kemal'in ilk hik6yesi, 1940'ta "Yeni Edebiyat, dergi-
sinde yayınlanır. ..,Babaevi» romanından bir epİsoddur "Balık,...yine o yıIlarda yayınlanan şiirleri, kesin bir N6zım etkisi altında
çalışmalardır.

orhan kemal'in umutsuz sayılabilecek bu şiir çalışmaları, onun
«nesir" yeteneğinin kesfinde yardımcı olmuştui..

"Bir başka gün nerdense eIine (N6zım'ın e|ine - h.a.) bir'roman
başlangıcı'm -sözüm ona- geçer. Okur,

o sıra ben hapisane_ avlusundaydım. Ayaklarında takunyatar, ko-
şarak, heyecanla geldi. Adeta so]uk sotuğa sordu:

- Siz mi yazdınız bunu?
Çekinerek:

- Evet... dedim.

İ
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- Birader, dedi, neden bahsetmezsiniz bundan. Siz nesir yazııı
neslr!

Hayretler içindeydim.. O, uzun ıızun antattı, sonra bir 'küçük hİ,

k6ye' denememi söyledi. Edebiyatımızın, kaideleriyle hemen hiç uğ.
raşmadığım, en yabancısı olduğum tarafı hikdyecilik bölümüydü.

N6zım:

- Daha iyi, diyordu, hiç kimsenin tesirine kapılmadan, kendini-
ze has şekli bulursunuz!

Artık şiiri ikinci pl6na atmıştım. *(Orhan Kemal, "N6zım Hikmet'-
le Üç Buçuk Yıl", s,42 - 43)

O günden sonra da Orhan Kemal, NAzım'ın, bir ölçüde de Kemal
Tahir'in dosttuktarı çerçevesinde "hik6ye"de yürümeye başlar. Öğ-
rendiklerini derhal yaşadıkları gördükleriyle birleştirmede ustalaşır.
Ve hikdyede karar kılar.

Orhan Kemal'in hikdyeye girişinde sanatsal etkinliğiyle, günlük-
yaşamasıyla bu özel ortamIn oynadığı büyük rol, N6zım'ın "Kemal Ta,
hir'e Mapusaneden Mektuplar"ında somutlaşmakta, 6deta adım adım
izleııebilmektedir.: Sayfa 14,16,48,50, 53, 55, 79, 90,93, 91,115,120,
129, 136, 137, 140, 141, 148, 149,150, 153, 154, 155, 160, 161, 162,
165, 173, 174, 175, 177, 186, 1B7,190, 199,203,207, 208,209,213,
219, 223,, 236, 237, 255, 262, 27a, 271, 286, 313. 334...

N6zım Hikmet - Orhan Kemal ilişkisi, başka bazı kitaplarda da

kısmen görüImektedir: "Bursa Cezaevinden VO - Nü'iara Mektuplar"
(s. 165); "Oğlum Canım Evlddım Memedirn" s. 114, 125, 143l.,.

Orhan Kemal, hikAyeye bu genel ve özel şartlar altında girer.

]§o1.: İleriteki, hikıfr,ge d,ökümtrerd oe SaNUÇ N0TLARI, «orlıan Kerııal,in

Btıtün Hikagel,eri»> gaaısının çıarçalarıdor

:
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ioplu değerlendiı,rrıe
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ı9ğs Ecbcı Evi

Orhan Kemal kendisini aniatmakla girişmiş yazıcılığa. Daha ön-
celeri dergilerde yayınlanan l-ıik6yelerin çoğu da bu otobiyografik
eserinden parçalar niteliğinde.

Oı.han Kemal yine bu.ilk kitabına bir fantaziyle başlamış. "ğp-
söz" başlığı altında şöyle yazıyor:

"Küçük Adam'ı Adana kahvelerinden birinde tanıdım,
tesadüfen. Sakallı yüzünü avuçları içine aImış, düşünü-
yordu. Açık mavi gözleri, kıvırcık sarı saç|arı vardı. Birbi-
rimizi uzun uzun gözden geçirdikten sonra, yanıma geldi.
Beni birisine benzettiğini söyledi. Maksadının konuşma
kapısı açmak olduğunu anlıyordum. ,Derhal ahbap olduk.

, Bana hayat macerasını çok sonra, ısrarlarım üzerine,
uzun uzun anlattı. Bunları yazmasını söy|edim, güldü.
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'sen yaz istersen!' dedi. ÇoŞarak anİattığl şeylerden tut,
tuğum notlar bir haylidir. Bu ciltten sonra ihtimal ikinci,
üçüncü, dördüncü ciltler meydana gelecek... O şimdi ne,

. rede mi?
Kimbilir? KÜÇÜK ADAM'lara mahsus çileli bir haya-

tı sürerek, belki İzmir'de, belki İstanbul'da, belki de Van'-
da... "

Bu bir çok yazarın sık sık başvurduğu, kitabın havasına sokma,
okuyucuyu alıştırma oyunudur. "Bu romanda anlatılanların gerçekler-
le hiçbir ilgisi yoktur,, *bu romandaki büttin kişiler şu tarihte yaşa,
mışlardır, ama ayıp olmasın diye adIarını değiştirdik" gibi, ya da "bu
romanda anlatılanlar aziz çingene dostum arap bilmemkimden duy-

duklarımın aynısıdır" gibi fantazi sunuşlara hep rastlarız (1)

"Küçük Adam" l6fına gelince. Orhan Kemal'in daha ilk başta adı
insana ürküntü veren küçük adamlığa sahip çıkması şaşırtıcıdır. Üs-
telik kendi hayat hikAyesine bu genel başlığı koyması düşündürücü-
dür.

Düşündürücü olan bir başka yön ise, bu yabancı kaynaklı "Kü-
çük Adam" tanımlamasına o çağın eleştirmenlerince ve sanatçıların-
ca hiç bir tepkinin gösterilmemesidir. Tersine .Küçük Adam" kav-
ramı,hemen yorumlanıp, genelleştiriliverir:

"Küçük Adamın Günlük Yaşayışı teması, bizim hik6ye-

ciliğimizde, küçük memur, seyyar satıcı, esnaf işçiler, zena-

at erbabı, köyden kopmuş rençberleri de içine alan çok
geniş bir kalabalığın yaşaması anlamlna geImektedir. He-

nüz bir sınırlaması ve tarifi yapılmamış bu 'Küçük Adam'
sözü çeşitli hik6yeciler arasında, toplum basamak|arındaki
yerlerinden kopınuş veya yerini bulamamış, kendini boşluk-

ta ve sıkıntıda duyan dayanıksız her insan için geniş ölçü-
de kullanılmaktadır." (Tahir Alangu , Cumhuriyetten Sonra
Hikiye ve Roman,/ cilt 2 / s. 381 / {965)

(1) Eser Gürsoıı bıı açıklanıo,gı şöyle Eorumlar:
<... Ousa biz biı; a.EklanıaEı, -i.gi bir ı,astlamtıgla_ 11azarnı kend,i

kusuı,lan.ını yine keııili lcalemiEte tanlnxla,üıınaı ol,arak d,eğerlendiriEoraz.
(rı) Keıı[tisini ,küEtik allanı, olarak ni,teleniliren aazar, ron,Lanila ,otobiyog-

rafi,k lcigiliğİyle lcuraınadığı ağırtık ıe etkınliği, 'küçİilc ad,arn' çıerd,esi, altı11,

da gtzlemekte, (b) bir ronlo.nı, btitünlenıekten çok bütün içinde bağımsızlışan,

aer aer birbi,ri,ni iten, bi,ri, d,iğe,rini, ıı,ınıtturam, bl,r cr,r\ügü gelışleri,ale ile belirli
bır roman Eoğwnlıığıı kğramayan olaEl,a,r ga d,a hikd,geler zincirind 48e «rıat,

lar>> sözügle bağxşlntflLak istemekteildr.>> (Alan, Temmuz 1967)

?
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Orhan Kemal daha da ileri giderek "Küçük Adam"lığı kendine
mal eder, ona iyiden iyiye sahip çıkar: (2)

uEsas mesleğim hiç bir titri olmıyan, sekizinci pl6n-

da kalmış işler... küçük adamların ömürlerini törpüleyen
ıvır zıvır işler." (Nurer Uğıırlu - Orhan Kemal'in İkbal Xah-
vesi/s. 46)

orhan Kemal'in o yıllar (,l950'ler) VarIık dergisinin tezgahladığı
Balkanlı yazar Panait İstrati'yi :_ o dönem aydınlarının başucu yaza_

rı - çağrıştırması, başından geçenlerin onun yazdıklarına benzemesi,
O. Kemal'in hemen benimsenmesine ve gözü kapalı sırtının sıvazlan-

masına yol açacaktr, Bazı bazı da Gorki havası bulunacaktır.
orhan kemal,in roman yazmadan, anı hikdyeleriyle ünlenmesinde

böyle yazarlarla denk düşmenin azlmsanamıyacak ölçüde rolü olduğu

bir gerçek.
.'Baba Evi " ve sonra göreceğimiz "Avaye Yıllar"ı romandışı, O.

Kemal'in çocukluk ve gençlik anıtarı olarak ele alıp irdelemek gerek.

Yoksa bu iki kltaba roman gözüyle bakmaya çalışmak boşa bir gayret

olacaktır.

(g) orlıan Kemo,l]in iki,nci etilen, balkaın gazarlarınilnn, kopEe etti,ğı

<<Küçük Ai,am>>lığı, sonraları d,aha başka hiknEeci,Ierimiz itroğruilan ilk
kaEnııklaıwıdnn çeki,p alarak dııha ila yoğunlaştırıııışlard,ır. kenıal
Tahir bir .soruşturnıaga ııerd,ıği karşılıhta «Riiçük Adam>> meselesini

şöEb ortaga koymaktad,ırı <<Bütün ilüngadn oleJuğw gibi bizd,e de'Kü,
çük ailam' bwna,lır, Herşeyd,en önce 'Rüçük' olduğu için bunalır,

Amo aErı temellere dayanan toplumların kiiçük aiLaml,arının bunaltx

sebeblerd eğer salt ,küçüklükten, gelmiyorsa, başka başkadır. Batxnln

küçükailamışartlarınartıkdeğğtiğineakılerdıreme[triği'ıçın,yad'a
olcıl erikrmelı i,stemed,iğiniten, büErükl,ere -yani, sömürenlere_ katıtrma,

dığı dçi,n, kenitiniten ılaha aşağı görilüğü çal,ışaiıı hıtlelere karışacağın,
ila,n tıorktuğu için bıipatır, Bu tla bir buıııılt7d,ır arno,, pis bir bunaltı,

dw. Acııııııya il,eğmez, hıete namıhlw gazarlarca acımal,ı kıl,ınmaması
gerek bdr bıınaltıd,ır. Hikaye gazarlarımı'ın önemlü bir bölüğü, bu Ba_

tılı küqük adamay| bunal.tıswıı, .otd,uğw gi,bi alabiJiriz, sanmışlar, ,ğin

iiç Eüzüwii bi,temeitikteri, i,çwı anlannsız bir cwıktığa d,üşıniışlordir. oa_

sa bw Batılı ttöpoğlu köpek ,Küçük adıımırı| dn d,ramı gazılmalıd,ır a_

nıo, gerçek i,ç güzüyle, onun sömüriiae \Lasret çeken rezdtldğıvle aazıL
rıı,alı,itır. (...) Bizite 'Küçük ailam' ı)e onun ıBuııalımı} gok'mu? Var,
Bq kad,ar tıtiçük ad,aın buııa,Iımı gazıtilığı halile bia da,lıa kendi, küçült
a,ilnmırrı,üw neilen bunald,ığına, alcıt, erdirmeh il,eğil, hatt& gaklaşam*
ilık bile ... Çünkü hı,ikdgeciteriıındd, tıa.tta bir kaç ila, romam, kend,imize
gaklaşmaga çabala,ganakla,rııyla, Batd,alçılerden kalıp aşrınagı dahn
lrcol,aa sanilılar. Biainı, ıcüçırk heritle burw,ıtısx aazarLn| bekl,igor_

(Akşam ,/ 20 Ağustos 1969)



"Baba Evi"nin genel ternası, hayta çoc,k - sert baba çekişrı.ıesin-de odaklaşıyor. Burdan açıiarak çocuğun hiçbir ışe yaramama, kendin-
den başkasını düşünrneme tıenciiiiğine; bütiinüyıe druru düşmüş ba-banın çaresizliğine varılıyor. Tabii o. Kemal ne çocu6un (kendi) ben-ciliiğin;iı ne de babanın dranıının farkında.

Niye farkında değii. Çünkü o, ne kendi bencilliğinin ailesine baş-ka bir yönden darbe oiduğı.ınu anlıyoı., ne cJe babasının dönenniıı iktida-rıyla çatışması sonucu düştüğü gerçek yokluğun bilincinde, o sadecekendi bencil ihtiyaçlarını (çocukluğunda, aikadaşıarıyıa yapamadıgı
haytalık; gençliğinde, cebinde un"rk saraba yetecei purr., varken ev-lenip düştüğü yokluk) karşılayaınarrn,n getirdiği sıkıntıda debeten-
mektedir. Örnek:

"Babasından ayrılan birçok çocuklar babasız kalışları-
na üzülürler... Ben tersine... Sevinmiştim... Niçin? bil-
mem... Bu 'hissizlikte' benim çocuk yapımın çok az dahli
olmalıydı. (...)

Evde kırallığımı il6n ettim... Astığım astık, kestiğim
kestikti. kardeşlerimi istediğim zaman ağız tadiyle döve-
biliyor, güneş battıktan çok sonra, futbol topurnIa eve dön-
düğüm zaman, nerede kaldığımı, niçin geçiktiğimi, derste-
ri bırakıp gene mi futbol oynadığımı soran olmuyor, damta-
,rın tepelerinde, renk renk, boy boy uçuıtrnalarımla mavi gĞ
ğe ferman okuyabiliyordum. Annem benimle uğraşacak hal-
de değildi. Babamın ona bıraktığı ev gailesi aitında bütün
gün tapu, mahkeme yahut istidacı dükkanlarına koşar du-
rur, eve ekseriya terli ve çok yorgun dönerdi., (s.25J

"Baba Evi"nin haylaz çocuğu kitap boyunca hep aynıdır. Babası-
nın arkasından gittikleri Beyrut'ta da ailesine bir yardımı dokunrnaz,
onlarla sık sık çat!şır. oysa cumhuriyet hükümeti tarafından sürül-
dükleri bu yabancı ülkede gerçek bir açlıkla karşı karşıyadırlar.

Küçük O. Kemal özgürlüğü fbabasından uzakta olma ve mahatle
arkadaşlarına kavuşma) uğruna onları sefaletle başbaşa bırakıp mem-
leketine koşar. Babası onu yolcu ederken, {3}

Baba E;,rt]ü

(3) Küçük o. Kema,l'i,n ,üe Tom,q,ncı 0. Re,ııal'in babasıEtıı akın ilinti,lerl
bu otobdgografi,k- a.nlatıların üzerind.e aurnna, duru,lıntısı geraken .bö-
lümlerd. Çocwk o. Remaliın brıbasryta olan çat'şmatarı guka,rıitı, .bir
kaç örnelcle bel,irttik. İıerde di,ger ki,tapl,arita d<ı örnelctegeceğiz. .Ro-
nıancı O. Kema,l;im babasına naset, gak'laştl,ğcnL iİo, «Dünga Eııi>> kü
tabıııd,a ele a,h,cağıa.

,
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"Gldlnce onlara söyle," der. "Söyle, de ki onlar orda
sefalet içindedirler... Taş kalpleri yumuşasın biraz., Ama
hemen sonra, .Yahut," der. *Onlara bir şey söyleme... Sen
yalnız kendini düşün, kendini ve mektebini... Bizi Allah dü-

şünür." (s,78 - 79)

"Baba Evi"nde bu temel çatışmanın dışında güçlü tasvirler ve
usta tiplendirmeler yer yer serpiştirilmiş. (s. ,l0'da Pavli dayının ölü-
sünün tasviri gibi...) Bunlar yazann bir yandan hik5yecilik gücünü,
bir yandan da tip romaılı yazacağını haberdar eden belirtilerdir.

"Küçük Adamın Notları" genel başlığında bu kitap|ar Orhan
Kemal'in en son işleyeceği, geliştireceği belki de sağlığında yayım-
lanmayacak çalışmalar olsa gerek. İşe kendini anlatmakla girişme-
,si, eserini sağ[am ternellere oturtmasına engel olmuştur. Böylece de
hakiki romanlarını oluşturmakta gecikmiştir.

BiR NoT:

"Bak oğlum. dedi, seninle pazarlık edelim! BiIiyorsun ki, dünya_

,da'herkesin rızkı başka başka yollardan.. Kimisi bakkal, kirnisi kun_

duracı, kimisi çiftçi, kimisi de mese16, çöpçü.. (...) Fikrini apacık

şöyle, koı.kma.. Bak çöpçülere (...) Sen de,ben çöpçü olacağım, oku-

mak istemiyorum, dersen ben de senin yakanı bırakırım... Uzatmıya_

lım çöpçii olacağımı söylemiş bu|ı,ındurn,"
(Baba Evi / s. 8 / Varlık Yayınları 1963)
*... babam bir gün! Eee oğlum, dedi, seniııle pazarlık edelim.".

tsiliyorsun ki, dünyada herkesin rızkl başka başka yollardan... Kimi_

si bakkal, kimisi kuııduracı, kimisi çiftçi, kiınisi bey paşa... kimisi
de mese!6, amale.. (,..) içinden, ben kunduracı olacağım ya da ar"ııe.

le (...) Uzatmıyalım, babaı"na aıııele olacağımı söylenıiş bulunduın."
' (t{ı.ırer Uğur!ıı - Orhan Keına!'!n İkba| Xahvesi / s.E / Gern Yayır:e,

,i)
Nac! GELIK

İln lltgtn Ba"b'ı, Eui, vüaarln çc,cııklu'la, i,llt gençlik çağla, ını ak-

settıy,en «utob+ogravıhique b,iı,r h,aua tc:şı,y*oı,. (...) Küçült, Adaııaın
Wdtlnnı i"Ie Pana"it İştrati|nin Adri,en Zografiinın lı,i,kü,ge7,eri, o.r gsınd,tı

epıE benaerli,kler uar. Kii,çük Adam Uıüşr,bnşı, uq,:rr,d,Llxşx i,le, Adrien'i,

çok. lı,atırlatıEw,
Necati CUMALI

Yaprak / 15 Ocak 19,49

!
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Goçekç|, efuWrh, ganlış anlama,sı,yrıkş ııyglü],rııınsx ; gerçelc-
9i, eilebiya"t anla{6ı öle atobdgagafila rvwlm arasınd,aki, tehtikelö,
sxnl,rc görememasi, bwıe bir sonııaa götiirınüştür yaaarı. yaşanmıış
fuyatl,a tıpafuıüIü bir uygnınhııc kuıırıa,ya, üunnsw{ıbitdıği, birtakım
aaşol!ırnxş al,aElan sukatılmad,ıl§ bir S\rdalrattn ae,rm,eye çatışmış, bw
rıa, karşıltlc gerçekçi gazarları lıaaa,tın l*pya"su olmaktan lgurtaro,n
<lanpze etma» giiciind,en, aeçflıe) ayıktama, oe gağıınlaştı,rırıa i,ş.
l,emirıl,en yoksan lıai,rnıştw. Anılar toplam,ı, wşa"r?ırllş ha,yatın bir
bütünlüğü ala,rak öıürruüze serilmek ıstenmıştir. Dötümante,r bır
tekni,k olarak, anılar zi"ncirini birbimne bağla,yan tek bağ, onları ay-
nı kişinin. §aşaruş olnı"esıdnr. Ayu ltişini.r, bir t!ir}ıriı:; ılı,r;:ırgatma-
ya,n Gunx bc,71da" anzları.ıiır bunlar...

]a33; Q{.it]|,ç;ı1
Alan'67 ,/ Tcnrrıuz 1967

Tarıı. bır otobiyogrcıfıni,n bu başlangıç eser.i,nd,e oıwn çocaklıığu-
nu, Sıırıye yülarını, Ad,qna'dnkt \ıaglaz artaakul öğrmci,lığini,, |ut-
bol tutkusunu, illt iş serüııenlerini,, arşürL Eüçliiklerini, buluruz.
Başka eserkrle sürecek ahn aıı drıai Orhnn Kemal başam,sının en
iqt gn dn gruluklarına da,Earımaht ad,ır.

Rauf MUTLUAY
50 Yılın fiirk ffiebiyatı / s. 591

ı949 ElcF§Tçlü Kovgosı
Kitapta, 1942 - 194B yılla,r,ında yazılmış on ,sekiz hi,köye yer alı-

yor. Onhan Kemal'in bıu ilık hiköye kita,b,ında konusal seçim, gene llikle
üç yaşama aIa]n]ın|ın (Adana, m,ahpus(hane, İsta,nbul) iIk ikisini kapsar_

Ekrııek Kavgası, (hıi,köyenin yazılıışı: 1947) b,ir askeri ,birlik mut_
fağı,nıın a,r,hı,l<larıyla g,ecin,en ve bunu elde etm,ek icin de,kargalarla, kö-
p,e,k,lerle boğuşan sef il ,inısanlar:n hayatından küçük b.ir tablo cizer. Ve
günün biı.inde, ,o askeri biirlik gidince, Vokst_ıllar artı,k topl,ama gün!erin'i
-bereke,tle anm]aya başlarlar. Bu,ndan kötüsü d,e vardıi, ama: Sa,ıaş. En
büyük so,run,lar,ı açlık olan bu 'insa,nlar, <ıbundan geri koyma Yarabbi !»

diye duaya giı,işirler.
Bir çevre tasviridir Ekrııek Kavgası hik6yesi. KişiIeiinin kocakarı-

'la,rdan çocuklarda,n seçiImesi, onla,r,ı yaln,ızca bu ke,sk,in yoksullu,l< için-
de ele alması, 'doğ,alcı' ıbir g,erç,ekciliik mesajı yanı,n,da, kaynaklarını

}
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t€k yönlü ve öicüsüzce l-ıaııcayan, birinin artığını (ancak artiğını) öbü-
rüne nasip eden büroknasiye de işaret eder geri planda.

Rev,Er Meydanctsı Yusuf (1943). Orhan Kemal'in mahpusane hi-
k6yelerinin ilki sayılabi,|,ir. Yusuf 'un önce,si. suçu, kişiliği ve mahpusa-
nedeki yeri konur önce. Ve olay. bunların ankasından gelir. Tahtakuru-
suna boğulan Revir Meydancısı Yusuf, yatağını temizleme,k, filitlemek
istemekte, ancak onun bunun iş buyurmasıyla buna imk6n bulamamakta_
dıır. son,unda bağırıp çağır,malara boş verir, «tahtakurul,arı dağılma,dan»
hemen isi bitirmek ister. Rastl,a,ntı, başgardiyan gglmİştİr. Yusuf 'un geÇ

kalmasını «zulacılara va,kit k,azandırma>ıya bağlar ve onu, mahpusane-
niıı iyi bölümü revirden ic koğuşa atar. Böylesi yanlıslık ve rastlantılar,
nice küçük adamın kaderini etkileyecektir sonraIarı,.. «içeri atı|ınca ge,

b,ermem ya... alt tarafı n,e, bir taıbak lemek değil mi?»

Matıalle Bokçisi Ali (1944) ile, Adana - Çukurova bölgesine, çev-
re,nin başat eıkonomik unsuru p,amuk - iplik üretimi yaıklaşımına geçil.
mistir. iplikhane masuracısı Ali, zafiyetten ötürü işe yaııamaz bulunup
fabrikadan atıl,mıştır. iscitikten.bekçiIiğe sıçrar. Böylece, atıldığı ,fab-

rikan,ın iin,sa,nİüarın€ tafra satacak du,ruma gecm,iştir, Biı, «küçük adamdır»
artük iyice. Ameleleri aşağıl,amakta,n haz duyan, kişiliği ünifor,masından
,ibaııet bir kücük adam.

Bu hikAyedoki göçmen ,kapıcı Recep, belki de daha sonrıa Orhan
Kemal'in masasına,gelece,k «Murtaza»dır... «Pa... bu işlerde kül yut-
may,z evvel Allahın sayesinde... Anam olsun karım, uçurtmam kuş
more!.. . Ol,s,a,m ,bon yerind,e hükümotin. bülelerini. . . »

Köpd< Yavrusu (1946). Orıhan Kem,al'in, düze,n çar,kında ufalanan
ve çırpındıkça daıha diplero batan kişilerinden bir gölgedir sanki. 'Ham_

mal Memet Bey' bile çocuklar,ın elinden kurta.ramaz hayva,nı.
Yazarın mahpus,haneden tanıdığı gardiyan Galip, filimlerdeki, ki-

taplarda,ki aşk'ın peşindedir. Tutulduğu mahpus kadınsa <iBeni ciddl
oIara,k sevdiğinıi anlıyayıım,ki, b,ana,b,ir kalıp,sabun iki somun gönde,r.»
d,iye karşılık venir. Yazarin ,kadın,ı haklı bulmasın,a ,karşı|ı,k, Galip kızgın-
dır. Sonund,a onunla evlenir ama. Ekıııek Sabun ve Aşk'ta (194B) yine
«önce ekmek» de,mekted.ir orhan kemal.

Da,ha sonra,ki hiköyele,r,i,nıd,e, si,ne,m,a, piyasa romanı vb. «ticari
kültür»ün etkilerine ka,pı|a,n ıkişiler (cocuiklar. yeniyetmel,er) hep ger-

çeğin duvarl,a,rına ça,rparak ıken,dıilenine gel,irler
Bir öksiiz Kız Etııafıııda (?) hiköyesiyle. geleneksel Onhan Keımal

ailesin,e ,gireriz. «Pelİ sBntima,ntal» ıbi,r kız. onu anlaümayan, üzüntüleı"iyle
gıürgı,r geçen ağabey, kuru yüzü sivilc.elerle dolu b,ir abla. Kızın sinema
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aşkı. Hiköyenin başkaca belirgin yanı, o tadına doyulmaz Orhan l(gmal
,.d,ielogl,arın,ın henıe,n hemen ilkini içe,rmesi. Bir de, babanın görmüş ge-

çirmiş ihtarı: «Bilmiyorsunuz. sefaIet nedir bilmiyorsunuz... »

Bir ölüye Dair (1943). iplikhane işcisi Zohra'nın inti,harı çei,çeve-
sinde düğümlenir. Adana izleni,mleri içinde yer ala,n hik6ye|erdeıı. üç
buçuk sayfada Zehra'nın yalnızlığı, geçinmek icin üç çocuğuyla düştü-

ğü haller bir halk hikAyecisi kadar yalın, bir o kadar da müdahaleci ta-

vı,rla anlatıyor: «Neyse, varsa Allah taksira,tını affetsin, yoksa b,ir ba-

kııma ge,nçliğine doymadan gitti fıkara, bir bakımaysa kurtuldu...»
Kalan çocukların durumunu veren cümleyse, Orhan Kemal insan_

]arının o topluyaşama içindeki kendiliğinden dayan:ş ve direncini olan-

oa hüznüylıe ortaya koyar: «Çocuklarsa, onları mahalleli paylaştı: Bü_

,,ük kızı Fitnet aldı, ortancayı bizim dokumacı Haydar, en küçüğü de
.7ardacı Bulgaryalı Me,mot...ıı

Bir lıısan (1946), varlıktan yokluğa hızla geçiveren düşkün tip-
!erin ilkidir Orh,an Kemal hiköyesinde. Da,ha sonra, özellikle istanbul
l"ik6yeleri ajras,ında sık karşılaşılacak «düşkün insan» karşısında şöyle-
ıJir yazarın durum,u: «Her za,man, hor yerde,'her vakit rastladığım cins-

ten «mahvolmıJş in,san»ların hiköyeleriydi... iki cocuğuyla, köinatın or-

ısında (işs,iz ve yarı aç) bir in,san,d,ım, fakat onun hik6yesirii sonuna

kadar dinlemeye mecbur sayıyordu,m kendimi.» (yaza,rın değişik bir

tavrı için, «Sonuç Notları»ndaki köşebende bakılabilir.)
' Bir insan'ın görüp geçirdiği zeng,in günlerse. baba,sının avukat'|ı-

ğındian fazlasına dayanm,ıyor. Belki o döne,m Adana çevre,sin,in bir top-
lumsal özelliğidir bu: Avukat, h6kim, doktor vb. meslek er,babı, Orhan

Kemal'in bazı hi'köyelerinde «tek zengin unsur» olarak görülüyoı,.

Teber C.elik'in lGrısı (1946), Seyran, aldığı azıcı,k parayı da orda
lıurda harcayan kocasına kızar. ödünççü ,ba,kkal da istodiklerini verme_
,ıince, kendisini kışkırtan inşaat bekçisinin ,kucağına düşer... bir lira
karşılığında.

önceıki hiköyelere oranla, girişli gelişmeli sonuçlu klasik yapıdaki
«Teıber Celik'in l(artsı))nda konuşmalar, daha işin başında ustalığa
erişmiş,b,ir yazarı muştular: kısa, inandırıcı, akışkan ve kişinin o ai,ıki

ruhsal durumunu geniş bir tasvirmişcesine somutlayan konuşmalar,
ilerde orıhan kemal hiköyesinin ağırlık merkezini oIuşturacaktır.

Afaracı Hacı Ali (194B), Selömoğulları'nın toprak|ı buğdayını
ayıklamaktadır. Ağzıbüyükler'den bir,i, tek ineğinin bacağ,ını kırar. Ce-

löllenen Hacı Ali dayağı da göze alarak hesap sorar. «Köyün yirmi dört

bin dönümünden on altı bin,ini elleri,ne aIan» Ağzıbüyüklere söyledikle-
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ı:ini köylü de ,beğen,ir. «Lafını yi,rneyenıı orhan Komal köylülerindendiı:

Afara,cı, tek iki kafagı kızs,ın-

GenÇyaŞtakö.tuyoladüşenlerinüçüncüsü,Ze'h,raveSeyran,dan,
sonra,buBirKadıııidır(t94B).Sevmekyüzünden.ortama.bakılırsa,
yino önceki ol,aytarın yaşandlğı yer: Bir Kadı,n,ın sevgilisi, SelÖmoğul_

l'arı.n'ın(AfaracıHacıAtihilköyesi)pamuktarlasındauyurlarkenFerho.
Üzeyi,r,in («lşsİ» kilabındaki Doğurn hiköyesinin ka,hramanı) kızıyla,

kaçmıştır,
B.irKa.dı'n,,zarnanlakötüyoladüşer,benzerlorigibi.Yolundakibü*

iün, aclrnaslz olaylara ka,rşılık, kendisini lkoruyacak, yaraslnl bağlayacak

bir ıılgatla d,a ka,nşı laşır. «o ,be,nilm übaclm» diyeı"ek bekçi da,ylağın,dan,

kurtarır kadıryı ırgat. Bel|ki de." ,sonları iyi ola,caıktır,

8ir Yılbaşı Maceıası (1943) .i;le, orhan Ke,mal,in küçük menrurla_

rı, mu,h,oseıbe,cile,r sökün eder. öteye beriye borçlu, ;kovulma korku,suyla

yaşayan, am,a kovu|,un,ca ,d,a «... dünyanın bilme,m ne beyin fa,brikasın_

dan ,i,bane,t olm,adıığı,nı» ibiiIen insanlar. Müflis, itibar,dan düşmüş baba,

ba,banın eski aııkadaŞl patron vb. nıotifleljç tj75ktan otobiyografik öge_

le,r sezilir.
Uyku (1942), Oııhan Kemial'in derinleşmosi gereken çizgiıli işaret

eder. Nözı,m'ın d,eyim,iy|,e, «amele rnuıi,ı;itini ııerm,e,k... kücük hikÖYenin

müstakbe,l inkişaf unsu,rların,ı» ya,kalamak, ve «bir devirdgki, kcnkre

bir rnuhitin hikdyesi»ne yaklaşmlak.

işçiterinidençoğuçocukyastakiMadeniEşyaFaıbrika'sı,sözde
hafta tatil,ine girecektir. oysa, iş güvensizliğinden ötürü boynu eğik

işçiler, tatilde de kaçak ça,lıştırıılaca,ktır,
Buaİadakücükişçileninkişiıseldünyasına,h.attÖdram,laırınade,

ğ,inir yazar, sözgelişi, c,llız sami unutulmaz çizgilerie somutlaştırılıve,

ni,r. Uzun sıüre işo d,ay,anamayan çocuk Haydar,ın uyu,klayara,k düşüp

kafasınıyarışıiledüğümlen,enhik6ye,aralarıaçıkikiustabaşınınkav.
gasıyla sürer. cel6l usta darıa da ileri giderek sorumluiarı namussuz|ulc

la suçlar, |ş Dairesine i,hbar edeceğiıni söyler,

Amabireyseldirkarşıçıkma.25lirayelerCelelUstan.lnfitolma.
slna.

orh,an Kema|ıin, s,onraki hi,köyele,rinde, daha çcık kisi,Iere, tip,lere

yönelmesi,Uyku.dakiçevre'yiihmali,hiköyemiziçinbüıyü'kbirkayıp
olmuştur.

Dön,üş(1945)veKitapSatmayaoair(194B)hiköyeleri'otobiyog.
ııaf,i,k dizinin il,k örn,ekleri sayılabilir. «Bir in,san» hi,köye,sin,de,ki dert

dinlgyicininhayatzorlukları,dahasonralarıdahaylisıkçasözkonusu
edilecektir.

a.



Ekmek Kavgaml$i

On altı yaşında, Arapkirli dilenci, bir çocukla kavgaya girişir. Çq1
cuk Propaganda'cılı;k (194B) etmokte ve gelen gecenin diilenciye para.
vermrgme.sin,e çalışmaıktad:ır iş olsun diye. pazaırlığa girisirler. uziısma..
olmayınca. dilenci tası tarağı topl,ayıp ,kaçar.

Yemişçi'de, (?) bİr hayat dolayların,da, biraz da savrukça yığılan
malzem,e, «;pek yaşlı değil, fakat fevkal6de ha,rap» yemişcinin ölümü do-
layısıyla bil.e yazarın hangi ayrıntılarda hi,kAyeyi arayabileceği,ni sö§-
termek açısından ilgi değer. Hiköyeyi ze,deleyen parçalılıık (yemişçi'n,irı
gecmişine dönüş, düştan biriyle kuru|an bağlantı -i,htiyai kadın_ ve gaze_

te haıberi;) , vazarıın tospit ve ile,tmedeki ,kararsızlığını eleverir. Bu ta:
rihsiz hik6ye, beliki de hik6ye yazarlığının ilk «dışavurma»larının heye-
canını taşımaktadır.

Çocuk All, (?) daha s,onraları da hik6yeciliğimizde kullan,ılınıs
«sahte çocu,k suçluluğu»na dayanır. Bıir orman yang,:nı, az ceza alacağı,
düşünülere,k ve anası dul Ayşe «biıikac kuruşla kandırılarak» çocuk Ali'-
ye yüklenir. Hapse atılan Ali'nin yürek yaralayıcı dramı, sahipsiz kalan
rnısırlar'dıır. Anıasiın,ün yalnl:zlığı bile değil neredeyse. :

Çocuk Ali, Revir Me,ydancısı Yusuf ,kadar te,miz, onun ka,dar di-

rençl,i ve onun ıkad'ar büyük'tür. «Bekçisiz kalan Öpalaa, ,mısılaa» ve bir
işe yaram,amanın sı,kırıtıqıyla, durup durıınken ahçıya yanaşır, «boşda

canı sıkılıyoo adamın» derı ve onunla ,birlikte barrrya ayıkl,amaya başlar.
«Ekmok kavgası»nda altı öze|liıkle çizilecek hikAyeler: Bir ölüye

Da,ir; Teber Çelik'in Kaırı,qı; Bir Kadın; ve Uy,ku'dur.

Hulki AKTUNÇ

ı958 Aııcırg YılIçr

o yıtlarda "KüçÜk Adam"ın *Avare Yıllar"daki serüvenler,i, kita_

bın adı ortada olduğu halde bilinçlerıme süreci olarak tanımlanır:

"Baba Evi bizi, bütün o çileli, o sorumsuz hayatın akışına
katıp av6re yılların eşiğine bırakıvermişti. 8u yıliar, ciddi
bir bilinçlenmenin müjdesini taşıyordu. Bunca çileden ye-
ni bir şey doğacaktı. Bı.ı şey, gelişip büyümekte olan bir
sınıf bilinciydi. AvAre Yıllar, karanlıklar içinden, kendi ça,
basıyla ışığa çıkan bir adamın romanıdır. (Vedat Günyol/
'l950»

Oysa "Avare Yıllar", başıboş geçen gençlik yıllarını ve sorum-
suz bir evliliği anlatmaktadır. İki yıl kaldığı Beyrut'tan, Adana'ya ba-

1
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baannesinin yanına dönen, sözde ortaokulu bitirecek olan bilinçIi
genç, haylaz arkadaşlarıyla okuldan kaçmakta, kahvelerde, meyhane-
lerde, mahalle maçlarında sürtmeye devam etmektedir.

Serserilik ve başıboşluktan sonra yokluk yoksulluk "Avare Yıl-
lar"ın ikinci pl5nda ana temasıdır.

"Küçük Adam" küçüklüğünden olsa gerek, çalışmaya yeni bir
avarelik için karar verir; başkalarının sırtından geçinmemek için de-

ğil. İçine düşen İstanbul ateşi için para gerekmektedir. Ne ki o bir
işte sebat edip çalışacak, alnının teriyle isteğine kavuşacak yaratı-
hşta değildir.

Dokuma fabrikasında işçiIiğe başlar, ama iş ağir gelir, bırakır.
(s. 1a)

En kolayına giden, kavun, karpuz, üzüm satıcılığını utandığı, ayıp-
lanmasından korktuğu için yapamaz. (

Şehir dışında ameleliğe karar veı
reğinde bir bulantı, vücudunda soğuk
luk duyar. Çalışamaz. Amele çavuşunl

nZor mu geldi? Zor ge|diy!
lıyaydın! Bahçe sehrası mı]
Bub6n seyranı belledin... 

I

senin ellğham, çalışmıyacağ
"Küçük Adam, sonunda bir fabr|

sahibi babasına saygısı olan iyi bir pa|

şaraba yetmektedir. Eve yine hiç bir f|

. annesi hiç olmazsa aybaşlarında,

"Birkaç kuruşun yok muydu?" der.

"kaç vakittir sıcak birşey girmedi mideme!" onun bana
pek te muhtaç olmadığını bilirim... Bende metelik ne ge-

. zer? Param olsa vermiyecek kadar merhametsiz miyim?"
(s.82)

"Avare- Yıllar"da, Orhan Kemal'in ilerde roman meselesinde üs-
tünde çok duracağı olumlu tip ilk defa ortaya çıkar. Hem de öyle bir-
denbire. İzzet usta "küçük Adam" ın gençlik yıllarında sözünü din-
lediği, saygı duyduğu tek insandır. Bu durmadan kitap okuyan ama
ne iş yaptığı pek bilinmiyen İzzet Usta, "Küçük Adam"a hayli ders
verir:

"Herkes dertli. Dertsiz insan yok,bu dünyada. Hele bizim' mahallenin.. Ne dert! Ekmek derdi, yakacak derdi, uyku
derdi, verem derdi, sıtma derdi... Ne bileyim ben? Sizin
tabirinizle söylüyorum, Allahın unuttuğu insanların mahal-

b. ++ı
l..
|ir. Ama daha birinci günü, yü-

I bir ter, bir halsizlik, yorgun-

|.ın sözleri çck yerindedir:

|e bey bub6nın konağında yan-
bura... Yiyemedin değil mi?
Çalışmıyacağmış.. Karnin tok

ııTıts." (s. 68)

ikada k6tiplik uydurur. Fabrika
trondur. Ama aldığı para ancak
aydası dokunmamaktadır. Baba-

&

l
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lesi burası... Burada sizden çok evvel öfkelenmesi icabe-
denler var!" (s. 64)

İzzet Usta'yla diğer otobiyografik kitapIarda da sık sık karşılaşaca-
ğız.

"Küçük Adam"ın ,babasıyla ilintisi "Baba Evi"ndeki gibi direkt
değil, dolaylıdır. Ama şimdi genel anlamda daha etkili olmaktadır.
Baba, iktidarla çatışıp, yurtdışına sürüldüğü için memleketinde l6net-
lenmiştir. Babasının bu durumu "Küçük Adam"a ayakbağı olmakta-
dır.

'Her yerde, her zaman karşısına olumIu ya da olumsuz, "öyle bir
babanın oğlu" l6fı ,çıkacaktır. Baba Kudüs'te sefalet içindeyken karı-
sı, çocukları burada "eski defter"ler yüzünden neredeyse tecrit olun-
.muşlarciır.

Ama o bütün bunlara bir anlam verememektedir:
*kafam, bir türlü halledemediğim bu meseleterte yara
haline geImişti. Yirmi yasındaydım, öbür taraftaki adamın
oğlu olmaktan başka suçum yoktu." (s. 61)

"öbür taraftaki adamın oğlu" oImanın zararIarının yanısıra fay-
dalarını da görmez değil. Fabrika katipliğinı onun sayesinde elde
,ederken, sevdiği kızın babasI «ortulı» oğlu olduğunu öğrenince kızı-
nı seve seve verir. (s.101)

"Cemile" roı^nanında etraflıca tanıyacağımız, "Küçük Adam"ın
işçi karısı "Küçük Adam"ın akıl edemediği, düşünmek isternediği şe-
yi yüzüne beraber söyler:

"Ben senin yerinde olsaydım, anamı babamı bırakıp gel-
mezdim." (s. 99)

"küçük Adam" ın arada,bir aşağılık kompleksine kapıldığı da
olur (s.51) ama,hemen geçiştirerek evinde misafir kaldığı baba dos-
tunun dul kızına uçkur çözmeye kalkışır. (s. 55)

Evet, "Avare Yıllar" "Küçük Adam"ın mutlu ev!iliğiyle son bu-

lur, Eütün yokluğa rağmen bir iyimserlik anıtıdır "Küçük Adarn"ın
eVll||g!.

"Avare YıIIar" için toplam olarak söylenecek başka birşey yok.

Tabii yine Orhan Kemal'in usta tespitleri, etkin tiplendirıneIeri belir-

tiImeli.
Naci ÇELİK

i**
Avare YıIlaI,J wı öneırüi, yanı, bir ,lı,ayatrım 

lı,i,kdyesi" olrnasl, d,eğil.

Or\ı,an Kemal i,çin önencti, ol,an i,nsaııların kaüeridir. Onu i,lgi,lendi,ren

şey, eski,miş d,eğerter üzerinde yaşr!n,ı,wr" çawan bi,r topfumila, telt
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hıışma ışxğ r lcaüıışmw ü ç(ılxş o,rbla,rın süürşıdıır.
Orhan Kenıa,l'i yafte yrarnwr zorlagan neden, ne ed,ebi ne teknik

wdentsrd,dr. o, etiyle kemiğiyle bağlı atdğu bir sınıf insqnlnın twile.
ri,yle geleceği,yle i,Igilidi,r. Hi,kd,yelengle, romnnlarıyla «insan sww
na f ay dalıı olmak>> r,insanıIa:.rı btlınçterıdirınek istiy or.

Ba bakımdan Avöre Yrllar, ,i,nsanları bıtınce çağıran, lıagat d,e-
neylerigle aükuı' bu d,meglefin wrdiği iliişiımcelerte besli, ibret d.alu
Uır ınesoıj sayılabilir.

Vedat ĞtINYo[-
Yücel / IJazrarı J:95a

<A,ıfrre YıTlar» \cıtabı, Orlıan.Kenw]lin puko dd,eolojik eğitim
ao ewimini,n açıIt iddııaları, ite ilatıı,iiın. Kend,isi,ni, 1aind,e butunilığu
cşçilqe bağla,ma,ğa, içine d"iiştüğü ilar yeriten bir çıttış gotu bu\,und,u.
ğunw g öst erme ğ e çalışmakt a,d,ır. Astın da bıı lti,t abında, Ç uhurou a' d,a,
hd d,akum,a ğşçi,lerini,n şınırlu bir yoldalsi, getişi,mteruni deği,t, kend,i i,ş-
çi,liğe iiaenişinğ içinde bulund,uğg, hrtlin ütlıij,leştiritmeğe çalışıliiığırn
girraırckteyw. <<ögle bı,r adgıruı,n ağIu» atd,uğu halde, kendııni gmE brr
yota adagns,ıru4 coş\run biı, heııeşte tr.güir ediyor.

Tahir ALANGU
Curnhuriyetten Scnra Hikd.ye ve

Roman / ci|t2 / s,385 / 1965

Bu i,ki, rorrnnıgıla baştan aşağı $ğ Uır yaaür Orlıan Kemd\,
Çağdaş bi,r yıaaann tasama,si,L gereken ni,teli,klcri,n hi,çbzri ond,o; yok. Bt"
ra\cım çağsal niteli,ğini, yaaarlı\ı biıin^ci içind,e di,rilm bireyset bir
ağırlığa da, yolc. Gid,erek birey ala,bilme sauaşınilan d,a uazgeçtilı,gnu
larıru bir roıııan goğuntuğu içınde yantaıak, işteyeb\tecek bi,r teknitı
geterlLk de gösterurnenıiştir. Bi,r ma,halle kahaesinde kend,i, ilüzeynw
iielci orta uıo-ilınlara hayat hikdyesi,ni antatmaktadır sanki. küçüır
ad,am gerçek'ti,ğiü, üsteli,k \rcnd,i gerçe\ıIiğini bir orta wdm katemiy-
le saptaı|an Orhan Kelrlal\i, bu uünüule i}ncü bir ya*{Ir i,td,n etmek,..
on aaıniian kogru bir i,Igi,siali,k örneğıd,i,r, dğorum.

Eser GÜRSON
Alan 67 / Temtnuz 1967
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Kli,tapta, 1944 - 1951 yıllarında y,ezılmıs 17 hik6ye yer alıyor.
Sarhoşlar (1951), tipik memu,r 'rurgut Şen'in meyhane serüvenini

a,nlatdı,. Birbiriyle h,eımen do,st o|,uvaren, incir çekirdeği yüzünde,n kav.
Eaya girişen, kişiIiıklerini ispa,t alan,ı ol,arak meyhane ya dıa kahvehane-
yi seçen küçük i,n,sa,nlardan biridir Tu,rgut Şe,n. Do,kuz çocuklu,dur ve
Teber Çeli,k gİbi, soılu]msuzca harcay,ıverir kıt paras,ını. üstelik «tilki
yapılı, enayi avcıs| » aıdam,a d,a ısmarlar. Kendi küçük zevklerine cömert,,
ailesine cim,ri Turgut Şen, Orhan Kemal'in sonral,arı sı,k sık dönüp ba-
kacağı. pek de yola getiremeyeceği bir tiptir,

Balık (1951 ), «me,mur çocuğu» hi,köyelerin,dendir. Büyüklerirı dun-
yasın,daki öne,mlıl sorun,lar, geçinme,. toplumsal ,konum... vb. yarı çarpı_
larbk cocuk dünyas,ı,na geçiı:ilmiştir Balık'ta. Basit ,bir «,ba|ık alma» ola-
yıI^i]n ç,erçevesinde, kÜcÜık meümur ai lesinin yaŞaylSl belirivei"ir.

Streptorrrycine (?), veremli, a,ma Vere,mle Savaş'tan il6cını almada
be,ceri,ksiz oğlu yerine ,ken,disi yola düşen ve Streptomycine'i adeta kopa-
ran,ka,dııhı anlatır. «Ki,m veırem ediyor? Ben m,i ?» dar Verem Saıaş'ın
katibi. Kadın yırtıcı ,kuş... «Bils,em... Kabahatin kimde olduğunu bir
bilsem, yaka,si:nı elimden zoıkurtarır am]ma, ne fayda...» der.

Ve ilaq:, slr,ada,beıkleyen birine yarı f,iyatınıa satıp b,ir buçuk kilo
pirzola alır. Ka,hve de... iki kişilik.

Karrıyonda (1949). giderayak a,nayı ,kızdan ayırıp besle,m,e safln
almaık isteyen ko,m,isyoncuyla selvi kızın hiköyesidir. Hasta ananın ra-
zılığına ,kaı,şıl,ı,k, Selvi boyun eğmez. Komisyoncunun on lirası e,linde ka-
lır. O zama,na kadar se,s çııkaı,mayan köylüler, ad,am «Bo,klar... iyilikten
ne an,la,r:bıunl;ar! ş ğgıyince biraz geç de olsa Selvi 'nin davra,n,ışını över-
ler.

Ayşe Hoca (1949), beş yaşılnd6, kuran kuısu öğroncisi Ayşe..
«Cocukluğunu b,ize bırakaııaık... boğazlan,maya götü,rü|en ,bir kuzu gi-
bi...»

Yaşasırı Hürriydt (1949), yazarn «dört ayrı müe,ssesenin işlerine
Lra,kmak zorunda olduğu» günlorden bir hiköyedi;. O sııkışık|ıkta, yaza_
rın ewel eski tebelleşi olan kerli ferli tanıdıklarından biri yazdıkların,ı
okumak icin ısirar e,der. Bu dostlara karşı biraz çaresizdir yazar. Gider.

Streptomycine ve Kamyonda'da,ki bazı olaylar, bu hiköyedeıki «Ve-
remle Savaş Pulları» ile birleşerek Orhan Kema|'in yaşama/yazma gö-
rüşünü ve uygula,masını örnekle,mekte,dir.

Celfin Eti (1949), yin,e inoe hastalıklı bir hi,k6ye. Yayım|andığı yı[
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sevil,miş, hayranlık topl,amış (Yeni Hik6yeler 1950, s, 29),

şimdi de dipdiri: kocasının veremini iııileştiı"mek i9in ,ko,mşudan

öğüt alan kadln, it yavrusunu pişirip piliç diye yedirmek iıster. kuşkula,

]]a;n koca,sını yatıştıı.mak için de «kuwetli dişleriyle ıs,ırır eti , uzun uzun

çiğner». öğüdü veren komşu «ye,din ha? yüreğin nasıl bayverdi7» de_

yince, o yiğit orhan kemal kadınlardan biridir artı,k hiköye kişisi, «ye,

,di,m, on senelik helalım. -- Zehir bile içerim,»
(Bu yiğit kadlın tiploriylo, ,ği,r borç ödeı, gi,bi,d,ir yazar. Yaşadıkları,

rıı bildiğimi2 kadarıyla, otobiyograf ik bir bo,rç,)

Parkta (1950), genç avare tipleriyle «Baba Evi»ne, «Avare Yıllar»a,

«Devlet Kuşu»na, «Arkadaş lsliıkları» ve «Küçücük»e doğru uzanır,

...vesonlarıdaGurbette(1950)hik6yesininlumpenlerineben-
zgyecerktir bel,ki bu avarel,e,rin.

Küçükler ve Büyüklo (1949), «Balık» çizgisindeki hiköyelerdendir.

Ancak, çocuklar (bağlı oldukları ,sl,nıfl,ar) ikileşmiştir burada. Ve saf

inıgele,mleni, birden katı dünya ile çarpışır.
Hatice Akdur Vesaire (195i ), «Celfin Eti» ve orada sözü geçen

diğer hilköyelerle bağlanı,r. Ha,sta ve yalnız işçi Hatice Akdur, bir reçe-

te, rezil bi,r, me,mur düzeneğinde çabalayış...

1950. Türeme ağalar..ma,kineleşiyor. Yerden biten Amorikan trak-

tör ace,ntalan. Naytorı Hik6ye'nin (195C) Veli ve Abid ağaları, DP'nın
paımuk alım fiyatını yükseltmesiyle daha da palazlan,mışlar. veli ağa

si,msarda,n sik6yetçi; «tüm sürmeli memlekette,n simsar milletini» deyip

duruyo,r. Abid ağaysa, ikinci,Farmall traktörü alma peşin,de. Çağın
<<,Naylon»u bu. «Traktörl,e,r ru.|lu dudaklarıyla, konsomasygna hazır.»

Av'a bile 61ı(1|;,yor traktörie. Ad|.arı bile türkço|eşmiş, John Deere,
(Cooıd,ele)) ol,mUŞ.

Efendi Mansur, Güdük Hasan ve Teneke Sezai'nin av hikAyesi,
gündelik yaşama biçimlerinden, inanışlardan ve yabancılaşmalardan
kayn,aklanan, doğac'tan Orhan Ke,m,al mizahıını,n hiköyede,ki en yetkin

örneği d i r.

lnci'nin lMaceralaırı l, Il, Düşrnan, inci'ni,n Babası adlı dört hikAye,

önce,den sözü edilen çocuk hi]kAyeleri dizisini zenginleştirir. sonu,ncu-

da, inci'nin baibası Oı"han Kem,a|'in klasik işsizIerinden biridir. A;lenin

her şeyini bir anda karartan ve ,baska şe,hirlere hazırlanan biri-
«sarhoşlar»da, altl özellikle cizilecel< hiköyeler: streptomycine;

Celfin Eti; Av.

Hulki AKTUNÇ
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(iıtapta. 1942 - 1951 yıllaııında yazıImiış, 11 hiköye yer alıyor.
Çarnaşırcıırın Kızİ (1 95i ), yaygın sinema e,bkisinin çekip çevirdiğı

vo ıb,u yoldıa,n aşağla,r;a yuvar|anacak kız tipinin gerçe,kçi hiköyede ilk
temsilcisidir. (Orhan,Ke,mal, kendisI de Yeşilçam pratiğine girdikten
son,ra burada,ki Nerilman'ın serüvenini r,ıomanlaŞtırlr -- Yaİa!ıcl Dünya,
'1966). O avare ge,nçIerden biri de, Çamaşırcınıın Kızını «dü§ürmek»
üzeu.e,hiköyeyi bütünlemektcdir.

Kötü Kadın (1951), durumunun bilincinde ve acı cekenin hiköye-

si,dir. NÖ onımakta, ne ölebilmektedir. MesIeğin sonlarırıda, açlıkta.
Sıradan bir izlenim hik6yesidir bu.
Duvarcı Cel6l (1951) hiköyesi, kendisiyle he,saplaşan, fa,kat «baş-

kalarının karşısında» durumlarının tam tersini hayalleyereıt< arıunaiı, bir
tür «sürekli süblimasyon»a müptela Orhan Ke,mal kişilerinden birini dış-
laştırır. Ama bu avuntuilar art!ııkca, te,rsi de artar ve,son'u yakIaştır,ır.

Yaşanasıı hayat, yaşanmayası hayata döner birden... gene de her şey
sÜrerJ]|-'|1e; 

Kemal hilköyesindeki yoksul analLıabaların değişecek, de-

ğişmesi gerekli hayattan te,k umutları, çocuk|arıdır geneIlikle. Güzel
Neriman'ın a,nnesi gıibi. Sahut ve Karısı da (19a9) do,ktor çıkacak oğul-
larının geleceğinde kendi (mutlu) geleceklerini görürier.

Dilenc! (194B} Kör Nasrullah, poistaIadığı iki buçuk liranın peşini
araştırmak üzere PTT müdürüne gider. Hiç bir şey tuttur,am'az, Arkada-

şı Şeyh imadetlin'e hiköyeyi tam te,nsiyIe anl,atıp rahatlar. Cel6| gibi.
Sevlnç'le (1951), geniş,malze,me ve tip yığını derleyeceği Ha!iç

vapurl,arına girer Oilhan Ke,mal. Geleceği karanlık küçük camıbaz kız,
yazarın gözlem alanına bir girip bir çıkmıştır. Olağanlaşmış, fa,kat kor-

kunç bir hüznün silmge,siıdir. Tek gözlüdür, şimıdiiden unufa,k o|muş bir
hay,21'6, «sağlam gözü harikui6de»dir.

Çöpçü (1951), atıldığı işe dönme umudu ,her aıı daha bir sönen

H,alo dayının hiıköyesi, Bir de, Halo'nun atı Gümüş'ün. Gümüş'le İJalo,

Anton Çehov'un iona'sı ve beygiri kad,ar yakın.
iki Kız (1945), küçücük, «ben,im dlo,kuz yaşlındaki kız kadar» i,ki

ko,tü yol yolcusu,... ekmeik pialrası yüzün,den.

Ayşe İle Fatrrıa (1944t, ma,hpushane görevlilerin,in kızları,dır,. Bil,
mişlilkleri, büyüklerin dünyasından kenidi kişiliklerine taşıdıikları dışın-

da, ı«iki kız>ıdan tek fprklartı bu. Arada, ıka,dın ma,hpusların yaşaylŞ Ve

sorun]ları,n,a da,l<ısaca, glİrİ| iyor.

f

ı
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Eski Gardiyan |1942l, sefaletin en diıbine d,üşmüştür işten atılın-
Qa. «Ekmek Kavgası»nı,n ıkocakarılaı:ı ya da «72. Koğuş»un ö,dern baba-
Iarından bile ıbetendir hali. Çöp bi'le esirgenir kendisi,nden. Bacağını bı_

caklad,ığı h,al,de, haspneye de yatmayı başararrıaz,
Recep de (1945) önceki i,ki örnekle birlikte mahptıshane tanışlı,k_

iarın,dan birini hik6yeleştirmedir. Göçmen Recep'in «büyük» çocuklu-
ğı.ı,nda, suçsuzluğunıda, Revir Moyda,ncısı Yusufla Çocuk AIi hat,ırlanır.

<<Ç,amaşırOının Kızıı»rıda altı özelliıkle çizilecek hiıköyeler: Duvarcı
Cel6l; Çöpçü' 

Hı,ılki AKTUNC

Ig52 EV[nıgEegnçu

Orhan KemaI'in roman olarak değil de, çizdiği "karakter" nedeniy.
le geniş ilgiye, temelsiz ve basmakalıp övgülere konu olan çalışması,
"Murtaza", bir fabrika çevresinde yaşanan genel sosyal gerçeklik ve-
ya bu gerçekliğin bir tip çerçevesinde yansıtılması şeklinde tutarlı bir
roman çabasının dışında kalmaktadır. (Kimi eleştirmenler, Murtaza'-
nın niteliği üstünde çok bulanık yargılar vermişlerdir: "Tip, arna çok
abartılmış..." vb. biçimindeki bu tespitler, Murtaza'nın kaı"akter'liğini
sezmenin fakat beliitememenin örneğidir.) Oysa sosyal gerçekçi bir
roman yazannrr,, yöneldiği imk6n dolu malzeme çevresinde, yani bir
bosyal katın gerçeğini verme yönünde bir tip yaratmak yerine, bütü-
nüyle tipik olanın dışında son derece tekil ve az rastlanır bir karak-
ter yaratmaya girişmesi, yazarın başarı|ı bir bireysel traEi - komik oluş-
turmaktan öte birşey ortaya koyamamasına yolaçınıştır.

Türkiye De{teri

Ilk kez uzun Lvykü olarak 1952'd,s yuy-ınlanmns <<Murtaza>>. Şoııra
vd?,ür, gend,şleterek geııidm Eaamsla gerelsi*nı,esi,ıı,i d,wyrnıaş. Roma-
nn birınci ue üçüncü bölümTer şoywa,dan eklennziş ama. üsı'{, <<Mu:rta-

za>>yz <<Mwrtaaa>> gapan 7959'd,e gayuılanmış olan i,kinci, bölüm. Öte-
lnler <<ti,p>>i, beli,rleırıelı açıszııci,an önem taşısalar bi,le, çok sq.k tekrgr-
lamalar, gereksiz uzatrna'i,a,rla do,\u. Bence ron,ı,ü,nxn ası,L önem,i,, Or,-

han KemaYin Yanya'lı bir göçmen olan Murtaaüda toplzımum,uz in-
sanlarxndnki bi,rçok özelTiği bij,tün ayrıntıIa.ro"yla birleşti,rrrıeşi,nden
gelilgor.

Nedim Gt RSEL
, Yeni Ufuklar / Temmuz 1969
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Murta,wjnın eda) ahlıi,kı, Kant'çı bir aJılrtkh,r. B,oıııan bagüwnca,
i,lnilebir, ijd,eııin gereğıni, yorynrıxn erd,eın],erin m biiyüğü cW,uğuna
beldrtir Wimde kwıuşması, i>deııi,n bııynılclannı kayztsız şı^rtsıa bi,r
bağlılıkla, körükörüne uygulaması Mwrtaadgı Kant ahli,kının trrnek
,i,nsr^nı kılar. Mıırtaza, <<Meuirni ya,pmnın gerek» ıiiEm, bu,nıın. süruIç-
lnrwıı he s upl,amagıan i,ns ayıdır. Kont' ın m,t e gono al imper ati"ıı e de diğ i
keşın ahlih buyrruğudur bu.

Hilmi YAVUZ
Yeni Ufuklar / Temmuz 1970

ı952 Gemf,ie

Bu yıl, Orhan Kemal'in Türk romanına imzasını attığı yıldır. Hik6-
yelerinin dısında, otobiyografik çalışmaların ve "Murtaza" gibi anti-tip,
karakter geliştirme denemelerinin üstüne hakiki roman olarak çıkan
"Cemile" bir has romandır.

,Oysa "Cemile" de otobiyografik serinin içindedir. "Avare Yıllar"-
ın sonu "Küçük Adam" ın bcşnak kızıyla evlenmesiyle bitmisti. "Ce-
mile" de bu süre tekrar üe ayrıntılı olarak, özellikle de "küçük Adam"
ın dışında işlenir, geliştirilir.

Orhan Kema| bütünüyle olmasa da, kalemini kendi üstünden çek-
mesi, 1934'leriıı Adana'sından gerçekçi bir kesit tespitine yarar.

"cemile" de dört ana mesele birbirine paraleI yürütülür:
1) İşçi maha|lesinin ve fabrikanın güzet boşnak kızı Cemile'yle

,,öbür taraftaki adarnın, 24 lira g5 kuruşlu k6tip oğIunun askı, daha
doğrusu evlenme çabaları. Bu meselenin ayrıca yan olaylari da var-
d ır.

a - Güzel boşnak kızını "k6tip parçasına" kaptırmak iste-
rr,!eyen cebi paralılar ve onların adamlarının entirikaları

b - Kızından ayrılmakla yapayalnız kalacağını anlayan ba-
banın dramı

ı; - "Öyle bir babanın oğlunun" bir işçi kızıy|a evienmesi-
ne akıl erdiremiyen babaannenin direnci

2) Cemile'ni,n babası i,htiyar Malik'in fabrikada yavaş yavaş eri-
yen çocuklarını kurtarmak için kendİ kendini yemesi. Çektiği toprak
hasreti ve hayalleri. (Orhan Kemal, ihtiyar Malik'le bir acı ve umut
anıtı oluşturmuş.)

3) İşçi mahallelerinin tasviri. Orhan Kemal işçi mahallesinden
sadece bir kesiti, Cemile'nin evini, anlatırken birden çoşarak mahal-

(
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leyi bir bütün olarak sanki resrneder. Evlerin birbirine girnnişliği, sa-
bah çalar saatlarla kalkışları, alacakaranlıkta toplanarak fabrikaya yü-

rüyüşleri birer başarı örneğidir. Hele Malik'in boşnak arkadaşı dertli
ihtiyar Muy'un "gusIi» siyle nıaha!lenin biı, bütün oIuşu:

"ihtiyar Muy çaIıyordu. Gusli, ormanIardan, derelerden,
çaylardan, ay ışıl<larından, sevgililerden, hasretten bahsedi,
yordu. Gusli haykırıyor, inliyor, dişlerini gıcırdatıyor, yas
tutup, neşeleniyordu. Guslide günes, gece, fırtına, bora, kar
vardı, bugün vardı, guslide keder, ıstırap, guslide sefalet
vardı.
Kuwetli rüzgArın savurduğu yağmur pencerenin camını
alabildiğine kamçılarken, gecenin onbuçuğunda ihtiyar
Muy'un guslisini artık bütün bir mahalle dinliyordu. Mahal-
le safi kulak kesilmişti. Mahalle etten, kemikten, az sonra
düşecekleri çamurlu yolların dehşetinden sıyrılmış, anten-
lerini germiş, Muy'un guslisini dinliyor, mahalle ağlıyor-
du." (s. ıo0)

4) Fabrika gerçeği. Yeni yeni sanayileşmekte olan bir toplumda
fabrikayı tek açıdan vermek istememiş, biri cahil biri okumuş iki or-
tak patron zıtlaşmasında sergilemeyi tercih etmiştir.

Bu zıtlaşmadan yararlanarak, romanın sonundaki işçi ayaklanma-
sını hayali ve idealize nedenlere bağlamamış, iki patron arasındaki
çekişme sonucu olarak vermiştir.

İşte Orhan Kemal, bu dört ana meseleyi birbiriyle ustaca yoğu-
rarak ilk yetkin romanlnı oluşturmuştur, 

Naci ÇELik
*

«Kiıçüle Adamıın Notları>> bi,yografya serisinin üçüncü kitrıbı
<<Curni,le>>, <<Aııare YaTlar>>zn ür d,,eııamc, küçük a,damın karısının i.Lk

eıılilik gıf,larındakı "lı,ayatı,dır. Burada, işçi malıallelerindeki eslrı
impanato,ı,lulc dijkiintüsü ki.şüerin, Rumeli, göçmenleri, Ar,op uşakla-
r,ı,, her soyıdan küçülı adamların, bereketli, topraklar üzqri,ne d,ökiılqı
bi,r gığın insa,non, gmi, iş şartlarının eai,oı mpkanizması altınd"a, d,e-

ğişik d,uygu, d,iişünce ue dawanışloıını eriterelc nası\,\aaEnaştılü,arına,
bütün çalışmalanna rağmerı, aynı lwilenr aamlln mırlcın swak bi,r i,ç-

tenlikln, nasıl paylaştıklarını anla.tnyor. 
TahirALANGU

Cumhuriyetten Sonra Hik6.ye ve
Roman / ci|t2 / s.386 / 1965
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ıl(itapta, tariıhsi,z 1 bü,y,ük. 11 kücü,k hiköye var. 72'nci Koğuş'un ii-
ginc bir yan,ı, Oı,ıhan Keıma|'i:n, sa,niat değeri ağır, basan bir eserinin i}k
kez <t,harc,ıöl,em» ,bir ,kita,be,vince basılışı. O yıllarda, sanat yayınlarınıın
tirajını kat kart aşan bir tür,aıylık yayiınlıaır, ki,mi yazar|afı|mıaın daha ge-
niş okur kitlelerine ulaşmasırlı sağla.mıştı. Orhan Kemal'in bu açr6l6n
ilık ünü, «72'nci| Koğuşı»ıır.

72'ıwi Koğtş'un insanları, Ahme,t Kaptarı. Kay;a A]i. Bor,bat Tey.
fik, izrnirli Ke,na,n... ve mahpu,shanenin «6dem ,baba» diye arıılan di&r
sefil kıişileri, suçlarının kefare,tini ödemek (beiki de ıslah edi[mek) ürze
ne atıl,d}kları ibu ,yer,de. dı,şa,rının en ,aş.ağülıık i|işkilerine ı.ahmet okut+
ca,k kad,ar kirli, dışanını,n suç çevrelerinıden farks,ız bir ortamın her gtirı
övütüp dunduğ,u kişilendir. izmaritle,r, artık ve çop... yaşrnpyla alışıes
nişleridir. izrrıanitine bar;bııt, dsılaır d,a ıbuna eklerıebilir. Tabii, bıçak, ta-
,ba,rıca, kavgalar ve öl,ü,leır ,de, bu koğu,ş dokorunışı parçal,arı.

Duru,mu değiştirecek tek şey, ,kan,un dışı yollarla gelecek şarısiir
6dem baba için. Para,dır.

Günün ıbirinde. para, umulmadık bir yerden, gelir_ Ahmet ,Kaptan,ı

oağıran ,başgardiyan, 150 lira verir ona. Kaptanın yılla,ı-,diı,r unuttuğu ar>
n,e,si yollafiıştır.

Para haberi ,72'nai Koğuşta bomba gibi patlar. Hattö an,ında, Kaya
Alti ile Benbat Teyfik ar,asında Kaptanın parası yüzünden ,kavga çı,kar.
Gerçekten,,koğu,ş değişmistir biııden.

«En yoksul, en pis, en har,ap yükümlüler... hepsi ayağa kdlkmış bi-
,ı.er solucan olan» ve duruml'arı gereği kesin bir sevgisizliğe mahk0m
bu a,damlar, insani bütün değerlerin,i yitirmişlerdir. Dışaçınıın'kavgası,
i,cerinin kıt ;ka,yna,kları ,kar:sı§ında çok daha şidde.tiidir. A,hmot Kapta.
l!ın, paray| ontaya ,harcla,ması, ıgÖrÜnÜşte,ki düu,ruimu değiştilrirse de, bu
,kez para'nı,n ardı sıra, koşan hınslar ege,men olur. Parayı ttıtmak, çoğalt-
mak liçin giriŞilen kumaır. önceılori iyi gicJer. Sonund;ı, ne Ah,met K'ap-

qan,a, ne koğuşa ıhayıır g,etirir. önce, BeııIıat Teyfik'in ih,anetine uğrar-
lar. Ve 72'nci Koğuşa «toklukla birli;kte giren edep, haya, ar, nam,us»

açliıkla birl,ikte yeniden çıkar gider.
Bu ara,da, Ahımet K,aptan|ın çocuksu duyarlığı, boşa|tıl,aimamış sev_

gisi, (Orhan Kemal';in iba,şka hilk6yelerinde de rastlanan} Bobi Niyazi'-
nin par,a kazanıma nnakineısi haline gelir. Koğuş, hızla. eski h,al,ini almtş_
tI r.

,
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.. Açiı,kt4n. soğuktan ölenlerle; en sonun,da pencere önünde, ol;ma_

yan bir sevğiye dilkilnıiş gözleriyle donup ölen Ahmet kaptanla. hü_

zünl,ü son, çizilir. 
I

', Hapishane düzeninin (ve,dışar,daki düzenin) simgesi 72'rrcı Ko_

ğus; ı§ğltı, du,yg,usuzluğ,uyla yeni avlar be,kle,mektedir,
,. 72'nci Koğuş hiköyesi, Orhan Ke,mal hiköyesinin bir doruğu ol-

makl,a ,kal,ırıaz, gerçekci hik6ye edebiyatımızın dıa teimel üaşl,arın,dan bi-

''O'''*"..rr, 
or,han Kemaliin çevre _ irı*ni* hiköyelerinıden biri. Ha_

İiç,vapuı,Iar,ında, halk otobüslerirıde omuz omuza yoiculuk ettiği insan-

[arÖşn iıkisinin, bir kocakarıyla torununun hi,kayesi. Nihesiyle çe,kis_

meyo giren «küçük» kız, g,üc ,koşull,ar al,tı,n,d,a bir Neri,man,diı,r (Ç,ama_

dİrç,n,n r\ızı). Yaza,i,, in,eceği iskeleye gel,d,iği halıde,, kişilerinin, olağan

vg buruk serüvenin peşini ıbıır,akamaz.

" İı!a, orhan Kom,al,in unutulmaz tiplerinclen biridir, Kendine özgü

ödetleri ve edinil,miş esnaf a,hlö,kıyla yaşayan kömürcü kad,ın. serttir,

çelkeksidir. Hayatrı,nı ,kendi ,ken,dine kazanan kadınllar gibi, fütuı,suzdur,

Hatta, ,koca çıı.ağı Hasan,ı itip ,ka,km,a,ktadlr. Am,a kadınlığa gelince",

üzüntü'de, zen,g,in avu,kat Ke,r,a,mi Vo,dina'nın kızına yaş günü he,

diyosi sece,me,mekten doğarı bunaltısıı , pek başarıll olm,ayan. bir kara

mizahla taşlanır.

[Jızııım Müdür, iIeı.de «Balıiye» ile son gelişim naktas:na vaiılacak

çocOky'büyü,k hi,köyelerin,den ba,şarılt ıbir örnektir, («Sevmiyor,du» ile,

tümüyle aşıiır.) Umu,m Müdüılün sınıf sal dünyası ve ai,le )ıaŞay,lŞl,na,

küçüklerin d,ünyasından ginilir. kücük çocuk evreninde verilen pıırça1,i

ğ;*, n*öyenin ikinci bölüınüncle, b,üyü,k1er arasın,da tespit ecilmiş_

tir. orhan Ke,mal,in ,k.i,mi hiköyelerinde gÖr,ülen, .'koPgm'i'k te'melle Öde-

taıbağian.tı.sız,başkaunlsuri!arinyolaçtığıişsizlilklercienbiriveSonucu.
hiköyenin c|o çocuık clünyas,ınıdia ibir sonucu olur,

, , Pervin, Orhan Kemal'iıı Adana zenginleri (doktorlar, eczacılar,

,rıül]«iyeIiler,avu,katlarvebirihracatçl)ortamlndanbirçevredegeçer.
Dııa'mıoluşturan,ıbuti.plerirıa.hiÖ.ksızahlökln.atamuyg'ulayamadığızo.
runlu yaşarn,asıV,l,a hizmetçi PgçyInidi,r, Bu ahl6k gösteri lerinden birinin

son,ucunda, işten,koırulur,
öcA!r.rıa,orh.arıKemal,inHaliçVapu.ruhiikAyelerindenb,iri,tadına

d,o.Vul.maz'biryazarfantezis.i,dir.Yazarlayazdığı.u,.u.,p6aıkibüyürc.bağ-
laniı,,halhamur ol|mLış|,uğu verir Öc Aima. Yazdığı çevrenin Sa'ylSlz ay-

ılıntısı,nda, yaza]rI ığInıin ayıın(ısina da gi nmokted,ir Oı,han Ke,mal,
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Yorıi Ar*adaş, önceki çoctjk hiköyeleninin özell.iklerini ta,şır.
Gmç Mıdıarrir, «Kitap Satmaya Da,i,r», «Dörıüş»... vb. otobiyogra-

f i{k hiıkdyeler |dizisi,nıden ,biridii;r. Zonda,ki yazar, yiine de yazaıak kazan-
makta,diren,iir.,B,u anad,a gündeliık ha,ya,tın gerekleri, |(arıı{ı ve kızın,ı ge*
gim savaşına itmekte,dir. o,nhan Kemal hiıkdyesinde, cev ,kad,ını tipinin
çalışma lıay,atına yönelis,i» ayrı ıbir ince|,eme ükonıusu yapılaıbilir. Proleter-
leşm,e,nİn ka,dı,nlar cepühesi ısoıuı,]uhd€, ıhayli yazmısq:r Onhan Kemal.

Numaraoı, Yeşilıçaım hik6yeleriin,den, sonuçsuz bir düşkün _ tip hi,
köyesi,dıi,r.

Üçüncü Adarrı, işsizdir. Ve adı,üstünde, olan bitene hü,kmedenle-
ı,in, pa;,a kazarl;p para,yiyenlerin yanında biı, <.üci.n:..: iclcırı;,clıi,. t.,i i,.;ı
ücüncü,adaın-ılar,dan bini ., Bir icki masa,sınciı i-ıa;i iıılaiet dağitan, is vaat
ecjen do,ktor (birinci adam), issiz, yazı,hane sine uğıayiiıcı taııııızlı,;tan
gelir.

öfke, ıbir ka,hvshane hiköyesidir. Yağmuıdaıı acıian söz, konuş,ma.
{ar ,karı \:za yöı-ıeIdikce cjinieyicilerden bir genci etkiIemeye başlar.
De,rken öfke doğiurur. Gö,rmüş gecinmis adam,ın anlattığı çapkınlık hi-
fti,yesi, ay6rg ğ6li,kanlırtın i,mgele,min,da gerçekleşmiştir.

öfıkeli deli,kanlı,,ha,yallo gerceği bi,rleştiriver,en, bu,nd,an,kimi za-
man ra,h,atl |ri<, lkiın,i za,man sılkıntı duıyan Orhan Ke,rnai kisileni arasındş
sivri|ıir.

<<7?'nci K,oğ,uş»ta, alü özellikte çizilecek i,ıi,k6yeler: '72'nci Koğuş.
Abla, öc Alm,a, ücünoü Adaı-n, ö,fke.

Hulki AKTUNC

ıs54 Ggeır

Kitapta, 1942 - 1953 ı,ıı||611 arasın,da ;yaaılmı,ş 11 hiköye var.
önce,den Küçük Ağa adıyia yayınlanan Grev, «Uyku»dan sonra,

<<konkıle,amele,mu,hıi,ti»ni ve,ren i,kinoi hiköye sayılabIlir,
Cum,huııiyette, grev y.asağının ,sürdüğü döneımde, ,bir doikuı"nı fab-

ri,kas,ın]da gecer olay. Taraflar: Patı"on, oğlu, müessese müd,ürü; işciler;
ve tabili, böyle d,urumIaırda homen or,taya cıkan sözde hakem dev!et'in
te,msi lci leri,,memurIar.

işçi Sarı Me,metii,n öncülüğünde (öbürl,erInin deyi,miy!e, ele,başılı:-
ğında) basl|ayan direniş, B saatl,i,k mesai isteğinin ,karşılaştığı tehditler-
den sonra sı.qıfsal niteIik kazanır. Anca.k, serkomser, savcı vb. n)e,mu-
rin, bunun ne de,mek olıd'uğun,u o işçilere «anlatacakl,ar,dır». Bütün ta-
.ııafsızlıkları ve Atatüı,k inkılöpcılıklarıyla hem de.

a



36/Türkiye Defteri

Nııreftin Şadan B€,y (1943), mal"ıpushane _ tip izlenimlerinden ,bi_

ı:İni yansıüır. Batı ıkültüırüyle ye,tiş,mliş ve o çağın üst ka,de,melerinde de

taraftıar b,ulm,uş 6ı[lıprlın, iaİmancılığ,ın savunucusu N. Şadan bey, davra-

nlşlarına sin,miş ki,ba,r rezilliğiyle mahpush,anede yapayalnilz ,ka1,1r. (N.

Şadan bey, «Tür;klüğe haıkaretten» içeıriye atllümlş(ır.) Ne idüğü b,elirısiz

yard,a,kçısı b,ir yanıa, her]<esi aşağı|a,nıaya deva,m etme,kted,ir. Sonun,da

dıoktorla ve savc|\y,l,a toısl,a,şır. Şımarıklıığ,ı onlara sökmeyecekıtir, Artık

za\ıalh bir 6dem ,ba,badan farkı yoktur,

Savcl, üç aşağl beş yuıkarı «<Grev»deki savcı,dır belki: «Alm?nla,da

tahsiil, Fransa,dıa taıhsil, bil,menı n,e allahın belAsında tah,s,il... Avi,u,pa,_

,da taıhsil sizin giıbilere bunu mu öğreti\ıor? Memleketinizin insanlarıııı bu,

runlayın mı diiyor? Efen,ıli, efendi aç gözünüi Biz bu mem|eketi yoldtan

var eltıkt Bize ya ancı kültiirün lüzumu yokt Bız bize benzeriz, kökü

dışarda ııe itim, ne nıarifet, ne şu, nü bu, hiç bir şoy isteırıiyoruz!ı»

Dert Dİnlerrıe'Gü,nü,nün işçileri, i,s g,üvensizliğinin yarattlğl çekin_

genlikleıi, ,kovulım,a korkularıyla «Grev>ıin in,sanlarına benzerler. An,cak,

on,laıkadar da di1ençlıi değillerdir. iı,ıs,ani. sıioiıfısoI bağlantiıları,, lıe,men

kop,uverecek gibidir... Sarı Memet,e ıbenzoyen Dokumacı Kemal hariÇ.

Ve tabi,i. Millewekilleıinin De,rt Dinleım,e Gününe giden ,işçiler de,

konkak Topal Salih gib,ilori olur,
Kahvede, gurbetlik işçilerin, zorunlu işsizlik günlerinden birinde

iıki köylünün (Ali Os,man ile isnıai|) zıt görünen, fakat temelde aynı ya-

şama biçimini s,ergiIer. l\li Osnıan ile ismail'in şehir gerçoklerini algıla_

ma biçimi de, «Bereketli Topreı,klar tjzerinde» kişilerinin, «Guıbet Kuş_

ları»nınkine benzer.

Kirtİ Pardesü, «Grev»in sonra,ki ,lıaskısın,da yer almayan, 1954 bas_

kısın,da kalmış bir hlköyedir. [3aşarısız ,bir «küçÜk memur hik6yesi».

Belki de bir Çeıhov özenmesidiı,. Yaz kış pardesü giyen me,murun, icine
giyecek hiç bir ş,eyi o|madığl uanlaşıldığında: «Büyük üniform,ası icin_

deıki Atatürık'ün tatlı ımavi gözleri yaşar,mııştı. iciıni çekti ve iki eliyle
yüzünü kapadı.»

Telefon (1942\, şehirde inisan simsarına dönmüş Arzu,halci is,
m,ail'in do!and]ırdı'ğı. üs6eliık şirre,tce ort,adan s,ıyrılarak hapsettirdiği
Mevlut efenldiyi anlatır. Köylü Mevlı.ıt. tüm değe,rlerin şehirde «alınır

satılır» olduğunu biraz çec anlayacaktır.
işsk (1953), yiyeceği içeceği, kirasıyla borca batmış bir küçük

ailenin dramını aktanır. OIaylar, ç,ocuk Leyla'nın evrenincie dat,ıa da çar-
pıcı gönüntülerle dile gelir.
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lş Adamı (1953), yukar,ıdaki işsiz'in rastlaştığı «,bir eski müref_
feh»in hiköyesidir. Binden ku,rulan dos,t|uğun, birden ortaya dökülüve-
ren geçmişin, sonra yine gerçekleşen «is adaml,ığ:»n,ın hi,köyesi ıçinde,
Allah _ Ahlak - E,kmek bağlantısı. (Bu bağlantı, yazarn çoğu hık6y,e-
si,n,de düs-nsel öz'dür.}

. Orhan Komal'de sık rastlanan bu düskünlerin, hız|a yükselip hızla
batan, derken h,ızla yeni,den çıikan kara,rsız sınıfsal niteli,kleri üstünde
ayrıca durulabilir.

Can Sıkuıtısı'nda (1954) yazar, bir Haliç vapurundan, hiköyelerin_
deki te,k «mutlu işci ailesi» im,ge|em,ine gecer. Çok iyi ,bildiği bu çev-
reye bir göz a,tarak, «lhayat kavgasının zorluğundan o,kuyamama» tes-
:pitini hiköyenin sonuna yerleştire,rek bitirir.

Vetinirngt'te (1 953) kitabT (açıkça, Dostoyevsi<i'n,in «Ezilenier»in.
den doğıma) bir iıiköye kurgusunden gerçeğe açılınır. Onhan Kemal hi-
kOye,sin,e yeni bir şoy getirilmez.

Kör Salih (1953), pazard Salih, Küçüık Adam'ın hayat görüşünü
özetleyen bir ti,ptir: «Açlı,k neyse, ille cıgarasız kaldığı gün|er dinden
iımandan rı|k,ş]ük çı]kar, ekmok, peynir ve sıgaraya kavuştu,mu da, tövbe
istiğfıar e,deı.ek te,krar dine gireıdi.»

(Orhan Kemal'in birçok hikAyesinde yer alan bu düşünsel öz, «gün
delik gerçok'te var olan kendiliğinden materyalizm»dir.)

Ama para,sızken, im,renerek soyr,e,ttiği bir «kerli ferli»nin kendisine
karşı giriştiği davranışı; ilerde el,ine para geçince başkalarına teıkrarla-
rn,az Kör Salih.

Fırsat ele geçrnişken, ,ken,disinin eski duru,mundaki adama, o kerli
:ferl iyi n,as,ı l toıka,tlad,ığı,nı (!) a,nılıatı,p yüoelir. ikra,mının anla,mıı budu,r
bel,ki de.

«Grev»de altı özellikle cizilecek hikAyeler: Gnev, Dert Dinleme Gü-
nü...

Hulki AKTUNÇ

ı954 Bereketli Toprokltır Üzerinde
orhan kemal romancılığının sosyal gerçekçi vechesi, «Beroketli

Topra,klar Üzerindeııde bütün boyutları, unsurları, başarı ve eksikIlkleri
ile belirli bir olgunlu,k içerisinde ve aynı zaman,da yezann top|umsal
gerçekçi edebi platformda,ki yeterliğini ve potansiyelini de ortaya koy_
mak suretiyle açığa çııkmaktadır. Yazarın ro,man cizgisi içinde bir değer
sıcraması olan «Bere,ketli Topra,klar Üzerinde» 

-ki 
ydzar,|n kalıcılık taşı-

l

]
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yan bir kaç önemli edebi yaratlşlndan biridir_ önemini ve gücünü, bü_

yük ölçüde yanrs1tt1ğı sosyal gerçekliğin çarpıdırlığından al,makla birlik_

t€, yazarİnın gerçeklik ıkarŞtlstndalki basit ve direkt tavrı ile yazar du,yar_

lüğlnl ,dlŞta bıraıkm,a,yan ü,slübuyla da cliıkkati çekmektedir. Ayr,ıca ro,man

kuı,,uluşu açı§ın]dan gösterdiği'tı_ıitarlı,lık; muhtevayla bağlantısı kosi|rne,

yen Ve şemati]k un5gr|6çid,an rn,Ü,mkÜn olduğunca kaçınmış yapısal bÜ-

tıjnlüğüVle de, ro,rnanıın, ger,çokliğin çarpıgılmamış bir yansımasını es,

teii,k ,bir tarzda vğrrn,e imıkörııını elide e,tmiş olduğu d'a söy|enü^ftelidir,

Orı!"ıan Kema|, bu romanın,Ca Tür,k topluı^n yapıısüna ilişkin dönem_

sel bir gercekliği, ta,sviı.ci üslüb,uyla yansıt,ırken; temeİde Ana,dolu köy,

|,üsünün ,maddi şartlar neıden,i}ıle (roman,da bu, «ıdaha iyi y,aşama iste-

ği» biciımıinde konuiımustur) dışa açı|nıa zorunluğuna ve bu zorunlulukta

ğirci5i yeni biı.üretim ilişkileri düzeyinde, şohir dürıyasınd,a, ozil1şini

rre «ekme,k derdi» peşinde insanlıktan çıkışını. yokoluşunu dilegetirmek,

tedir. Da,ha iyi bir yaşama seviyesine erişmek için köylerini bır,akarak

cukurova gurıbetine çalişmaya giden ıiç köylü, kapalı köy ekon,omisinin

belirlediği ba,sit birevsel ,dü,nyal,a,rı rıe geleneksel değerleriyle. şehrin

bozuimuş insanT dünyası ,karşısında ılirenme ça,basında; zorlu ve ağ'r

şartlar altınıda fabrika ve tariıtm ,işçiliığine yönelirle,r. Ancak ]bıurad,a ki,

şi)er için köyden bütünüyle kopu,ş sözkonusu değildir ve yoksul koy_

lülükterı fabrika ve tarıfm işçiliğine nitel geçiş ,biçiminde yapısal bir de,

ğişim ve bu değişimin roman,da ııeril,nıesi sözkonusu değildir, «Bereketli

Topraklar»da anlatılan. geleneksel köy biııiminin ekon,o,mik ,63,1çl,rnda,n

kenıdine yeıterliğinin ortadan kalikm,ası ve yapının parçal,anmasıyla be_

liren ,köy,deq şehire göç olgusunda iIk aşalma olarak gurbetçiliğin, yani

köyle Böbeık ;bağlnı kop,anmayan bir yarı is-çiliğin en ağır sömürü ve

Vurgun şartIa,rı altındaki insani gerçelkliği. yaşa,ma m,ücad,ele,sidir. TÜr-

kiye'nin belirli biir topl,umısal değişmıı döneminde. yeni ve zorlu söı-nü-
,ı,ü şartla,rında ekmeık kavgıaqı veren Ana,dolu köyl,üsünün, kendisine
ters, yeni, şiddetli ve azg,ın bir dünyanın sağır duvarları arasın,da kısılıp
kalan cataıstropıhelunun maddi - Fflorıevi b,ütünse!liği ile verilmesi,d,ir.

Çukurova'nın «bereke,tli topna,klar»ı üzerinde ,bu «b,ereket»le ,keskin b,ir

tezat teşkil eden; iŞ,gÜcÜnÜ yok pa|ha,slna satara,k, yeŞama ,kavgals]linr

sürdürme,ye çalışan; şe,hrin yozlaşmış iıısan i!işkilori içe,rsinde t.elef

olan, öld,ürücü ve hayvanca iş s,artları altında bilinçsizce harcanan köy,

9urıbglç1;.r'nin ba,si,t ve vurucu insani dra,mının, roman boyunca geniş-
leyen bir insan ,ilişkileri çerçen.ıesin,de, maddi üre,tim s,ü,reci içerisinde
ve ilkel bir sö,mürü mekanis,ma:sın,ınJ ,gaddar çalışma şartları aItında ger_

cekci bir biçimde tasviı.ini g,etiren «t]eroketli Topraklar Üzerinde», bt_ı,
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yon loriyle Anadolu gerçeği,ne yönel ik Türk r.omanı nda ulası İm, ş. on*İ,|',
noktalaıdıan ( aışa,malardan ) biridir.

'I-oplurrlsal 
şarıtl,arün bel,irle,diği kar,maşık ,insan gerçeğinin ."iışİaıj

YüzüYle ve tasvirci ıbir lbiç,inn,de yansı§ılmasında ro,rrıarıı önernli kılanı
noktaIaı:dan ,biri, yazarın d,olaysız ve sağlıklı gerçekçiliği olmakta,itır.
Anca,k ele alınan terdatiğin, toplurnsal ve ,insani zengin bir materyatiı
içer,d,iği ve bu materyalin gercekci bir ibici,rnde )/ansıtıl.dığı «Bereketli
Toprak|ar Üzerin,de,»n,in ve yukarda kendi başına taşıdiığı öneme işEr'et
ettiğimiz Orhan Ke,mal gerçekciliğinin. genel olarak romancılığı içinde,
ort{aya cıkan öne,ı"nli e(sikl,iği ise, gercek karşsıncjaki tavırsız!ığı, sta-
tlkllği. naivliğiildir. Elbe,tte bu e,ksiklik, ro,manın kerıdi başına ve za,ma-
(ının,toplumsal. kültürel sartları icindeki obiekti,v öne,mini orta,dan
kalğır,m,arnakta, ,bun,a karşılık yazari:nın fbilgisel - ideoloıgik ve estetik
yoterliğ;ınin ve gerçekçi roiman yara,tı,şın.daki potansiyelinin sınirlarını
belirtmektedir. Orhan Kemal'in sıca,k insan sevgisincien kaynak!anan
bir duyarlıkla oluşturlduğu, Ana,dolu in,san,ına yöneli,k bu basit estetik
Jçxiı:uluşu, yazanı,n yuıkar,da belirtilen b,ireysel ııe top|umsal bilinc ek-
siklilğine ,karşı,liık. önem taşıyan Ve lkaliıcl ,nitel-iğo sahip bi,r edqbi yara-
tış haline g,etir,en yan, ro,manın Türkiye'nin bir dönerrıine iliskin insan,i-
toplumsal problematiğin görüııürddki gerceğini belgesele varan bir do_
iaysızl ııkla yansfi6.35,. göıstermosidi,r.

« Bereketl,i Topraklarııda anla,tı lan, geçi,m,karygısıyla köylerini ter-
kedere,k selhirde ırg,atlık yaprnay,a yönelen üç arkadaşın, serüvenid,ir.
Köye dön,me umudunu ve içlerinde taşıdı,klar,ı köy özlemini yoz bir üre-
üim ve insan ilişkiieri toplamı olan şehir ,karşısırıda bi,r dı'irenme ve ya-

şaima g,üoü ola,raık diri tutan, sündü,ren iflahs,ızı,n Yusuf, Pehlivan Ali ve
Köıse Ha,s,an, şehrin ,katı, ş,iiddetli ve ,keskjn sömıüru mekan,ismnsı içinde
,ufalanaraık biri dlışınıdıa, ,dnamatik bir şeıkil,de yo,kolurlar. Bu zorlu ça_
tış,madan, öldürücü ekme,k kavgasından yenilmeden cıikan tek kisi ise,
kisiliğinden taviz veren, dal,kavukiu,k eden, inısani yozluğa ve bireycili-
ğe bul,aşan iflıaihsı4ı,n Yusuf olur. Bir anla,mda, o da yeniık d,üşmüştür
aslın,da. Yusuf, ıkısa zaman,da aralarınd,a,ki da,yanışma parçalıanan ve
henbiri bir canka kapılan1 üç arkadaştan; ,korkunç ,b,ir sefale,t icinde ölen
Köse Hasan'a ve ş,eıhrin saıhte alda,tıc| n,iımetlerrinde, tuzak ve dolapla-
rı,nda ıkenıdıi,ni yitiren mert Peıhl,ivan Aii'ye karşıl,ık, cjuvaroı ustası ola-
ı.a;k, ,ko|ıtuğunldia «gazocağı » köye dönrneyi başaıiı,r.

Bu insanların karşısına şehir, ikiyüzlü bir madalyon olara,k dikilir;
bir yüzüyle hiç görme,diıkleni te,kni,k araçları, şaşırtı.cı kültür obiektle,r,i
ve ,tensel hazIarı]yla y,üreik ho,plaitan s|a,hte, cll6lı bir yeni dürııya; öbur
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yüaiyle amansız,yaşama ve çalışrna şartları, sömürünün en kaba biçi_
rrıiyl,e, insandışı bir ürotirrı cohenneminde,ki in,san kıyamı... Evet, şetıir
üç köylüyü biıüiı,inden ve keıı,di dünyaların,dan kopartıp, kendi başlarına
,bireyci kurtuluş,çabalarına iteleyerek; bu çaresiz insanları da say,:sız ben-

zerleri gibi kısa zamanda sömürü ça,nkın,ın birer unsuru haline getinir.

Oıhan Kemal. fabrikalarda ııe kapitalist tarım işletmeleri,ndeki iş ce-
,hennernini sert ve keskin bir biçirnde tasvir ederken; baş,ka insan!ara,
başka,ilişkilere atlar. geniş \ıe çarpıcı bir «emek» panora,mas: cizer. Ka-

dınlı, çocuklu ııgat pazarları; işgüoü co,kluğunun getirdiği en düşük üc-
retle çalı,ş,ma zoru,nluğu; pzıtronlarla işbirliğin,deki ırgatbaşlai,ının ha-

röçlarıyl,a bi,r ket daha arıtan sömünü; herçeşit rüşvet, dalevera; fabrika-
larda maddi, manevi kölelik için,de boğaz tokluğuna caIışan ınsanlıktan

§ıkrn§ işc!ler; patozlanda dayanıl,rnaz şartlarda eriyen tarım e,mekçileri,
esıar. kumar. kurtlu ekmek. taşlı pilav, iş kazaları, ispiyoncular, patron

ıışakları; «dudal<ları patla,m,ış, ağı:ıları köpük icinde, yorgun, ,1ılg,n in-

sanlar», sıtma ve Çtıkurova'rıın kızlgın güneşi alt:nda süren «ekmek kav-
g_a§ı», hem de horkes için «kerıdi tıaşına» süren,b,ir kördöğüşü... Orhan
Kemal'in «gunbeıtçiler»i anlatarak ve gurbetçiler yoluyl,a çizCiği insan

emeğinin insan taı:afından düşürüldüğü sef il ve zorlu şartlarda yüze çı-
.kan cohennemt,irı,san mozayığı...

Roı,nan boyunca değişi,k.,me,kiinlard,a topyeık0n sürd,ürü len sömürü-
ye tek ıkaı.şl çıkış. patozla,rda çalışa,n tarlım işçisi kÜrt Zeynel'den gelir.
Uzun yıllar edirıdiği tecrtibeleri başeğmez güçlü kişiliği ile birleştiren
Zeynel bu ıgaddar söm,ünü nıeıkani,ısmasıyl,a ve rez,il çalışma şartlarına
kaı'şı ,bireysel bi1 ffişlaldırnıaya girişir. Yoğun bir öc duygusuy|a ağa-
n,ın hanmanl,arını atese verir. Zeyntıl statik ro,manın ani,den parlayan dL
na,rrıik un,suru ıolarıak unutullrnazlaşır.

Orhan Kemal «Bere,ketli Topraıklar üzerinde>ıde Türk topiumunun
bir dönemdeki sosyo _ okonomi,k ,yapı değişiminin insani gercekliğini
.içerden ciizergk ve anıtsal bıı" yaııatış olaraık ortava koy,ma,ktan çok, b,u

g,erçekliğin dışşal tezaıh,ürün,i] basil. ve dolays,ız bir tarzcla tespii etme,]<-

.tedir. Genel olıara,k, toplumszıl insani gerçekliğin estetik bir bicimCe ye-
:ni,den ,kurulmasında, özel olzıraık roman yaratışın,da Orhan Ke,ma|'in ha-
roket ettiirici moftivi ve esüe,ti,k bütünlüğü kuran ,temeli, yaşanana, «iy,i
,bi|ıinen»e ve,gözle,me dayan,an naturalist gerçekcili,k oluyor. Yezar,ın
6|,tlnlyası,nia giı"en,. etine ,kan,ına ,karıŞan, icinde yer alınan, dinlenen, göz-
|enen ,gerçeklik roımarıda hiçbir i,deologi,k kaygı güdülm,eıksizin, olduğu

1
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gilbi, görünen şekliyle yansıtılıyor. Böylelikle oıhan l(emal'in romanı

çözürnleyici, eleştirici, sos,yal eleştirici ve toplumcu ,anla,y;ışlaı,ın, eği,

lim ve yöne,l,i,mterin dışın,da bütünüyle «gerçek»ten gücünü alan, belge,

sel tğsıpitçiliği ile kalıcıila,şan, sosyolo,gik veri unsurlarlyla güç!enen ve

An,a,dolu in,sanının gerçe,ğıini ya,şanan basitliği içinde gündelik Ve çar_
pltılmamlş biçimde verişiyle geleceğe ulanan bir çalışma olara,k yüze

cııkmajktaid,ır. oıhan kernal gerçekçiliğinin bu niteliği, onun genel Tür,k

foman otuş,u içg.rinde hem zayıflığının hem de güçlülüğünün temeli

luyor. Gerçoklik karşı$n,da passiv kalı;sıyla 9,üç,süz; gerçekliği Colay-

Sİz Ve yaüşayan 1biçi,m,de verişiyle güçlü. Bu yargının s,on böl,ü,münün pek

.az rolnan için geçerl,i olduğu da g,erçıek.

Taylan ALTUĞ

ı95s

Ki,tapta, 1951 -'l956 yıllarında yaa:l,mış on clört hi'köye var.

Arka Sokak (1952), küçük ada,mların kücük kacınlarından bir at_

mosfer hi,k6yes,i aktarır. yoksul bir kadının doğurma sancıları ve d,o-

ğan enkek çooulk, hiköyenin belkamiğidir... K.üçük,kadınların güniük çe.

kişmeleni arasınlda bir silinip bir parlayışı,yla, u,mu,t verici bIr hayatı

muştu lar.

Asılzade (1953), gençliğinden düşıkünlüğüne, bir çeşit Nurettin

Şadan Bey ya da o eski «Bir irısanı>d,ır. Ve düşkün halinde bile, eskq

kredisiyle dolgun maaşlı bir iş kazandırır hi,k6ye kişisine,
Odacı (1S51). biline,n, beyden faz|a beyci b,ir m,üsta,hdemı anla-

tır. Çarı,klı ,kurmaydır da. Ufak tefek a,damı mü,dürle görüştürme,den ön-

oe. olan,ca güçlüğü ç,ıkanır. Der,ken onunla, tatlı bir orhan Ke,mal dialo_

guna girer. U,mu,ffı müdıürün odasına girdiği anda niteliği belli olur ufak

tefelk aid,amın: D,udak u,çuıklatan bir müfettiştir.
oysa, rahattır odacl: Çaly ka,hve sonmak için odaya girdiğinde, ufak

tefek adama şöyle fıs,ı l,d,ar, «Bana da pay vermezseniz, anam avradı,1ç1

olsun ,mıüfeıttişlere diriı"n, Sen,in u,mum müdür dediğin, benim avcumda.

Böyle işleni bensiz ıbe,şir edomez!»

Sevda (1955), s,onra,ki hi,kÖye|erden Kel Tahir,le (1956) birleşen

nef,is bir aşk hiköyesidir. Kamıbur S,üleyman da, çirkin ve kel Tahir de

kendiIerini bütünIeyecek bir sevgi için varlık|ar|nı ortaya koyarl,ar. Hal,k

hiköyelerindeki gilbi ola,bilir sonları: Erişseler, o varlığı da kolayca fe_

da edece,k|erdir.

Arkcı SoYıç,ı§t

ı
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§üpüıgei (1956). önceki hiköyeltıı:den <<Çöpçüııye yaklaşır. Bura-
da son, daha ça,bu,k gelımiştir. Binbirin,den ha,bepsiz, ,birbirinden u,m,ar_
sız iki a,damı (cöpcüy|e şöför) bir anda bitiren otomobil kazasııyla. Bi,r-
leştikleni i,kinci no,kta, kaza,dan sonra binbirlerineduydukları özveiili acı-
madır. öze|liık|e Süpürgeci'nin duyıarl,ığı.

Yatİancı (1955), şehre döç dalgasıyla sürüklenip ortada kalan iş.
siz köyl,ünıün açlığını tasvi,r eder. Kendisi gibi birindeı,ı yararlanarak aç-
lığırıı bastıran köylü, o anlık ı.ahatlığı içindeıyken, «,kend,is,ine benzeyen.
adaırn»ın başp gittiğini farık etmez bile.

Dilekçe (1954), umu,t ,bağlanan oğul yönünden «Şahut'la Karısıı>
hiköyesini ha,tırlaüı r. işten aqı lmıs tel lak yönüün,dense, « Çöpçü»yü.

Delikanlı ( 1 955), Çamaşırcının K,ızı Neriman'ın, 
=hal 

i vakti yerincie,
*rkeğidir. sinema imgeleriyle bezediği ha,yatının asıl gerçeği, parasız
(aldığ: anl.arda belirir.

Harika Çocuk (1955), Onhan Kemal hikdyesi icinde {{çaIlş6n no-
cıık» tip,i,nin en başarılı verildiği ı5rneklerindendir. Sine,malardan, serü-
uen ,rnecrn,uaların,da,n kapma ,kuruntu|,arla avunan, böylece günlük ha-
yatın d,ışına çıkma,ya çaıbala,yan çocuık, o k,urtulunmaya calışılan haya-
tın da. davranışl,anın,daki y,anlii,şın da bilincindedir. «Suclu>inun Cevdet.i
giıbi özleyip durduğu başka ülıkeler. H,arika Çocu,klta hic bir zaman ger-
Cek'le Özdeş|e,ş,rngz. Ve «Maikiney,se, çııcuğun emrİ altınca munis bir
hayvan kadar uysal, yere kıvrım kıvrım de,mir yongalar dö,ker» durur.

Delibozuk (1953), kenar ma.halle esnaf ının yaşayışındıan, sıcakla.
bunalmış bir kesiti anla:r. Bir radyo d,ağııtır bunaltıyı, radyo, «Cem,ile»
deki Muy b,aıbanın calgılsı yerine gecmistir: «Ra,dyodan sifa dökülüyor-
d,u sanki. insanlar tek yürek, tek nabız, tek ciğer, tek düsünce halinde
insanlar, ,kınışık, rornatizmalı, aksırıklı, ciksürüklü insanlar, kel, kiı,, to-
pal, sağır, dilsiz, güzel, çinkiıı insanlar, zaval|ı, kahra,man, rezil, namus-
lu. alçak insanlar. ha,karetten çarpı|imış, tehditten ürkırıüs insanl,ar, ufa-
cık a,mpulilyle gülümse,yen radyonun b,a,şın,a üşüşmüşlerdi,»

Bir,karasakallı ile hur,da de,mir iş,c;isinin «radyo anlayısları», kü-
çük hiıköyeliık son'u no,ktalar.

!,!aham Anası (1955). bir hikAyecilik fantezisidir, üc sayfa icinde"
tar,ihsei eımekçi haıkkını ara,yan tarih,sel ıbir,kadlın... ve yaza|ın inancı.

Nermin'de (1953) yine, ha,yatın «cJışarda calışma»ya zorladığı bir
ev ,kadını anlatı lır. K,ocas,ı iş,siz,dıir. «Genç Mu,harrirııdekı, «Kitap S,atma-
ya Dair»d,eiki, «Dönüş»teıki gi,bi.

Berduşlar (1953).., Avare genç hiköyelerinden biri daha. «Park-
ta» hiköyesini hatırlatıyor.
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ü(Alka Sokak»ta altı özellikle çizileceık hik6yeıer: Arka Sokak, Sev_,

da' Kel Tahir' Harika Çoct"ık' 
Hulki AKTUNç

lt

Bir zaman «Arka Soka,k» hiıköye kitabım mahkemeye verilı-niştı. Ha-

kirn, savcıya u\ıar,ak: «Konularını ne,den hep faıkir fukara,darı, işçilerden
aldığıımı. Tünkiyode varlıkiı' insanlarıın, iyi yaşıyanların olup olmadığp
nı sonmuştu... «ilık biakıışta evlet. çok doğru bir soru... Neden hep b,u,

insanları, bu insanl,arın yoıks,ulluğunu ele alıyorurn?... O zaman Haki_

rne: «Bon gerçekçi bir yazarı,m... En iyi bildiğirn konulaııı alırım... Var_

İııklı \ıu,rttaşlaı.ın yaşayışlarını ,bil,miyorum, n,asıl ya,şadıklarından d,a ha_,

b,erim yok...» de,miş ve be,raat e,tnıiştim. 
orhan KEMAL

Orhan Keınat'in i|dıal Kahvesi / s,442'

Ig".çJ SersgrE §§[E[ıFaner

Bk. "Orhan Kemal'de Aşk", Necati Güngör

Kçrdeş Fcyı

Kitapta, tarihlen,meımiş 19 hi,k6y€ v6f .

orhan Komal'in, pratik içinde kendiliğinden biliııçlenıne sürecine

giren h,aimalları. Ka,rdeş Payı'n,da beliren iki ahlöktan (ticaret ahlökı!

ve eı.kelklik) birin,i seç,mekle ,kalmaz, «Bund,an böyle kendi göbeğimizi

kendi elimizle ,ke,sel,iım ark,a,daşlar!» derier. «Bu ibnoye (hamalbaşına}

!üzu,m yo,k! Kazan,Gımızı da kardeş payiı e,deriz, Oldu rnu?»

BuhilkAye,«Uyku»ilebaşlayıp«Grev»ve«DertDinlemeGünü»yle,
sürerı te,ı.rı,e yeniden (ve ,s,on olarak) yaklaşmasıdır orhan Kema|,in.

Kırrrıızı Mantolu lGdın, kesinIikle otobiyografik bir hiköye. Ma,l,ı,

pushaneden işe oıkma. aııkadaş Necati ,.. vb. ayrıntılara «N6zım Hikmet'_

ie Üç Buçuk Yıl»da, «Kemal Tahir'e Mapusane'den Me,ktupl,ar»da da ra,st*

ianilıı. Klrımızı Ma,ntolu (kötü) Kadınsa, düsmüşlüğÜne karşılık hiç değii,

bazı ,konularda temiz ,kallmaya çalış,an kla,si,k orh,an i(emal tipidir.
Arkadaş Ne,cati,nin hik6yesi,, yine bu kitapta Necatİ,de ele alınır.,

Bobi Niyazi,yi ise, <<72,nc,i Koğuş»tan, «Düny,a,da Harp Vardııidan tanl*

tlz.

t
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Korku'da en büyük korkuisu işteın atılmak olan bir ayniyat mute.me-
dinin karşı,sına, «Müfe,tti,sler N4üfettiş,i»n,e benzer tiptp ıblr dolandırıcı
çıkar. Rüşvet ister. Mu,te,m,eıt, rıaımusıJndan em,in,dir, verm,ez. Ama... Kuş-
kusu artar, kon,dini yi;tirir, bir «işteıı a!ı l.m,a kara,basanı»na ya,kalanmış-
tır. Yapma,dı,ğı namus,s,uzluğ,un gölgesi ,iŞten atılrmasına yol pçar.

Yeııi Şoför, tek kişiliık bir ,grevin hikiyesidir. Yeni şoförün hayatı,
iş,/işsizli|k arasında gider ge|ir. Noyse ki, patronu kolay yola gelen bir
adamd,ır.

keırar Mahal'le, gözleım tospi,ti ıbaıkımından dönt dörtlü;k bir hike-
ye,dir. Yine o küçük kadınlar, yine dönülüp ,ayrınrtı,sı,yla verileceık («Ma-
halle Kavgası» hiköyosi, sonra «Balon») 1çgn31 moh3lle dünyası.

Ku,duz, küçük aitenin giünlü,k hayatını sarsan kücük bir olaydır.
Dertsizce s,avuşturuIur, ama karı,koca,nın arasını da açar.

Aocıık... «Haıi,ka Cocu,k»un bir benzeri daha.
Eczanedgki Kız... Bir «Kiiçücü!<». Tam bir «Küçücük».
Arslan Torrısorı... Ç,ocuık d,ünyası. filmler, re,si,mli romanlar. Ve

«Suçlu»ya, «S,okaklarıın Çoc,uğu»na uzanan gizgi.
Motöı,de, kj:sa bir izlenim tesplti. Hali vakti yerinde olanlar, ve

baş,kası,nın kaygısını çokenler. Yani. «hırtlar» ve «enayi»|er!
cirkin ve evde ,kalmış ,kızın, önceki hiköyelerde benzeri görülen

yolla ılücelm,esi ve avunması.
Kadın Parmağı, sı,kıcıı küçü,k burjuva m,isafilIiıtç|,gri,n,den birıkaç say-

fa.
lziır Güııü'n,de, yine tipi,k bir Or,han Ke,mal in,sanıyla karşılaşılır:

Bir garson. Bir rastlanıtıyla. feleıkten gün calarke,n, kendi mesleğinden
o|anIana zorluk çıkarır. Etme,diık hak,aret bıraıkmayarak ıbıoşalır. Binka,ç
saa( ols,un, eski kişiliğinde,n l:urtulaıbilmiş, ona h,ücum etmiştir.

Üç Arkadaş, çocuk hiık6yeIeri dizisini sürd,ürıür. ön,cekilere, teiknik
ve konu olarak bir şey ka,tmaz.

istidacı, Bü,yük Baba vo Pırıl Pıfıt'd,a, bas,kalarının dünyasından yo-
la çıkan yaza(:,birinoi,sinde, «lelefon» hiık6yesinde olan bitenlere aykı-
rı bir özlemini somu,tlar; ikincisinde Adan,a gözleimlerine dayanan «Es-
kici bıaıba» tipinin, «Balı,k»taki ninenin b,ir benzerini, ücüncıüsünde ken-
d,i cos,kunluklarını söz konu,s,u eder.

Ne oluıısa olsun, inancı giiclendirmektedir «Pırıl Pırıl»... Aynı, Sait
Faik'in «özlediği d,ünya» ,gibi: «orospusuz, p,eze,venksiz, gamsız, keder-
siız. pırı l pırıl yarınlar...»

' Kitapta, altı özellikle cizilecek hik6yeler: Kardeş Payı, Korku. Çir-
kin.

Hulki AKTUNC
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kısa ,kı,sa yirmi doıkuz «mıizah hikOyesi»nin yer aldığı kitap, neden-
se e|eştir,menlerce peık önems,enmemiştir.

Oysa, yazarın, ,mizah dergisi okurlarının ,karşı,sına cıktığı hik6yelik
malzeme dağarcığıyla olsun, tam profes,yonel ,kıvamlarıyla ve «hikAye
yazma tavrı»nı doğrudan veıımeleriyle ols,un, bu hikAyeler önemIid,ir.

yinrrıi doıkuz hi]k6ye, orhan kemal hi,kdye ,dünyas,ının hayli zengin
ıbir antolojisid,ir. Sarhoşlarıyla, küçük mesle,k enbaıbı, kılıbığı, küçük ai-
leleriyle. eski (ve çoğunlu,kla «düş,k,lipy) Adana al,kadaşlanıyla. «o ba-
.ba>ıdarı kalma dostlarıyla, kuyruıkta be,kleyenleri, dert anlatanlaıiı, dert
dinleyenleriyle, alıng,an küçük adam|arı. hayal,en üzülen hayalen sevi-
nen insanlar,ı, haliç vapurları, hal,k otobüsleriy,le. Meşruıtiyetten kalma
kaıhvehaneleni, yaşlılanıyla, avare gençleri, «küçıücük» kızlariı,yla, Ye-

şiIqam eziıkleri, şenduIları, gö9menleri, kötip efendileriyle, ,iktidarsızları,
za,rnparaları, mahalle kavgalanı,yla... bir Onhan Kemal hik6ye evreni.

yüzlerce izleni,rn, cıvıl cıvıl bir sürü insan, satırlar arasında ış|yıp,
sönen, yazıla y,azıla u,stası olunmuş olaylar, olaycı,klar.

«Ba,b,il KuIesiıın,de Orhan Kemal, tüm nitelilkleriyle bir «halk hikö_
yeci,si», anlaıttr mı herıkeise dinleten us,ta bir meddahtır. Yer yer Os,man
Cemal'e. yer yer MŞElye, kimi zaman da F. Cel6le,ütin'e kadar uzatır
çizg iIerin i.

iddialı görünmeyen bu kitabı anlamak, tüm Orhan Keimal hika-
yeciliğinin ağırliğını oluşturan «ist:anıbul tabanı»nı anlama,k demektir.
Bu taban, toplumsal ve anabelirleyici doğrul,tuyu tümüyle yakalamaz.

A,dana çevre,si hiık6yelerinıden, ,bu oranda uzak düşer. Fakat yaşantısal'a
büyük ölcüde bel bağlamış, ımialze,me ağırlıığının ıb,üyüs,üne kapılabilen
yazar için yine de verimli bir to,praktır.

Kitapta, al!ı özeililkle cizilebilecek hikAyeler: Adam, otobüsie, Ber_

ber. Dev, Bestami Efendi, Matra,k, Amir - memur...

Hulki AKTUNG

Sııçlu

1956 yılının yaz aylarnda vatan gazetesinde tefrika ettiği suçlu
romanında edebiyatımızda son yıllarda ilgi çekİci bir konu haline gel_

,mıye başlayan suçlu tipleri ele almaktadır. Batı dünyasında bilim ve

edebiyat alanlarında çok eski bır geçmişe sahip olan «suç ve onun

toplumdakİ kaynakları, konusu, ancak son on yıl İçinde bizde de ko,

.ı
}
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nuşuımıya ve yazıtmlya başlandı. Adnan veli,nin ünlü «Mapusane Çeş_

ın€sİ, (1952) kitabından sonra, Orhan Kemal de bu konuda ilgi çekici
bir büyük hikaye yazmıştl:72. koguş (1954). Bu kıtabıyle bu konuda

söyliyeceklerini bitiremiyen yazar, yeni romanı ile daha ilgi çekici bir

.konuya geliyor. Bu artık hapishanelerde yapılrnış gözlemlerden derlen,

miş yalın bir eser değil. suç üzerinde daha genel oımak istiyen, suç_

luluğun bir çeşidi üzerinde daha derine giden bir araştlrmaya yöneli-
yor. konusunu bütünden şöyle ay|rıyor: Hapishaneleri dolduranların
hepsi tek adla adlandırılsalar bile aralarında onları suça götüren se_

bepler bakırnından derin farklar vardır. Koğuşları dolduran çeşitli suç_

luları birbirine yaklaştıran ve benzeştiren yalnız hapishane niz6mıdır,

orada yaşanan hayattır. Hapishanelerimizin subyan koğuşlarını doldu_

ran çocuk suçlular son yıllarda üzerinde hayli kitap yaylnlanan, dok-

torları, ter!ıiyecileri, hukukçuları, ilgilendiren bir mesele oldu. Orhan

Kemal de bu konuya bir romiancı görüşü ile giriyor.

suç işliyen çocukIa sabıkalı bir büyük arasında cezanln infazında

fark gözetilmesini ısrarla isİ:iyen lıirkaç araşt|rıcının dışında bu dü_

şünceye yanaşan pek çok insanın mevcut olduğu bugün için iddia edi,

lemez. Bu çok önemli rneseleyi geniş çevrelere yaymakta edebi eser-

lerin, romanların büyük yetkileri ıılabilirdi. Başka memleketlerde de

sanatçıların bu yolda etkileri görüilmüştür. Çocuk suçluIarın açıklı
dünyalarını, bilgisizliğimiz yüzünden bunların ne kadar çabuk çoğalıp
genişlediklerini göstermiye çalışan bu rornanın sanat amacından baş-

ka ayrıca işaret edilen faydalı yönde de etkileri olmasl gerekirdi.

Çocuk suçluluğunuın genel sebepleri olarak - araya başka rno-

tifler de karışmakla beraber - irsiyetten gelen bir karakter bozuklu-

ğu, aile ve mahalle çevresinıdeki bozuıkluklar, büyük şehirlere has

suça tsşvik edici yerlerin kontrolsuz bırakılışı, bunların bir sonucu

olarak çocukla çevre arasında zinc!rleme uyuşmazlıkların getirıliği

kompleksler gösterilebilir. Yeızar öııce ıııeseleyi bütünü ile aı"aştırmı-

ya, tıbbııı, hukukun, sosyolojinin bu aİandaki bilgilerine başvı_ırmıya

lüzum hissetıııeden kendi gözlemleriyle ha!letmeyi düşünmüş. Gerçek-

çi bir yolda, hele sosyal geı"ı;ekçi bir yolda yürüdüğüne göre bilimin
araştırdığı ıneseieye getirdiği aydınlıktan vazgeçmesi eserin kuruluşu,

ııa daha başlangıçta bir sakatlık getirmiştir. orhan kema1, ş!mdiye ka_

dar yazclığı romanlarda çok iyi bildiği konulardan tasvirci Eerçekçi
yoldan eserler vermişti. Bu eseri konusunu daha dar, sanattan önce

bilimin araştırdığı bir alandan seçmiş. Bu çeşit konulara, hele yazar

daha önce başka konulardaki çalışmaIarını bir alışkanlık haline getir-

mişse, daha hazırlıklı girmek zarureti vardır. Orhan Kemal, paranoialı
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bir suçlu çocuk tipini, Cevdet adında bir çocuğu ele alıyor.,Bu tip üze,
rindeki bütün bilglyi ancak Jean Frete'nin türkçeye çevrilmiş "Delilik»
adındaki küçük el kltabından almak zorunda ,kalmış. Bu ,kitabın para,

noia yapısıııı tarif eden 21, 23, tavsifini yapan 29, aile ve çevresinin
paronoia yapısının meydana gelişindeki büyük, etkilerini gösteren 30-

31, paranoiaların aksiyona geçmiye çabalıyan hulyalarının tavsifini
yapan 32. sayfalarından kitabın temel düşüncesini çıkarmış, seçtiği
Cevdet - çocuk'un bütün - ancak eserin sonunda- ruhi çizgilerini,
ciavranışIarını bu kitabın tavsiflerine biraz uydurmıya gayret etniiş-
ti r.

Burada olduğu gibi konusunu sosyal psikolojiden alan bir roman-

da yazarlarıı,ı çok defa bilim adamlarının eserlerine baş vurdukları
görü!müştür. Arna lıu faydalanmanın Orhan Kemal'in sanatı için za-

rarlı b!r sonuç verdiğine inanıyorum. Her şeyden önce, söz konusu
ruh muvazenesizliğini bütünü ile iyice kavramadan çok değerli göz-

lemleri ile birleştirmiye kalkışmasında açık aceIeciliği görülmekte-

dir. Paranoialı Cevdet'in gelişmesini,. suça doğru yönelişini anlatır,
ken romanın ağırlık merkezini onun içinde olup bitenlerde,n çok faz-

la dışarıya kaydırıyor, lüzumsuz bir şekilde şişirerek ayrıntılar üze-

rinde oyalanıyor. Romanın kuruluşunda çocuk tipi birinci pl6nda bü-

tün ilgilerin merkezinde olması icabettiği halde, birçok bö|ümlerde
bozuk bir alle yapısının yan uzvu olarak kalmakta, kalabalık tip!er ve
olaylar arasında gölge gibi silinmektedir. Orhan Kemal, kenar ma-

hallelerde yaşanan hayat üzerinde bildiklerini, çocuğun ruhi geiişme-
siyle ilgiler kurmadan eserine doldurmuş, ancak romanın sonunda
ihtiyar baba,oynak üvey ana, dedikoducu_ bir mahaiIenın gündelik
yaşayışı peşinden sürüklenip gide:"l<en birdenbire roman!n bel kemi-

ği olan düşünceye yanaşıyor. Paranoiak bir suıçIu çocuk, bu tipiıı baş-

ka suçlular, toplurrı, kanunlar karşısındaki durumu, hapishaııelerdeki
yaşayışları üzerinde çok çabuk tempolu bir düğümlenme yapıyoı".'

Yazar, rornanı oradan oraya sürükledikten sonra birdenbire bitirrniye
karar vermiştir. Homanın önce gazetede tefrika ediln,ıesinden gelen

bu tefrikacılığa has düzensiz ron,]arı yapısı. Orhan Kemal'in son yıllar-
da içine düştüğü, sanaiı için çok zararlı olmıya başlıyan bir çıkmaz_
dır.

Siıçiu çocı.ık tipinl ele alırken, kendine yardımcı olarak seçtiği
o küçük kitabın anlattıkları üzerinde bile yeter derecede durup dü-

şünerneden, bir iki tasvir ile yetinmiş. kendi gözleminin bir bilim ki_

tabındaki tasvirlere uygun düşmesi ona yetlvermiş. Bilim, bu çeşit
romantarda, yazarn yapacağı gözlem, pl6n eksiklikleri, romanın ku,

l
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ruluşundaki düzen üzerinde etkjli olmalıydı. Bu konuda ustaca yapIl-
mış gözlemierinin eksikliklerini kolayca bilim kitaplarından öğrene-
bilirdi. Çocuğu, paranoialı Cevılet'i suÇa götüren başIıca sebepleri
aile ve mahalle çevresinde toplamış, irsiyet ve bunun çocuğun mi-
zacı üzerindeki akislerin, bülüğ çağına doğru giden bir paranoiaIıdaki
cinsel kıpırdanışların tasvirini yapamamış. Ama iyi bir romancı, bi-
lime dokunan meselelerde ne yapacağında kararsız olan bir romancı
olarak irsiyetten gelen mizaç özellikleri, cinsel yönelmeIere ait ay-
rırrtıların kitapta ham malzeme olarak mevcut olduğunu söylemeii-
yim. Cevdet'in üvey ana karşısındaki çetinliği, baba ile genç karısı-
nın göz önündeki ,halleri, mahalle içindeki kız arkadaşları karşısında-
ki efeliği, sonunda hapishanede şöyle bir dokunulup geçilen cinsi
sapıkIıkiar karşısındaki davranışı üzerinde söyledikleri, ona yeter
derecede fırsat verdiği halde, suça giden çocuktaki ruhi gelişmele-
rin açıklanmasında ,bunları kuIlanmamakta ısrar edişi hayret uyan-
dırıcı bir haldir. Orhan ,Kemal beden yapısından gelen değişmelerin,
cinsel yoldan geçerek paranoia taşkınlıklarına nasıl dönüverdiğini
gösteren zincirleme oluşun farkında bile olamamış, belki, acelesin-
den bunu görüp düşünmiye, eserini dört nala yazmaktan tasarlamıya
da vakit bulamamıştır.

Romandaki sosyal çevre, Cevdet'in Haliç'in sağ kıyısındaki ma-
hallesi; unkapanı ile Ayvansaray arasında bir yer, cibali gibi yaza-
rın çok iyi bildiği işçi ve fakir mahalleleri, AmerikaIı sosyal psiko-
loji araştırıcılarının ««suçiu mahalle" dedikleri, içinde yaşayanları, he-
Ie Cevdet gibileri suça götürrrıekte başlıca rolü oIan, içinde düş-
künlüklerin kaynaştığı mahalleleri tasvir, yazann pek 616 yapabile-
ceği bir şeydi. Ele aldığı tipin suça doğru gelişrnesinde bu pek lü-
zumlu idi. Orhan Kemal, bu cihetin de pek farkında olamamıştır. Cev.
det'in mahallesi bir "suçlu malralle" değildir. Bütün gücü ile ayak-
ta duran, sosyal ilgiIeri, moral baskıları uyanık, azçok birbirine yar.
dımcı, birbirini tanıyan insanIarırı bir araya geldiği eski, gelenekçi bir
İstanbul mahallesi. Cevdet'in mahallesinde ona düşman olan kuvvet-
ler - bir paranoialının etrafı düşman|arla sarılıdır - üvey anası,ile
birkaç çocuktur. Mahallenin onu suça doğru itişi söz konusu bile de-
ğildir. Başını şöyIe kendi mahallesinden çı,karabilseydi Cevdet'i uy_
gun ,bir çevreye pek 616 yerleştirebilirdi. Yazarın buna da pek vaktl
olmamış.

Bir paranoiak, çatışmalara, kavgalara ,kendi mahallesinde girer,
Mahallede her şey onu bu yola iter. Bir öksüz çocuğun her halini dik-
katle gözliyen ailesinin ondan esirgediğini vermiye çalışan insanla-



rın bulunduğu bir mahalle, 6si ruhlu bir azgın çocuğun suça doğru
yönelmeden staj göreceği uygun bir yer değildir. Toplumun en aşa
ğı tabakasındaki insanların, her çeşitten suç unsı.ırlarının kaynaştı
ğı, Cevdet gibilerin içinde rahatça yetişebilecek|eri mahalleleri eş
kiden ZoIa bile tasvir etmişti. Halbuki, Orhan Kemal'in aniattığı ma
hallede Cevdet'e benzer bir ikinci paranoialı da yetişmiyor. O hal-
de çevrenin suç üzerindeki etkilerini gösterirken O. KemaI ailenin
etkileriyle yetinmiş olarak karşımıza çıkıyor. Mahalle suçluyu hem
yetiştirecek, hem de onunla ihtilaf haline girecektir, Kadınlı erkekli
herkes Cevdet'e acır, suçu başkalarında bulurlar. Üstelik Cevdet'in
hapishaneden çıkınca mahallesine dönmesi de toplumda onu tutan
kuwetlerin, çevrelerin varlığını göstermektedir ki, yazarn temel dii
şüncesinin ortaya iyice çıkabilmesi için Cevdet'in etrafındaki bu dos-
teklerin kaldırılması gerekirdi.

Bütün bunlara karşılık, yazann çok ,başar.ılı olduğu bir taraf ,da
yok değil: çocuklar dünyasını iyi bilmek, suçd doğru giden çocılğun
basit davranışlarına ait gözlemlerin zenginliği, büyük şehrin içinde
Cevdet tipindeki çocukların yaşadığı başı boş hayatın tasviri. Orhan
Kemal, paranoialı tipin musallat hülyalarını, haşnıetli gururunu bü-
tün ayrıntılarına kadar biliyor. Kovboy filimlerinin küçük ruhlar üze-
rindeki etkilerinin derinliğini gösteren, eseri baştan başa saran, her
zora gelişte Cevdet'in ruhunda şahlanan bu hülya, t;serin en başarı-
lı yer|eridir. Paranoiaların gelişmesinde, çetln çocukların ortaya çı-
kışında kitaplara geçen genel sebeplerin yanında her memlekete has
özel sartlar ve sebepler de vardır ki, kovboy filmleri ve aşırı futbol
:,nerakı bize has olanlardandır. orhan kemal, bu iki ana motifi kita-
bında pek güzel birleştirmiş ve tasvir etmiştir. Çocuk ruhundaki sa.
pıklıkların bu iki yerli sebebini daha önce çocı-ık sııçu üzerinde duran
araştırıcılarımız da işaret etmişlerdi. Orlran Kemal, bu etkilerin yay-
gınlığı üzerinde en değerli gözIemi yapmıs olarak karşımıza çıkıyor.

Orhan Kei-nal'in sanatçı sezişi ile bulup eserinde Cevdet'e verdF
ği kişiIik, paranoiaIıların bir ruh hastası olmaktan ziyade rnuvazeneiiz
olduklarını anladığını göstermektedir. Paranoialı eziyet görmüş, mağ-
rur, öfkesi burnunda, haksızlığa isyan etmiye hazır, hak arayıcısı, kıs-
kanç ve intikamcıdır. Daima kaçmayı kurar, aile, okul, iş disiplinine
ayak uyduramazlar. Cevdet'te yukarıda zikredilen bütün vasıflar ol-
duğu halde sonuncusu yoktur. Yani Cevdet'te paranoialının en ayırıcı
vasfı olan işten kaçış tarafı yoktur. Cevdet işten kaçmaz, okula git-
mek ister, ama babası onu okuldan alır. Disipline gelen tarafları var-
dır. Bu haliyle Cevdet gelişen bir muvazenesizdir. Onun bu muvaze
nesizliğinin birkaç sebebi vardır. Yazarın çalışma eksikliği, buraila

§uçiu,/49
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de,,kendlnl belli ediyor. Ti,pine suça giden bir paranoia iddiası verdi-

ği,halde, onu bundan korumak için en müsbet çizgilerle tasvirden çe,

\inmiyoı.. Bu tip ve bu konu karşısında tarafsız kalamadığı, ortaya

kgyduğu ana düşünceyi sonuna kadar takibedemeyişinden de anla-

şı!ınaktadı,r. Cevdet'in mahallesi. arkadaşları, büyük şehirde buldu-

ğg,,yardımlar, suç işlemeden hapishaneye düşmesi, onu kurtarmak
!çin çalışanlar O. Kemal'in anlatmak istediği konudaki kişiler ve olay-

larla ruhi bir ilgisi olduğunu, soğuk kanlılıkla olayları, romanın kuru-

[+ışule ait gelişmeleri dışarıdan takibedemediğini göstermektedir,
lte|qkiry Cevdetlin suçq doğru gidişini bir yerde durdurup romana bir

Tqc,era romanı yönü veıiiyor. Çocukları suça doğru yönelten şartla-
rlp, meyqut olmadığını, ,çocukları hapishaneye düşüren sebeplerin bir
teşdüften ibaret olduğunu, bu hallerde bile hapishane içinde ve dı-

şında onlaı,la ilgilenen iyilik sever insanlar bulunduğunu, bu durum-
dq olan çocukların kolayca içine düştükleri bu fel6ketten kurtulabile-
cpkjer!ni anlatıyor roman. Halbuki bilim bunun aksini gösteriyor. Suç-
lı,ı çocuklar meselesinin bu kadar iyimser bir açıdaır ele alınışı Or-
:hİn kerhaI'den bektenemezdi. Cevdet'in yürüdüğü yolda l<oruyucu
6lİ rnelek gibi onun her harel<etini değiştirmesi, suç yolunda onu ko-
rÜması, hapishaneden onu bozutmadaıı kurtarması, ortaya koyduğu
ıpesele,ile taban tabana zıddır. Üstelik bir sanat eseri açısından da
meselenin önemini herkes karşısında küçültecek, azımsatacak bir
menfi yoldadır. Topluma ait rahatsızlıkları ortaya koyuşta bu bakım-
dan Hüseyin Rahmi'den bile geri kalmıs durumdadır.

Cevdet'in boynunda bir işporta ile İstanbul sokakları ve semt-
leri, sinemaları, meydanlarırıda geçirdiği avare yaşayışın tasvir! bı-ın-

larııı bir çetin çocuk tipinirı gelişmesincleki rolü bakımından iyi an-

latılmıs. Bı,ıniar çocuğun kendi çevresinin baskısı ve çatışmalarından
kaçmasıdır, Bu çatışmaların mahalleye ait olan kısıı,nlarıııdaki eksik-
liğe yukarıda işaret edilmişti. Bu kaçış !<itabın sonı-ında bir Anıerika
yolculuğu olarak bir daha ortaya çıkıyor. Bu bölüınlerin çocuğun suç
gelişmesinde sokağın oynadığı büyük rolü göstermek bakımından
iyi tertiplenmiş denilebiIirdi, arna ne yapalım l<i öz kardeşi gihi se-
vip bağrına bastığı Cevdet'in suç işlemesine Orhan Kenıal'in gönlü
razı değil., Yazarların an|attıkları tipIeri aşırı sevmeleri, hele gerçek-

ç.i olmak iddiasında olanlarda, dikkat edilmesi l6zım gelen bir büyül<

engreldirı

Romanda üvey ana motifi, romancılık, geleneğimizde ve masal-

İatırnızdaki kadar başal,ılı olarak kullanılmış. Anası ölen tek çocuğun
§Ört.bir,babanın baskısı altında genç analığına karşı kin beslemesi,
n.'',,'

ş
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anaslnln yerıni alan bu genç kadlnın karşısındaki haşin, barışmaz du-
rumu, üvey ananın bizdeki cahll ve geri muhitlerde oynadığı malüm
rol lyi anlatılmış. Ergenlik çağının kapısında olan Cevdet'in bu haşin
tavrın] açıklarken yazann gözünden kaçan taraflar var. Kendisini ha-
pishaneye düşüren, babasının ölümüne sebep olan, aşıkı ile kaçan,
sonunda hastahaneye düşen bu üvey anaya karşı bu çocuk ruhunda
birdenbire uyanan acımayı biraz kurcalayamıyor bile. Çocuktaki cin-
sel komplekslerin belirtilerini biraz açıklamıya bile yanaşmıyor.

Romanda kopuk, dağınık birçok unsurlar büttlnti aydınlatmada
işe yaramıyan bir perişan|ıkta duruyor. Büyük, yep yeni bir ronıanın
bütün malzemesini derlediği halde senteze yükse!e:neden bccalama-
sı, anlaşı!ması son derecede güç suçlu çocuklıra tıu kac|ar yaklastığı
halde, elinde olan değerlere karşı bu kadar iaüLıali dai,raııiıası sı2şIlfi-
cak bir şey.

Son yıllarda bütün geç!mini romanlai,ına bağlıyarak dıırup dü-

şünmiye, çaiışmalarını derin|eştirmiye, yazdıklarını kontrola zamaıı bu-
lamadan yazdığı romanlarda görülmiye başlıyan vasıf|arın "Suç|u,, da
iyice tazlalastıkları görülmektedir. Büyük romana doğru yükselme
gayretleriniıı onu götüreceği müsbet sonuçlar yerine tefrika roman_
cılığına has kusurlar daha önceden sanat|na yerleşrnektedir. 314 say-
falık bir romanın 270 sayfasını aile çevresindeki olaylara ayırdıktan
sonra, ana meselelere şöylece bir dokunabilmektedir. Cevdet'i iyice
saran, onu suça götürecek sebeplerin çoğu bir tarala atıldıktan son-
ra, üvey ana ile zavallı ihtiyar bir babanın başından geçen olayların
peşinden ana fikri eserin sonuna kadar sürükleyip perişan etmiştir.

Bu roman kaçırılmış bir fırsat, geçim zorluklarının bir ııomancıyı
sürüklediği bir çıkmazdır.

Tatıir /\LANGU

NaT: Tahir Alamçlu'nun <<Suçlu>> ijnerine aaırrLış olduğw ue eseri bütün Eön,
lerigle ete alan bıı eleştiriile yaz{rrl;ıL getird,i,ğL gıargıIara ı;e öııe siiriliiğü görüş-

lere kat,ıtd,ığıınız içiıç Elazxn7cl bütiin olarak Eagnz\laıımus'"ııx üagun bulduk,
(T. D.)

ı958

Devlet kuşı_ı, artık Ze ngin kuşu haline gelmis Dc,,,iet 'ı,,uşu, !ıücik
aile!erde kendiierinden çok şey bekIenen, şimdiki htı]lerine, geiecekleri
için ,katlanıl,aıı oğuIların kıziarın b,aşıno konar mı? Konarsa, karşılığın-
da neler ister?

Annesin]n «kenclisincleıı çok şeyler bekIeıneciiği» (s. 5), fakat mu,

De,*let Kuşu
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hayyel«iyikal.plikaynalasınınçokdeğil.ikikatlıbirevceğiz»deba-
ğı'şlayacağı umul,an (s. 9) Avare Mu,stafa, Orhan Kemal'in tipik kenar

mahalle avarelerindendir. içkici, işsiz, üç köğıtçı arikadaşın,a ara slra

dümenci duruıp «enayi de söğüştreyen» bir genç,

Mustafa,nırı ı<arjeşi A,yten de yine hiık6yelerden romanlardan tanl_

ğı,miız bir diğer orhan kemaı tipidir. Trikolaı.da çalışır, fil,mler,de Ve

no,manlardayaŞaümaylSever.onunda«halIivalkitlibiriyleevlen,mesi»,
«ıkendisini triıkolardan, ba,basın,ı g| ,(6,pıilı5ındanıı ,kurtaracak bir koca bul-

ması gerekme,ktedir- 
| 

İ

Ro.manıındiğerkişileride,orhanKe.mal,inilkkezişlediğiins,an.lar
değildir. Kü_c,ük Erol, baıba, anne. Bayram ağa, ve ZülfiıkAr bey, kızı Hül,

ya... adlarını, niteliklerini okur okumaz, ilerde neler YaPacakları beliri-

veren klişe Orhan Kemal tipleri,

Çoıkgeçmeden,DevletkuŞ]ukendiayağıylagelir.ma'halleye.Gelir
geımezteno.ıı<uraılarınıgetireceğinisezdirir.Herlkesiaşağllar.«Herif
yapmıŞvalilik,he'mdamebusluk!Kuracakmahalleyeapartuüman,dikti.
r,ocek önuna karakol!»

Sonraolaylargelişir.Zülfilkörbey,küçükailetarafiındanzay'ıtya.
nıyla yakalanm,ışür: Ada,mın çiııkin kızı, Mustafa'ya 6şık olur,

Bu fırsatı değerlendirmek yolunda girişilen olaylar ve sonuçları,

«Devlet kuşu» romanlnl kurar. [_a,kat her şey istenildiği gibi yürümeye_

coktir. Dünyalar birleşmez, hatta çafuşma durumuna girer,

Yoiksu! aileyle zengin ailenin cı,karcıı birleşmesi, Avare Mustafa

halkasından kopar.
ken,dileri gi,bi avare kişileri, yoksulları «üçk6ğıt atarak» dolan,dır_

maktan ce,kin,meyen Avare/Musitafa ve arkadaşlanı , romanın soıı,unda

Zülf iköı. beye şöyle derter: «Al paralarInl amlca. Biz Zannettiğin gibi,

insanlığımızı p,arayla satmayiz, Kalk, sok paralar,ını cebine",»

Sonra da, bir kaza sonucu çocuğunu düşürüp ölümÜ bekleyen Hül-

ya ya son ibir kez göriünımek için; yola çı,karlar,
.kenar mahalle romantarı tlizisinden «Devlet kuşu», yer yer bazı

insani duyarlııklar yakalayışı dışın,da, Oılhan Kemal çizgisinin olağan 
.so_

nuçlaııından biri' 
Türkiye Defteri

ı959 vulıuaü vag

orhan Kem,allin Çukurova,yı anıatan romanları arasında "Vuku,
at Var,, üçlü bİr dizlnin baştangıç kitabıdır. Çukurova yöresinde

toprak ve İabrika emekçiterinin dünyalarına dolaysız izlenim y,oluy,
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la eğilen yazar, bu kitabında bir sevda çatışmasına dayanan dramatik
yapıyı ön plAna almış görünmektedir. "Vukuat Var, da gözleme da-
yanan tespitçi ham gerçekçilik, şematik eğilimler taşıyan bir roman-
sal kuruluşun, yüzeyde bir aşk dramatiğinin taşıyıcıtİğını yapmaya
yönelmiştir. Romansal yeniden kurma diyebileceğimiz, fictiv aksiyo-
na dayanan yaratıcı çaba, burada statik ve raslantısal bir hazır olay
örgülenmesi tarafından karşılanmaktadır. sözüediIen fictiv aksiyon
belirli bir bilgi seviyesini ve buna bağ|ı otarak ideologik yönlendir-
meyi de içinde taşır. Ancak Orhan Kemal'in romanlarında bu son
önemli iki unsur - bilinç, ideologi birllği ve bunun malzemeyi kav-
ramada ve yoğurmadaki etkinliği - hemen hemen hiç yer almaz.
Niteklm yazann "Vukuat Var" romanında da passiv tespitçi gerçek-
çiliğin, şematik ve hazır bir romansal kuruluş - temel olay ve ilişki-
ler örgüsü - içinde eritilmeye çalışıldığı, statik ve boyutsuz bir ça-
bayla karşılaşıyoruz. Böylelikle romanda yer alan ayrıntılarda, yan
durum, çevre ve insan tanıtımlarında sosyologik veri niteliğiyle yü-
ze çıkan gerçekçi gözlemler, bu gözlemleri derinliğine ve içsel bir
biçimde kuşatamayan basit ve yüzeyde bir roman örgülemesi yüzün-
den ve bilgisel perspektiv yokluğu sonucu ister istemez ortaya çıkan
olay şematısmine hizmet eder duruma gelmektedir. Elemanter gerçek-
liği lle dışIaştırılan bir toplumsal çevre bağlantısı içinde, "Vukuat Var"
da temellendirilmeye çalışılan; kötü, para düşkünü baba ve zengin
adam yüzünden birbirine kavuşamayan iki sevgilinin (emekçilerin
dünyası) drama dönüşen aşklarının hikayesidir.

Sayısı belirsiz çocuklarının ve dört karısının sırtından geçinen
elci Cemşir'in, kızları içinde en güzeli saydığı Güllü'nün çevresinde
gelişen olaylar "Vukuat Var"ın anlatısal temelini kurar. Toprak ağa.
sı Muzaffer Bey'in yeğeni ve tek mirasçısı Ramazan, bir içki gece-
sinde Güllü'yü görür ve kıza gönül, düşürür. Böylelikle, bir dokuma
fabrikasında işçilik yapan Güllü ile aynı fabrikada çalışan arab uşa-

ğı Kemal arasındaki aşkın - romanın temel götürücüsü olan bu olgu-
nun - bir drama dönüşme süreci başlar. Elci Cemsir ve akıl hocası
Berber Reşit, yanlarına kızın kardeşi Hamza'yı da alarak Güllü'yü bu
zengin çiftliğe satmak amacıyla, genç kız üzerine acımasız bir tazyi-
ke girisirler. Daha iyi bir hayat düzeyine erişmek ve rahat yaşamak
kaygusundaki çıkar düşkünü "kötü"ler ile "satılma" durumuna karşı
aşkı için dikilen Güllü ve sevdiği Kemal - "iyiler" - arasındaki çatış-
ma, Güllü'nün Kemal'e kaçması ve ardından da genç adamın öldürül-
mesiyle son bulur. Romanın bitiminde Güllü Muzaffer Bey çiftliğine
doğru yola çıkar.
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(1) Elci, Cernşir ta,kıırnıdle Keınıı.l arasınd,a Giil,lü yüziimd,em ortaga çıkan ça,
tışmo kasteüliyor.

orhan Kemal maddi toplumsal şartlarln o|uşturduğu insanlarara;

sl çetişkiıerin genel düzene ilişkin köklerine yeterınce yönelmeden

rıe Lu yönde biı ternellendirme ve çıkarım getirmeye uğraşınaksızın"

celişkiİeri mciral - insani bir pldnda yenibaştan ve iyiler kötüler çatış_

m3sı şek!inde kurmakta ve gerçekliği bu yönseme çerçevesinde yan,

sıtmaktadır. Böylelikle romana hakim oian üstten gelme, genel in_

sanlığa ilişkin normativ değerler arası çelışki - iyi ile kötü - real top_

ıumsal çelişkilerin yeterince dışlaştırılması imk6nını elden kaçırt,

makta ve çelişkilerin somut kökleri hayli muğlak kalmaktadır. Aynı,

toplumsal kattan insanlar arasında yüze çıkartılan çelişkinin [sevda

çaiışması) (1) sebebi, zorlama bir şekilde de olsa, dışsal maddi güç

unsurlarına (Ramazan ve Muzaffer Bey yolu ile) götürülmek isten-

mekte ve böylelikle romana toplumsal bir iç ve boyut veriImeye ça_

lışılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ekonomik düzendekİ ve bu dü_

zenin getirdiği yaşama şartlarındaki bozukluk ve maddi güç farklılık_

ları doİaylı yoldun alt tabaka İnsanlarının yaşama ve birbirleriyle bü-

tünleşme çabalarını etkilemekte ve buna imkan tanımamaktadır, şek-

linde bir yorum getirmek mümkündür. Ancak bu yorumun romansal

karşılığı yeterince sağlanmış değildir ve buradaki ,aksama, toplum-

sal bii unsur olarak nituıik cıeğiştirmekte olan toprak ağası Muzaf,

fer Bey,in fonksiyonel bir antam taşlmayan ve dışsal ,.bir sokuştur_

ma olarak romanda yer almasırıdan ileri gelmektedir. Ustünkörü çiz,
gilerıe ve kolaycı parti konuşmaları çerçevesinde tasvir edilen Mu_

iaffer Bey ve temsil ettiği toptumsal kat, girilen cleğişim süreci için-

de temellendiriImemektedir. Böylelikle sözü edilen yönelim romand

toplumsat bir görünüş katmaktan öte bırşey ifade etmemekte, bu du_

rum da yazarn tarihi toplumsal bir perspektiv yokluğunun belırtisi

olmaktadır. oysa 1946 - 50 yıl{arının Çukurova'sında toplumsaI olu_

şun determinant unsuru, ekonomik yapıda kapitalistleşme sürecinin

dışsal bir sıçrama y,apmasında temetini butan sosyal yapı değişimi,

dir. Ve bu değişim tarımda makineleşme, yabancı sermaye yoğunlaş-

ması, şehirleşme, çok partili sistem gibi yan unsurların da katışı,

mıyla derin insani problemlerte yüklü bır dönemi çizer. ,Bu dönemin

ınsani gerçekliğinin bütünsel ve doğru olarak yansıtılması ise ön_

celik]e sözü edilen perspektivi talep eder.
Orhan Kemal'in çoğu romanında görülen romanın iç yapısına iliş-

kin [kişilerin çizimi) olumsuz bir nitelik "vukuat var" da da kendinı
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gösteı"mektedir. Bu, roman kişilerindeki değişmezl,ik nite.liğidir. V'aza..
rın normativ bir biçimde önceden belirlediği ve melodram'ın est'etik:
formasyonunun izlerini taşıyan bu davranış, statikliğe, kalıpçıl:ğa,, ve
yaşanmazlığa yol açmakta ve şematismin bir_ haşka unsuru,hal{,ne,
gelmektedir. Romanın kişileri bize başta nas,ıl tanıtılmışlarsa,,sonda,
da aynı özelliklerini, aynı normativ sıfatı taşırlaı:. Yani ,başta ne l§e,
Ier, onca olaya rağmen sonda da o'durlar. Elci Cemşir, Beı.ber Reşit,.
Hamza, vb. bu tip, değişmeyen kişilerdir. Vukuat,Var'ın kişileri içiır,1-

de, roınan kişisi olmaya hak kazanan tek tip, insani plastisite'ye. sal
hip Ramazan'dır. Ramazan yazar tarafından kendisine herhangi bir
ahlaki motiv (iyi, kötü) dikte edilmeyen, canlı, yaşarlığı olan, boyut
lu ve aynı zamanda tek dramatik tiptir. Bunun yanısıra alışılagelen,
fırıldakçı, halkı aldatan, şehvet ve içki düşkünü din adamı lfubak Ha.
fız; dinsel motivlerle ve prekapitalist tortularla yüklü klşiliğiyle çift-
lik kahyası Yasin Ağa, Orhan Kemal tipologisiİİin başarılı örnekleri
olarak ronnanda sivrilmektedirler.

.Vukuat Var," sosyal gerçeklik ile romansal fiction arasındaki
diyalektik bağlantıyı kuramamış ve bu dengesizlik yüzünden çoğu
yerde gerçekçiliğin dışına düşmüş; ayrık bir ikili yapı gösteren, bir
yanda melodramatik roman şematiğine bağlı olarak temellendirilen
insan ilişkileri, öte yanda tesbite dayalı sosyal gerçekçi ayrıntılİr
arasında gidip gelen bir çalışmadır. Önemi, ana roma,n örgüsünün dı,
şında kalan altyapı kişilerini, yaşama şartları duyarlıkları, istek ve
özlemleriyle maddi - manevi bütünlükleri içinde tutarh bir şekilde
yansıtabiImiş olmasındadır. Çeşitli etnik grupların oluşturduğu yokıı
sulluk kesimi'nde kendilerine has yapıp etmeleri, dünya ve hayat'kar'
sısındaki tavırlarıyla, şehrin zorlu yaşama şartları içinde ekmek kav-
gası'rıa yönelik zengin ve çeşltli bir insan dünyasından gerçekçi ke-
sitleı' getirebilmesindedir, 

Taylan AtTuĞ

ı959 GEVİİİİİİİ KİZİ

orhan keımal'in üstünde söz edilme,mis ve s,anırız yazıldığından çok
sonra yay|nlan,mış bir roimanı. A.slıın,da uzun bir hi,köye.

O. Kemal'in delişmen delikanlısı şöför Kömran bir,gövur kızına tu-

tulmuştur. Ağ,aç altlaıılnda, ,kırlarda buluşup el ele dolaşm,akta,dırlar.
Ancak katı bir hIrı,stiyan ve aşırı bir ırkçı olan kızın dedesi , torununu
gizlice uzaklaştırır, Kömran'a da Yunanistan'.a gönderildiği duyurulur..

f
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'cıtgına dönen kaımrdn eıımeni arkadaşlar,ıyla meyhane me,yhane dolaşıp
içmoye başlar. Tarn bir kara ,sevdaya tutulur. işten atılır dalgınlığı.yü-
zünden. O aıtık iiyice umutsuzluğa kapılmış, intihara ,karar vernıiştir.
SOn anda swdiği kızdan gelen mektup onu tekrar hayata döndüi,ür. Gö-
vurkızı Evdoksiya ona kaçrnak isterriektedir. Kömran, ermeni arkadaşıy-
Ja,bera,ber gidip Qzı kaçırırlar. Burıdan böy|e beraber yaşayan öşıkları
rnut|u bir hayatbektemektedir. Ancak daha ilk gecelerin,de, eımeni dost,
kıza sarkıntılık eıder. Çok geçmeden de kömran'ın patronu, şöföi-ünün
gtiEel karısına asılrnaya başlar. Kömran'la Evdoksiya bu belölardan, ora-
|ardan uzaklaşrak kurh.ıturlar. Evdoksiya gebedir. Evlenebilme!eri için
dedenin izninıi almak isterler. .Ama o, Evdoksiya'nın annesini, yani kı-
zın,ı nasıl namius mese[e,si yüzünden öldürdüyse, torununu da öldürmek
i,s(er. K6m,ran deden,in üsttine aıt:larak Evdoksiya'yı ölümden kurtarır.
Dede kaçar gider. Evdoksiya da hem Tüıık hem de Müs|üman o|ur,

iıGAvurun Kızı»nın özeti kısaca bu. öylesine dümdüz bir aşk hik5-
yesi. Kötülerg, din ve ırk ayrımına rağmen muttu olan iki sevgilinırı mu-
tsvazi aşk hik6yesi. Onhan Kemal'in iddiasız, kendi halinde, d,edenin

anlatıldığı tıölümlerde az biraz Panait lstrativari ,,bir hiköyesi.

Naci GELIK

ı960 Küçücülı

Orhan Kemal'in bir çoğaltma ürünü. İşlense baştan aşağı bır ro-
manı taşıyacağı gibi, bir başka büyük romanın da parçası olabilecek
nftelikte. :

On yılı aşkın süredir yazdğı aylak, bir işe yaramaz, daha doğru-
su asalak delikanlı tipiyıe, burda niçin orospuluk ettiği anlaşılmayan
küçük bir gençkızın ihsancıl hikAyesi.

o. kemal romanlarının geleneksel özelliği; kolay okunurtuk ve
çarpıcı son "Küçücük"ü unutulmaz kılıyor.

Naci CELİK

*l

ür7ıo:ıı I(emü, bir roqıınnT,ılç bir kanuyu pek de uzun saEı,lamzyatak
bi,r hi,Iıi,ılege sığdırınak istemiş. Bu yüad,en, ki"şileri,ni taruıtmak içi,n,
lıiiçük hi,k,i,ye tekniği,Ele, onları bi,rd,en bi,r ganlarınd,an ayrl,ınlığa

çıharon saptama,lar yapmağa ça:tışmış. (,..) Küçücük, öyte bijyiik,
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iınemli, bir eser değ,il; a,nıfr Orll,q"n KemaYin insq,n anl,q,u§Lnr çok i,gt
beli,rtm, tatlı tatlı okunan bir hi,k,i,ye. Sakla uqririrn.

Fethi NACİ
Yeni Ufuklar / Nisan 1960

t
**

Bw hiiçülı rüınfr^Iıxndn semt kalı,CIeleri, eskd, mahalln tulıımbafrb
'ları,run gelenelılerini d,euam ettiren futbol kulüplerı, kotag yeşame
yolları araEan gençler, mahabbet'tellfrlları, Begoğlunwn yan sokalı..
l,arındaki, fuhuş pi,yasasznı ele alma,lıtad,ır. «Kiiğicük>>, taslah lıelioı-
de kalmış bütün o geuşelı d,okıı,suüw rağrnen, lnşleri ııe kuruluşı ile
hayat dolu, canlı bi,r eser. Bütün ?ümarnnv, geter ölçüile eserleri,ıre
aeremiyım, geçdmi,ni, yazıd;am çılwrmak zorunda kalan yaaarla,nn
"iıepsınd,e görüIen o onelecılık ür sü,redır eserlerine mnısaTtat. Aına
anlatıştaki, pışlıin ustalıktan gerçeğı &rwlp bulmaktan gelen bir
seııtye ııar eserlerinde.

Tahir ALANGU
Varlrk Yıllığı / \96L

[96@ Dünycı Evi

"Baba Eyi"yle başlayan "Avare Yıllar"la süren otobiyografik se-
rinin son kitabı. "Küçük Adam"la boşnak kızı Cemile'nin ("Cemile"
çomanında daha ayrıntılı izlemiştik) evliliklerinin hemen ilk yıIları.

"Dünya Evi" olaylar açısından çeşitlilik gösterir. 24 lira 95 ku,

ruşla evlenen ,iKüçük Adam"ın başına olmadık şeyler gelecektlr ha,

liyle. ]

'| 
- "Küçük Adam" sanki zorla evlendirilmiş gibi kara kara dü,

şünmeye başlamış, karısına gerekli ilgiyi gösterememektedir. Cem!-

İe bütün kadıntar gibi buna tevekkülle katlanır ama nedenlerini araş_

tırmadan da geri kal,maz.
2 - Cemite'nin derdi yalnız kocası değildir, 24 lira 95 kuruşluk

katİbin karısı olmakla mahallede peşinden koşan kasapla bakkalla da

kocasından habersiz' boğuşmaktadlr. Bunlar ayrlca, "Küçük Adam"ı
bunalıma sürükleyen imzasız mektupların da sahibidirler.

Gerçekte olaylar bu iki mesele çevresinde gelişerek sürer.

"Küçük Adam,ın bu çetin döneminde babası sık sık karşısına

çıkar. Bütün hayatı boyunca babasından kaçmaya çalıştığı halde, "öy_
te bir babanın, oğtu olmak kaderi onu yalnız bırakmayacaktır:
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.Tuh. Babasının şereflni olsun düşünmedi. Çok bayağı ruh-
luymuş. "(s. 6)

"Seni,n olmasa bile, babanın ismi, şerefi var. Memleket dı-

şında bulunması mühim değil. Bütün mesele namda, şan-
da. Halbuki sen, alel6de bir işçi kızı nikdhlamakla..." (s. l0)
"öbür taraftaki adamın oğlu! Baban vaktiyle iki paralık bir
ameleyi bana karşı müdafaa ettiydi. Amma ben intikam al-
mak istemem. Öylelerini Allaha havale ederim..." (s. 50)

"ıhtlyar katip 'öbür taraftaki adamın' oğlunu, memlekete ne
maksatla yolladığını anlattı: Diktatöre karşı giriştiği müca-
delede oğlunu ajan olarak kullanacaktı!" (s. 52)

"Babanın fırkasındandım ben de. Çok sevördim kendini. Al-
lah sel6met versin, çok iyi insandı ama, biz adam değiliz.
Kadrini, kıymetini bilemedik. Öyle bir adamın oğlu, burda,
beş kuruşluk bir adamın fabrikasında k6tip mi olmaiıydı?"
(s.108)

"Ya! Demek O'nun O isyankOr herifin oğlu? Böyle blr in-

sanı"karşıma çıkarmaktan utanmadın mı" (s. 219)

Oysa babası, .Küçük Adam"ı yanından ayrılırken uyarmıştı:

"Gitme oğlum. Benim yerime seni hırpalarlar, hapsederler-' Gitme. Maksadın okumaksa, burda da var o. Ne yapar yapar
okuturum seni. Nasıl olsa diktatörlük yıkılacak. O zaman
şanla, şerefle, hep birlikte döneriz. Dinle beni, sabırlı ol,"
(s. 8)

Orhan Kemal'in otobiyografik kitaplarında yer yer rastladığımız
.baba" üstünde durmamız gerekiyor.

Bu baba, Orhan Kemal'in babası Birinci Büyük Millet Meclisi'nde
(1920 - 23) Kastamonu milletvekilliği etmiş, Serbest Fırka - Halk Fır-
kası çekişmeleri sırasında, Adana'da Ahali Fırkası'nı kurmuş (1930)

avukat Abdülkadir Kemali ÖgUtçii'diir.,Aynı yıllarda "Tok Söz" gaze-
tesinl çıkararak fikirlerini halka duyurmaya çabalar.

İşte Orhan Kemal'in babası, Cumhuriyet döneminde namuslu
muhalefet yapma yiğitliğini göstermiş, bu yüzden de hayatı sürgün-
lerde geçmiş ve yoksulluk içinde ölmüş bi'r adamdır.

Evet, böyle bir adamın oğlu, kendi hayat hik6yesini anlatırken
neden "Küçük Ada,m" başlığını kullanmıştır. Onu bilemeyiz.

Ama bildiğimiz, Orhan Kemal'in yazar olarak, üstelik rornancı

*
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olarak babasına yanaşmadığı. (1) Bütünüyle, genel ve özel, drama
düşmüş bir insana, hem de kendisine böylesine yakın birine roman-
cılığıyla uzak kalması orhan kemal'in aleyhine olmuş, tarihsel taba-
nı yakalamasına engel olmuştur.

. "Küçük Adam"ın bir başka dramı da burada ortaya çıkar. O ba-
basına rağmen Cumhuriyet çocuğudur.

*Ne babası, ne babasının fırkası, ne de Teşebbüsü Şahsi
umurundaydı. İnkil6plara gelince.. İnkilAplar içinde yetişmiş
bir genç için inkiidplar olağandı. Başka türlüsünü dinlemek
aklına biie gelmiyordu." (s. l2s)

Onun hayalindeki kahraman, kurtuluşunu sağlayacak başkasıydı:
"Bir gün, benimde bir Mustafa Kemal Paşa olduğumu far-
zet." [s. 156)

"Şu anda bir Mustafa Kemal olmayı, onu, o ceviz masası
gerisinde cakayla oturan, adam kovan herifi ayaklarının al-

. tına alıp" (2) (s. 220)
Ancak M. Kemal'in evin ekmeğine faydası yoktur. M. Kemal ka-

rınlarını doyurmaz.

"Evde şeker yok, ekmek yok. Hem evini idare edemiyorsun,
hem de kafa tutuyorsun. Ne hakkın var?
Babamın evinde hiç olmazsa açlık çekmiyordum. Senin
evinde onu da öğrendim." (s. 207)

.Küçük Adam" küser gider.

"Küçük Adamın Notları" bu otobiyografik kitapla sona erer. Ya-
zar bundan böyle çeşitli romanlarında türlü kılıklarla yi,ne karşımıza
çıkaracaktır .l(üçük Adam"ı.

Naci ÇELİK

Orta h,alli, ailelerin çökerek Wülı qnmnlür halinde gecekoıılııı
cnflhattaterine üikütmaler|, bu yiniien ortaga çxlıan acı, ıntibatcsıa-
lıkl,a,r, biaim tqil,umu,mazıın bugün iEn en imeınl,i, meselen. Roıııaw

(1) O kaelar ilışıııılıı kalnıış ki, bir gertle baba,sını, 3 Mayu9 1990 TBMM da,
hitiae l)ekili ?raprnış. (Nurer Uğurlu - Orhan Kemal'in İkbal Kahvesi ,z s. 57)
Oysa biz o üjneın uekillerini yazan kitaplarila böyle bir kayda rastl,amadık. O.
Kemnllin söyleiliği 3 Magn 7920 dıneıni ailtiEe uekdlinin Erzurum mi,Iletııeki.li
Celdlettin Ariİ Bey oliluğıınu söyleyeli,m (Türkiye'nin 42 Hükiimeti / Başbakan-
lık Kültür Müşteşarlığr Cumhuriyet'in 50. Yıldönümü Yayınları : 2 / t973\

(2) «Suçlu>> romo,nwıilaki Ceüdet ile genik dii"ştüğii zamanlar «Aslan Tom-
son» olmak i,ster nk sık.

İ
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qüann d,abaşLıeakorıuları almalı idc, Orlınyı Kemal,, bu mnselegi i,çiru
de gaşa"yarak ele alabilecek, bir ilunımda. Bumun için arta?ıaTli,d,en
kügük odarrılığa gıuııarlaııaın kişi,lain ğçihkle lınıaüa ancah ına,lc bir
ügilerind,n ol,d,uğunu bilmasE gerelıli. Oruıfrı, kOşire.ri ne ğ gii,rürlerse
giırtünler lıenija işçi bile d,eıği,ller. Eslıi gaşama diiaenini,ry baba ua.
ğwın M,lgrrul içiııda asü işçtkrd,en plı ıııah bir pla"tfonııdadıırla"r.

TaJıir ALANGU
Varlü Yılhğ 1961

İ960 El Kızı

«El kızı», en beyliğin,den «ailevi» bir dram üzerine kuruludur. zengin
avuka,t Mazhar Bey, öğrencilik yıllariı sırasında seviştiği fakir N6zan'la
evlenir. son derece te,miz ve iyi yürekli bir insan otan Nözan, küçük oğ-
lu ve koc,asıyla mutludur, ama evde,dramı ıhazırlayacak sebep olarak kö-
tü kalpli, masal cadısı gibi, lıurnu büyük b,ir kaynana vard,ır. oğlunu co,k
seven kaynana, onu alttaıbakiadan g,elme bu «hızmetçi ruhlu» el kıızından
kurtarmak icin akılalmaz kötlilük|ere girişir. sonunda masum ve «ivi»nin
temsilcisi genc kadın, «kötü» kaynananın çevirdiği dotaptar yüzünden
kocasını kayübeder, oğlun,danı uzaklaşlırılır ve büy,üik şehir,de beylik me-
lodra,m trü,kleri cerçeves,indeı «d,üşer», sefil bir y)aşatnanın içinde esrar-
keş ve al,koli,k olur çı'kar. Aııcaık genç kadının çilesi bir türIü bitmez.
oğlunun şerefi için bir,ka,dııı,ı öldürmek zorunda kalır ve sonra kendisi
de intihar eder. Oğlu ise, ken,di refa,h ve mutluluğu icin ölen düşkün
annesinin ardın,dan bir süre 13özyaşı döker, sonra pişkin bir şekilde eski
mutlu yaşayışına ve sevgilisinin kQlla,rına döner.

orhan kemal'in kalıp kişi, kalıp durum, kalıp ,kurulu,şa dayarıan ve
önceden belirlenmiş «iyiler» ve «kötüler» karsıtlığında dramatik gelis-
mesini sürdüren, bu cileIi «melodram»,ı , onun senaryo çalış,m,alarıından
biri olsa gereiktir. piyasa duyarlığının ve bitmek bil,mez şemaüik entri-
kalaıiın bir toplamı olan «El kızı», orhan kemal gerçeğinin öbür yüzü-
ne acı,klık ,g,e,ti,ren «uç» örne,klerden biri,dir. Ayrıca gercekçi bir ro,man
yazarlnln dolaştığı sınırları da göstermesi baıkımından ilgi çe,kicidir.

Taylan ALTUĞ



ı96ı Hcınımın Çittliği
«vukuat var» romanInın sonraş:nın anlatıldığı «Hanımın Çiftliği»,

işci kız Güllü'nün Muzaffer Bey çift|iğine g,elin olara,k gelişiyle başla-
yan ve beylik bir serüven mantığına u,ygun sekilde gelişen, bıirtakım
tlüksel olaylarla süren ve piyasa eğilimleri taşı,yan, yüzeyde bir çalıs-
madır. Orhan Kemal'in, ayaklarını bastığı gerçekci tabanla, yaşananda
ya,kalanan o saıhici in,san ilişkileri ve durumlarıyla bağlantılarını, bir
iki uzantı dışında bütünüyle,kopardığı bu romanında sınıfsal bir atlama
yapan Güllü'nün yakıın, uzak çevresinde gelişen; cinselliğe ve sonlara
doğru da araya giren topraık mesel,esine ilişkin serüven mekanizmasına
ı.{ygun olaylar zincirinin teımel anlatı uinsuru olaraik baş yeri aldığı gö_

nülmektodir. Orhan Kemal'in .düşünsel bir temelden ma,hrum gerçekçi-
liği «Harlıımın Çiftliği»n,de ham gerçeıkçi malzemenin tükenmesiyle ko_

Iaylıkla paı.çalanıp, orta,dan kalkmaktadır. Bu durumun r,oman yazarının
yerterliğine ıbağlı. bir sorun olduğu ve bu yönde Orha,n Kemal'de görü-

len asli eksiıkliğin yazar olarak icinde yer aldıığ,ı maddi şartlarla bütün_

leşerek belirgin bir eıddbi kolaycılığı peşisıra getirdiği söylenmelidir.
Buna bağl;ı olaraık, «Vukuat Var»da, yazarın yakından tanıdığı alt taba-
ka insanIarının diünyaIarın,ı dolaysız bir biçimde yansıtarak ,kurduğu ger,

cekçi rom,ansal tabanın «Hanımın Çiftliği»nde dışdan çizildiği bellı o!an

ve bu yüzden özentileşe,n, sankan ve gerçe,kdış,ına düşen bir romansal
ta,bana (kisiler, ilişkileri, çevre bağlangıları) yerini bıra,kması yazann
belirgin özelliklerinden olan «yaşarlık» unsurunu da kaybetrnesine yol_

açm l Ştl r.

«Hanımın Çiftliği», toplumsaI ve insani gerceklikten kopmuş, düz-
mece ilişkiIer pla,tformunda Güllü'nün yükselis serüvenini dile getir-

mektedir.
Cif,tliğe yerleşen Güllü kısa zamanda Muzaffer Bey'in ilgisini ce-

ker. Ramazan ortadan silinerek, Muzaffer Bey'le Gü|lü evlenirler. Gül-
lü'nün lüks içinde geçen mut|u yeni yaşaması kocasının bir toprak me-
seIesi yüzünden öldürülmesine kadar sürer. l/luzaffer Bey'i toprak iş-
gali yüzünden öI,düren Haibip, onun ölümünden sonra p,e,k birşeyin de-

ğişmediğini görmüş ve Hanımın ÇiftIiği'ne gözünü ciikmistir. Güliü ise
kocasının, ölümünden sonra işi seks azgınlığına vurur. köylü - şehirli
önüne cıkan kisilerle çeşitli il|şkiler kurarak yoz bir yaşamayı sürdür_
meye girişir. Onun bu aykırı davranışları Habip'in işine yarar. Köylüyü
kışkıntara,k ciftlik binasını ateşe verrneyi başaran Habip, sonra GüllÜ'yü
öldürmeye yöne|ir, ancaık onu çocuğuna bağışlayarak çevre,den uzakla-

Ş lr.
Yazarın a,s|ında zengin toplumsal malzeme barındıran bu serüveni

anlatış biçimi, bireysele ve toplumısala ilişkin yetkin bir romancı gö-

t
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rüşünden kaynakl,anmadığı için ,dışsal, yüzeyde ve tok yanlı (cinsellik
ve sahip olma) bir cizgide süı.d,ürül,müş,tür. BöyleIikle de Güllü'de ya-

tan insanT dram ve to,prak meselosin,de yatan sosyal çelişmeler ko|aycı
bir serüven şematiğinde geçiş;tirilmiş, bir bakıma da harcanmıştır. Top-
ra,k me,selesi romanıın son|arın,a doğru yüze çi'kmaükta ve mülkiyetin ya-

ratt|ğı topluımsal _ insanT meseleler dış yüzüyle ve bir görünüş olarak,
romanda, genel serüven şematiğinin gerektirdiği biçimd,e, oig,unuıı ken-

di,sin,den bağımsız anlatısal jbir unsur ol,arak yer almiştır.
, «Hanı,mın Çiitliği» şematik o|ay dizelbmesi ve sun? bir sekiICe te-

mellendiril,en inisan ilisıkiIerine dayanan yapısal kuruluşuyla orhan k.e-
mal'in toplumsal gerçdkçilikten yüzeyde serüven romanq lığına yöne-
l isinin i|ık örneklerinden biridir.

TayIarı AI-TUĞ

üS§,a Gıırbei Kuş[*ın,ı

Tünkiye'de kapi,talist ünetim biçiminin gerceklestirilmesi oluşuna
bağlı oIarak ortaya çııkan köyden şeıhne göç olayı, in,sani açı,dan sınıf_
sal katların sosyal değisiminde karşılığını ıb,ulur. Bu cleğişirn kırsal ke-
simdeki köylü|üğün. şehirlerdeki proleterleşmesi olayıdır. Orhan Ke,
mal'i'n rolman,| «Güurbeıt Ku,şları», vurgunıa ve talana ,dayalı bir ekononıik
çar,l<ın yönlendir,diği şehir|eşme oluşuna ,bağlı istimlakın, konut yıkı,m
yapımının doğurduğu iş alanlarına, köyünden koparak koşuşan
guılbet insanlarının sehir gerceğinCe girdikleri maddi _,manevi değışim,
sefalet ve çözülüşü veı.menin yan,ısıra ,yukaroa sözü edilen scsyal de-

ğişime de ışlk tutma,ktadır. Yazarın, köyden şehre göç olayını değişen
sosyal şartlar çerçeve,sinde yenıclen ele aldığı roman! «<Gunbet Kuş|arı»,
bu konu,da,ki ilk calışm,agı «Bereketli Topraklar»ın ke,skin ve etkiıi ger_

cekciliğinden yoksun olmasına ve gere ksiz yan ternalarcia icerii<sel öne-
rnini kayb,etrnesine karşılıık; ,konusal açıdan yeni topIumsal problemler
doğrultusundaki insani g.erçeklere yönelişiyle ilgi çekmektedir.

«Gurbet Kusl,ar,ı»n,da, iflahsızın [Vlemed'in istanbul Guıbetinde,ki
emeği yoiuyla varettiği diren,me serüveni cerceve,sincJe; onun \ıoksul
köylülükten, sehir eme,kcisi haline gelisini, eskiyle bütün bağlarını
kopararak, maddi ve manevi yönden nitelikce y,eni oir insana, yeıni bir
sosyal biri,m'e ,dönüşüm,ünü izleriz. B,üyük şehir karsısında onceleri
saf ve soş,kın,beyli,k köylü tavnını sürdüren iflahsızın Memed, bu ilk dö-
ne,minde baibası, Yusuf 'un otkis,i altınıda, bir süre onun gi,bi dalkavuk,
ikiyüzlü ve bireyci davranışlar gösterir. Sebze halinde çalışan hemş,g6-
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risi Gafur'un kendisini ortada bıraikması üzerine, kendisine yardımcı
olan hamaI Veli yoluyla bir yıkırn işinde çalışmaya başlar. Aynı işte
cal,ışan okumu,ş Kasta,mon,u'lu Recep'le tanışrnası, on,dan okurna - yaz_
mayı öğrenmesj [r]omed'in kendinde taşıdığı olumsuz tortuları atarak
sağ|am bir kisiIik kazanmasına yolaçar. Arkadaşının yar,dı,nııyla inşaat
isciliğine başlayan Me,med, bir süre sonra duvarcı u,stası o|ur. Duvar-
cıl;k yaptığı sırada, eski ka,bzımal yeni müteahhit Hüseyin'in köşkünde
tan;ldığı hizmetci Ayşe ile bir sevgi ilişkisi 'kurar ve kendlsi gibi şehir
sartlarına direnen ıbu yozlaşmamış Anad,oIu Çl7ryla evlenir. Momed
i<öydeki ailesini yanlarına getirtirse de, birlikte yaşarıaları mümkün ol-
maz. Yeni dünyanın s,ağl,ı,klı ve umutiu kişisi Memed, bab,asınııı yoz-
Iaş,mış bireyselIiği iIe çatışır. Genç kaı,ı - koca, kendilerine örnek al-

cjıklai,ı biı emekçi ailenin yanına giderek, ernekçilerin gecekondu dün-
yasında yerlerini alırlar. Büyük zorlukIar icinde yapiı,klariı gecetrıondu
polis tarafından yıkılır. Roman, Ayşe'nin « 

- 
Kalk lan ka!k. Gene ya_

parık, yenisini yaparık!» cümlesi,yle, direnmenin ve.u,mudun cıış,kusunu
.",e i,€rek sonı_ıclanır. Ancak gecekondun,ı.;n yıkılması olayin,da Gaiur'uı
i,se karıstııilııası, orhaıı kernal'in bir türlü kurtulaınadığı trükcülük
hastaIığıniln zarörIl bir orneği olarak, f inalin vurgu gücünü hafifletmek_
tedir.

«Guııbet kıuşları»nda orhan kemal, bu yalın ve güçlü te,matikie ye-
tinmeme,kte; çoğu yerde bu asli serüverıi bir yeına iterek, kabzımal rnü-

teah,hit Hüseyin Beyin karıs,ı yoluyla yönetici sınıf ve enteIiektüel elit
zümre .tasvirine girişmektedir. Romanın oldukça geriiş bir bölümünü
kaplayan bu suni, kurgusal, «haf if » ve bu yüzden gereksizleşen ek-
lenti ier, temel anlatı'yı bozan iğreti yamalar olarak sırıtmakta; yazari,a

elc aIclığı asii tematiğin kendi ıbaşına tasıdığı gücü,]öremeyip, rorna-

na dışian blr s,iyasi ve toplum,sai «havaı; getiımeye çalışmasına yolaç-

ınaktadır. iki ayı:ı sosyal kat'ın irrasyonel bir toplu,msal değişim ceı-çc-
,,,esincle, aynı gerçe,kci anlayışla tasvir edilememesi, somu,t ve açik çe-
liskilerin ortaya konulmasına imk6n vermemĞktedir. N4,üteahhit Hüse-
yin'iiı sÜrtü,k karısı yoluyla verilmeye çaiışılan yönetici sınıf çevresİ,
popülist kliseler ve gerçek cluygusundan yo,ksun kaba kalıplar vag:iasıy_
ia yansıtılmakta, Hüseyin Kor,kmaz'ın karışt;ğı bölümler ise ahartma-
;;.,i!a. suiu lıir fars havasında baIohiasmaktadir. Gerçeğin yazarı, yöne-
ı,!ci sıı-,ııf a karşı, düzmece ilişkiler ve günlük hey,ecanla duygusal plan-
,Ja ıkarşı çıkanken yetersizles,,mekteciir.

«Guı.bet Kuşlari»n,da köyden şehre göç, ş,ehirleışme, ş,ehir yaşa,ma_
,sına giren Anadolu insanının durumu, şehrin yoz eğilimlerine 'kapılıp
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b,ozul,ması, toplum dışında asalak unsurlar haline gelmesi ve asli süreç
içersinde köy|ül.ükten proleterleşmeye yönelen, gelenekseI değerlerini
şelhirde de koı,uyarak yeni bir insan birlmi oluşturması seklinde iki yö-
n,ü,yle verilmektedir. «Gurbet kuşları», gerceğin veriliş tarzına ilişkin
temel yetersizIikler taşı]maişına karşı!ı,k, köyden şehre göç olayının sos-
yal - insan? yeni bir veçhesini, köylü|ükten proloterleşmeye dönüşümü,
Memed'in serüveninde ve roman boyunca kisiliğinde yansıyan değişim-
lerle birlikte dilegetirmesiyle önem taşıma,ktad!r.

Taylan ALTUĞ

Eskici ve Oğullaıı

«Eskici ve Oğulları»nın Orhan Kennal ıbmani| içindeki yeri, Çukurova'-
nln, Türkiye'ni,n en hızlı sosyal değişim alanların,dan biri olan Çukur-
ova'nın anlatılğığı dizidir. Romancı Onhan Kemal'in otoıbiyografik bir
yaklaşımIa (Baba Evi, 1949) gir,diği, daha sonra gözleme dayanan ürün-
lerle (Bereıketli Topnaklar üzerinde. 1954) sürdürdüğü Çukurova . ro_
manları dizisinin, «e,ski ekonomik ilis,kilerden» doğan eski insan ilişki-
lerinin değişen toplum karşıısında parçaIanışını anlatması açısından en
ilgideğer hal,ka,sı, «Esıkici ve Oğullalı»dır.

osmanlı imparatorluğunun son yıllarına dayanan serüven, kırıla
döküle Amerikan traktörleri dönemine gelmiş 1-opal Eskici'yi odak nok-
tası alır. Romanın ilk iıki bölümünde, 15 - 20 sayfa icinde «gecmis» an-
latılır, türedi ağa ailesinin (Topal Eskici'nin ba,bası Çu,kurova'ya ırgat
olarak gelmiş, çalıştığı çiftıiğin azgın geliniyle isbirliği yaparak çlftlik
sdhibini zeihirlemiş. onun yerine gecmiştir) «altın çağı»na değinilir,
sonraki değişimler Topal Eskicinin kisisel serüve,ni ve aite çevresi icin-
de kısaca anlatılır. cukuçova tarımında makineleşme, cıkrıktardan do-
kuma tezgöhlarına gecis ve bunun doğurdukları, ortaya cı'kıstyIa kaybo-
luşu an hesa,bı kücük esnaf, bu küçük esnafın kökü eskideki lonca ah-
16kı,.aslıında cok önemli olan, üstüne iyice bası|ması gere,ken giriş bö-
lümünün ayrıntılarığır. Gelisime ayqk uı7dura,bilen ağalar çevresinin
yeni toplum şartları icinde kurduğu egemenlik, uyduramayanlarınsa ça_
,buca,k parçalanması, yine öyle.

Daha sonraki bölümlerde, Topal Eskici ailesinin yukarıda be|irti-
lenler sonucu kurulmuş, özelli,kleri böylece belirlenmiş, yeni Çukurova
toplumu içind,eki çarosiz değişimi anlatılır.

ğ962

(daha sonra. ESKiCi DüKKANl/Oyun hatine de getirildi.)
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«Bilnıem neyini kesip yiyen de, kasaba rnilınei ciııe}-en)), Trablus-
garp gazisi Topal Eskici, ailesi içindeki ba,baerkiı-ıi giderek kaybeder.
Ailenin sapır sapır döküldüğü Çukui,ova,|rgatlığ:, tarım çevrelerinin
ezici çalışma şartlarına dayanamaması; yeniden Ad:ııa'ya dönüş ve
oğulların baş,ka başka haya,tlar l<urma özlemi, Topal Eskici'nin yikı|ışı-
nı hazırlar.

«Eskici ve Oğulları»nın anlattıklarıyla «tipik» otcluğu, benzeri du-
ı:umdaki Cu,kurova insanlarının dramını ver,diği, Topal Es,kici'nin kişili_
ği si,mgesinde bir taübakanıQ çöküşünü, ırgatlaşmasını, proleterleşmesi-
ni dışlastırdığı söylenmiştir. Bun,un bir ölçüde doğru olduğu kabul ,odil_

melidir.
«Eskici ve oğullanı»nı bir ede,biyat olgusu sayarak, onu kendiözel

şart|arı içinde düşünerek ve «şöyle yazıt,saydı ,böyle olurdu» gi,bi .yargıü
lardan kaçınarak, yazann gıenel bir tavı,ır}a ışaret etmekte yarar vardır.

Orhan Kemal, dünya.görüşü sorulduğunda «diyalektik mat€ryalistıı
olduğunu söyler. Mutlaka inanç|a söylenmiş ve yazar!n eserlerinden-an-
laşıld;ığına göre, edebiyat hayatü ,boyunca onu gıütmüş olan bu söz, «di-
yalektik materyalizm kavra,rrıı»; Or,han Kemallde bir bilimsel sistemden
çok, günlük hayat gözlemlerince doğrulanmasına çalışılmıs «.kur'allar
topluluğu» olara,k anlaşılmıştır. Hatt6 kimi zaman diyalektik mater_ya-
l,izm, ıbirkaç somut olay'ın, aralarında ,sosyal farklaı- bulunan birkaç
noman _ hiköye kişisinin, ekonomik yapı taraf,ından belirlenen ha\ıatla_
rının «ta kendisi» haline gelmiştir. Bir ekmek fel,sefesi ile özdeşleştirit-
miş, aristocu bir dia1,og diyale,ktiğiyle desteklenmiş, kişilerin şematik
hale gelişinde («güzel» isciler, «çinkinıı ağalar ve patronlar, «oiurnlu"
tip» estetiği ve sonuçları,) ı:ol oynamıştır.

Olayların kendisinde de var olduğu, sağl*lı kişilerin davran}ştarJn"
da ,ken,diliğind,en barındlğı, var sayılmış diyaiektik materyali,st iti'!er,
yaşamış olma _ gözlemiş olma biçiminde bir ilk cıkıs taşıyan Orhan Ke-
mal r;omancılığında şu sonuca da yol açmışfir: Bir bilirnsel sistem oia-
rak varacağı ve kuşkusuz, toplum değiştikce yeni vargılarla lenginleşe-
ceği yerde, diyalektik maıterya|izm bu eserlerde «doğrulanan kuraiiarıı
olarak ,ka[ır. Kendi bütünleyicisiyle, tarihsel materyallzmle «ge,rek vo
yeter» bağ)antı ları kurulımamıs olduğundan, toplum olaylarını «,bı.ınların

oluştuğu süre» boyutundan gönür genellikle. (Yazarın tanıklığı, bilirki-
sili,k ve yargıçlığıqı önldn.) «Süre». «,süreç»in yerini alır. Bu boyut da,
izlenen olay ve sürede ,zaten «kendiliğinden» varıdır. (Bunu aşma_ya ça-
lışan lbir ro,man ol,ması ba,kımırıdan da «Eskici ve Oğulları» önem taşı-
maktadır.)

f



ıB6,/Türkiyo Deftorİ

Orhan Kernal'in kimi romanlarında ve hikayeleıinde görülen, ya-
kın tariıhle ilgili veriler, onlaiı ,hatırla,yan kişi icin yalnızca bir «geçmiş»
tir. (Ger,ektiğinde kurgusaI tipleri yoluyla kişisine müdahale eden, hat-

tö ]bunu kendi sanatçılığın,da lbir teknık haline getirrnek isteyen orhan
Kemal, bura,da işe karışmaz.}

O geçmiş, bugün yalııızca hatırlanmakta, yaln,ızca haiızayı (genel-

likle, eski ve g,üzel zaman olaraık) işgal etmekted,ir, o geçmiştoki olay-
laı,, gelişilnler. kişi on,u yaşadığı kadarıyla var,d:r. Bugün'e cJiyalektik
otaııak bağlanmaz.

.: ,Bir ı.astlantıyla ağa olunmuş, ,bir rastla§tıyla, bireysel bir olay yü-

zün,deR «fabri'kalaşma» elden kaçırılmıştır « Eskici ve Oğulları »nda.

. Genellemeye,gidilirse; gözlem malzemesinin icinde bulunan ve

«iqerçek, cevrimcidir.» sözünü haklıı çıkarabilen evrimleşm,eler, yainız
5uqlai.n ya.nsıtılmasiyla yetinilir,se, to,plum,sal gerçekçi tespitlere da_

ydnan rorıan kavra.rnında son ,bui,maktadır. Ve o gerçeğin zorlanmasıy_

la da, daha değişi,k bir yönseme gösterer.ek cievrimci romantizme var-

,rna,ktadır.
Fakat bütün bunlara karşılık. eIimizin altına getirdiği toplum kesi-

tiyie, tipler ve kara,kterlerle, Çukurova hayatının evrimleşmesin,i veren
dÇ gc;"çekciliğiyle «Eskici ve Oğulları», son çağ edebjyatımızda önem-
li tarı k!aı"dan biri oIarak yer tLıtmaktaciır.

. Türkiye Dofteri

İ9E3 Mchelle Kuvgnsı

«'72'nci Koğuşııtan sonra, Orlhan Kemal'in ikinci uzun hiköyesi.
(Sonradan, «Grev»in yeni baskısınıda «Balon adıyIa yer almıştır.)

...ll/k{ıalle Kavgası, çevresine özgü bir acı,dan ele alınan «doğum
kontrolu» sorununu konu edinir. Bu genel insani sorun, toplum katları
dçği|şti,kçe başka başka görünü,mler alır. Kimisi için bir tasarruf , kimi-
.si _için ,Şir para" kazanma yoludur,.

,; ,Zincİrleme böl,ümlerle bir kücük memur ailesini, ,bir eczacıyı, bir
,dbktciru bii gazeteciyi (durmadan, «Babil Kulesı» ac][: ,bir ro,man vaza_
cağihİ"söİlbm'bktedir), yüksek me,murları,,bir romancıy,ı (gazetecinin
eaöil (ulesİ til.rini beğenmektedir), bir ıba,kkaiı, kenar mahalle çocuk-
laİİiıı bev;ieİlyle ıbirlikte, hep aynı soruna bağlı olara,k verir. Kinıi za-
mbıi tiii'İiİezerüatif, kimi zaman kürtaj ve çocuk düşürme, konuyu ayak_
ta t"uidr.



KaDıı Toprak|aİ/67

Bir mizah dergisinde tefrika edilmiş «Ma,halle Kavgası» hik6yesi
icin, «Babil kulesi»nde belirtilenler tekrarlanabiIir.

Yazar, çoık iyi tanıdığı. da,ha önce ayrı ayrı hi,köyelerde işlediği ki-
şi ve cevreleri, bir sorun boyunca to,parlaml,Ştlr.

Hulki AKTUNÇ

İ963 ffianlı ToEırcıklar

Toprak ağalığı ile kapitalist üreti,m ilişkilerini birarada taşıyan bir
sosyal taban ,gösteren 1930'ların Cukurova'sında, talana ve vurguncu,
luğa dayanan ekonomik güç o|,uşumlarına ve çek]şrı:leı,;ıı: s:rüv:n
.mantığı çerçevesinde yaklaşan « Kaniı Tolıi,ak!:ıı », :öııııı"en Iei, clüıır,as,,_

na, sömürü ve vurgun mekanismasiina iIişl<.in ya|ınkat ac:!,.iı,ı-ı:ia, In ya_

nll;ra; bir paşazadenin iştetmediği ve bu yü:den de i<öylJlerin işgali
,ait:na gireıı topraklar Üzerinde köylülerle toprak ağaları ai-asında ç,ıkan

mül,kiyet çatişmalarını cla yüzeysel bir şekil,de dilegetirııektedir.

«Kanlı Topraklar»da anlatılan; işcilikten fabrika kötipliğine yük-

]6eten Topal Nuri'nin, şeytanca zekösı ve çevir,diği dolaplar yolu ile

zenginlik ve ağa,l:ığa ulaşma serüvenidir. Fabrika sa,hibine damat olma_

yı başaran Topal Nuri,,kı6a zamanda a,darrıı avcunun içine alır, en kes_

tirme yoldan zengin ol,ma amacıyla köylülerin ışgali altındaki toprakla-

rı yoık pa,hasına m,ülkiyetine geçirtir. Ancak toprakların kuru tapusunu

eIin,de bulunduııma,k, ağlık ve zenginli,k için yeterli değildir. Topal Nuri,

köylülerin işgaIi altlndaki toprakları f iili olarak elde etmek için, köylü_

leri ve ,kü9ük topra,k sa,hiplerini binbirine düşürür. sonda cı,kan kanlı

caİ]üşma ve ölen maS,um in,sanlar, Topal Nuri,nin amaClna 6iraz daha

yaklaşmasını sağlar.
Roman,dan arda kaIan; Topal Nuri'nın bireysel yükseliş serüvenin_

de çevirdiği dclaplar ve bu s,erüven boyunca yürüyen, genişieyen insa_

ni ygzluktur. Sosyal niteIi,k taşıyan insani ça,tıs.,maiar, «Kanlı Toprak_

lar»da ,bu abli niteli,kleriyle ve temellerinde yatan önemli sosyal prob_

lemlere ışık tutar bir tazda verilmemekte; TopaI Nuri'nin kişisei serü_

veni ve çevirdiği ent.ri,kaların bi,r sonucu oIarak terrıellendirilmektedir.

Top,al Nuri'nin ayrı,ksı ve ender rastlan]ır bir,kişilık olaı,ak,konulması da.

romanda sosyaI gerçekliğe ilişkin bir tipologi geliştiriImesine imkön b;_

rakmama,ktadır. Başarılı roman,kuruluşuna karşılık «kanlı Topraklar»,
.orhanKemalgerçekçiliğininyetersizörneklerindenbiridir.

Taylan ALTUĞ



1s6ğ Ei[crp Vçrdg

«KardeşPayı»ve«BabiIKulesi»nclenaltıyılkadarSonra,orhanKemal
on iki yeni hiköyeyle, Dünyada Harp Vard,ı ile gelirken, şöyle der: «Bu

kitabımda topladığlm hiköyelerde yeni bir kuruluş var, Kişileri alırken,

onların iç dünyalarına uzaktan ,bakmadım. Çözümlemeye çalıştım, Böy_

lece'değişikbiıanlatımçıktıortaya...»BirözeniyansıtıyororhanKe.
mal.

oysabuyenikitaptakiinsanlar,orhanKemaIhikAyeciliğiiçin«an.
la!ılımamış», ya da yuruiln deyimiyle «değişik anla,tılmış» kişiler ceğil,

dir. iç dünyaları veren. yin,e o «muh,avere diyaiektiği»dir,

Ancak. yazarln neııi nir «sanatsal kurgusaltığı» antıik hiıkayede bir

teknik olara,k denomeye başladığı görülÜyor. (Bu yeni ya,klaşlm, «SeV,

rniyoı,du», ile en yetkin noktqqını bulacaktır,)

BoyacıçocuklalınkonuşmalarındanyaıkalananVekurgusal'dansa.
hici geİçeğe varan ıbakkal, Ceçen Hakkı, Cemal bey, Behiye'yi çukura

düşÜrenedekvarolu.r|ar.Sonrayineboyacıçocuklarsonuçlayacaktır
hikAyeyi. Çünkü, maddi olarak izlenenler onlardır,

Araya giren «Beıhiye ve başına geIenler» bölümü, aslında bu ço,

cuklar ,dünyasınln iç gerçeği değildir. Belki ,b,ir belirleyicidir, o kadar,

yazarın önce,den nerı-ı<uiıanoığı. değişiık iki konusal yaklaşım (çocuk_

lar ve kötü yol yolcusu ,kızl,ar), bir hiköyeye yedirilmiş Behiye'de,

«Babil kulesi»nde söylenenl,er, Eski plak,ta sanatsal açıdan daha

üst lbii, düzey için tekrarlanabiIir. yazarın dostu; dağılan büyük ailenin

düşkün kalıntısı; unuituşları, hatırlayışlariı, olanca insanlığıyla Haşmet

amca, «saa,deıtten tenzil eıdilmiş»lerin hikayesinde bir doruktur.

Çikolata,yinebirüstçizgidir.Baş,kalanı.nakarşıölesiyetakınılan
onurun bittiği yer, ci,kolata lk6ğtıdının hırsla yalandığı «son», çocuk hi,

ıköyeleri dizisilne bir katkı ol,ur.

söğüt Yaprağı,nın kişisi. «d,evri sa,bı,ktan müdevver»dir, Haşmet

amca gibi. Yeni mek6nı Yeşilçam,d,a, kendi,sinden doğan hiköyeyle, o

sokağın emekçilerilne tanı,ş bir ağıt yakılmıştır.
Arı ö!üsü,nün «küçük» karıkocası, çocuklarından kaçama,k seviŞ_

rnek zorunda kalıi}ar. ince bir neşe, bütün zorlukları örtecekmiş gibi sü,

reıı gi,der hiköyede.
kwboylar, «Aslan Tomson»a bir naziredir. Çocukların ,bu özenti

oyunlarına ya,bancı ,birinin şaşkınlığı... «eski çocuklardan çok bilen...

f ırtına:. .. sağanak çocuiklar»...
At Kuyruğu, «Babi l Kulesi »nde,ki ll/larilyn hiköyesinin ge|iŞtirilmiŞ

halidı,r. Bir «küçücüık» daha.



Dünyacla Harp Vardr ,/ 69

Fırlarna, «Harika Çocuk»ılardan y,eni bir' örnektir.
yırtıcı kuş, umarsız bir kadın,d,ır aslında. ve yazar, sanki po!isidir

onun. Ama, acı gerçeği,okura ilettiği süne,ce vardır. Sonra, kadını ci,
nayetiyle başbaşa bıra,kır.

tjrök Ninile, yeni bir coşku hikAyesi, bir «Pırıl Pırıl».

Gec-e Yarısı, yoksul bir anababayla üç çocu,klai.ını anlat:r kısaca,
açlığın ve cinsiyetin' dolaylarından yürüyerek başka ailelere acılır. öze-
nen|erin dünkü hali, özenilenlerin bugünkü halidir. ve körün karısı ile
Arnavudun Hediye'si arasındaki an[ık, kılpayı fark, insani durum'u vur;
gular. Belki yarın, çocuklar büyüyecek ve dertleri bitecektir.

- Dünyada Hap Vardı, mahpushane günlerinden kalma malzeme-
nin yenilerde değerlendirilmesidir belki. Genel insanlık dramı (hiköye-
cie pe|esen,k bicimde te,krarlanan «dünyada haı:p vardı»). derin ve kişise|
bir dramla (Selahattin beyin bir yahudiyi öldürerek hapse düşüp genç
karısin,dan ayrılmas,ı) zıt olarak konur. Selöhattin bey, siradan hüküm-
lülerin yalrlz bıraktığı ya da alaya albığı, yazarınsa uzak bir acımayla
ilgi kurduğu mahpustıane tiplerindendir. öncel,eri içerde de işleri tıkı_
rın,da giden bu «seçkin» tipler. za,manla (tiksindikleri) adem babalardan
daha aşağı!ık durumlara düşerler. Bu acıdan, ScIahattin bey, |Jurettin
Şadan beyirı bir eşidir. Almancılığı da biraz ona benzer.

Gerçekten yürek paralayıcı kişisel dramı, bütün insanl,;k duyarlığı-
n]t, değerlerini yitirişi; kişisel aldanışı ve büyük insanlı,k dramı karşı-
sıhda önemsizleşir, silinir.

Kitapta, aItı özellikle cizilecek hiköyeler: Eski Plak, Çikolata, Anı

ölüsü, Dünyada Harp Vardı...
- Hulki AKTUNÇ

t
Orlı,tın Keryıal'd,en i,se i,Ei, hikd,yeleri ayır.mak gdttikçe giiçkşl.

yar. Reniline özgü bir haıası, trklit ed,i,lmaz bi,r y'anı olan bu öw
cüliik etmi,ş sanntçı kalleş bi,r yazı ortamıınwı bütün ı:uruşlarını yi-
yen, dtrerıa d,i,rgııe ezilen bir gaaar dururıuurıl,a. Yeterince okuya^
rwrn, d,ur-mamuıa,sxnq" aüil,p) yaadıklannn eld,en çıIıar"ma,sı gereken
bEr yaaar.

Memet FUAT
fiirk Edebiyatı 1964, s. 7



ı963 §olıcıklcınn Çocuğıı
BiRiNCi BöLÜM: «Suçlu»daki Cevdet'in hiköyesinin deva,mııdır.

Cevdet gördÜğü f ilmlerden etkilenerek bir soygun düzenler ve ya,kalanır.

Sonra biıı yoIunu,bulup kaçar. Bu bölüm için Sayın Alangu,n,un «Suçlu»

romanı yorumlaması geçerlidir.
iKiNCi BöLÜM için, orhan Kemat,in son romanl «ıKaça,k»a bakabi.

li,rsin iz. l

Cevdet yıllardır koca,sİn,ı ,be,kleyen çocuklu bir kadıının evine sığı-
nır. Yaralıd,ır. Kadın Cevdet'i koca, oğlu da baba kabul|enir.

Aynı d,urum «Kaçak»ta da vardır. Cevde,t'i,n yerini «Hanımın Çift-
liği»ndoki Ha,biib alır. Koca,Eız,ka,d,ın Hacer yine aynı Hacer. çocuk Hü-

seyin yine H,üseyinidi,r. Bütün olayiar en ince ayrıntılarına kadar ben-

zerlik gösterir.
Orhan Kemal'in böylesine tekrarlamaları hik6yelerinde yaptığı çok

görül,müştü. Demek son yıllarında bu işi romanlara da dö,kme kolaylı-

ğına başlamıştı.
işin bir garip yarlı da, aradan şu kadar yıl geçtiği hal,de,böı/le bir

tekrar,ı nice O. Kemal araştırıcılarının (!) bile fanketme,mpsi ya da far-
kettikleri halde açı,klamamalarıdır. Bir de şu soru akla takılıyor: Yoksa
O,rhan Kemal okumuyorlar mı?

Naci CELİK

t963 Senaryo Tekniği

Orhan Kemal'in sinema ile ilişkilerini irdeleyecek Ercüment A,k_

man'ın yazısı Türkiye Defteri'nin gelecek sayısında yer alacaktır.

ı965 Bir Filiz Vcııdı
orhan kemal'in roman|arında "düşen kız" motivi önemli bir yer

tutar. Orhan Kemal'in duyarlıkla ve sıcak bir insan sevgisiyle anlattığı
alt ve orta tabaka'dan gelme bu kenar mahalle kızlarının yeni ve fark-
lı bir örneğini geliştirmek çabası, "Bir Filiz Vardı"nın anlatısal amacı
olarak belirmektedir. Yazar bu romanında da büyük şehrin zorlu, çar-
pık, irrasyonel ekonomik çarkının belirlediği yoz bir dünyaya giren; bu
yönde tutunma ve yaşama savaşı veren, ancak içine düştüğü ahlaki
kötülüklere ve saldırılara direnen, "teslim olmayan" ve sonda iyiler'in
yardımıyla kurtuluşa eren bir kenar mahalle kızını anlatmaktadır. Bu
,konuda genel olarak şu söylenebilir: İç dünyalarının girdi - çıktılarıy-
la, özleınleri, istekleri, bilinçsizce sınıf atlama tutkuIarıy|a ve hayat
dolu coşkunlukları içinde yazarn başarıyla canlandırdığı, düzenin çark-



Bir Filtz, Vardı,/?f

ları içinde harcanan, düşen, ahl6ki bozukiuğa ve toplum dışına itileıt
bu kızlar, Orhan Kemal'in yazar ustalığının seçkin örnekleri olarak bü;
tünüyle Türk toplumuna ve bütünüyle Orhan Kemal'e has bir insan ka-
tegorisi oluştururlar. Onlar birdönemin toplumsal gerçekliğinin ürünü
ve Orhan Kemal'in kişileri olarak kalıcılaşırlar.

Ancak bu genel belirlenim çerçevesinde "Bir Filiz Vardı"nın önü-
müze getirdiği ve daha çok yazarn romancılığına ilişkin olıımsuz bir
gerçek, üzerinde asıl durulması gereken bir yön olarak belirmektedir.
Bu gerçek, benzer kişiler, benzer temalar, benzer çevre ve insan iliş-
kilerinin değişmez anlatımının' yazafl şematik roman formuna götür-
cİüğüdür. Böyle bir form içinde de, .Bir Filiz Vardı" da olduğu gibi,

"düşen kız" ın insani ve toplumsal gerçeği, yerini, kalıplaşmış formal
bir kız tipologisine bırakmaktadır. Bu tipo|ogiye yenilik olarak dışsal
biçimde'eklenen unsur ise, düzendeki bozuklı.ığa direnen ve bilinçle-
nerek bu bozukluğu düzeltmeye yönelecek olan, "aydınlık gerçekçilik"e
ilişkin sahte olumlu tip taslağıdır. Böylelikie de rornanda zaten dışta
bırakılmış olan gerçekçi anlayışın yerine optirnist bir rornantisrn konul-
maktadır. "Bir Filiz Vardı" nın edebi gerçeği, melodram formunun top-
lumsal gerçekliği kavrama ve yansıtnıada gerçekliği dışta bırakacak
kadar ön pl6na çıktığıdır. Toplumsal - insani gerçekliğin estetik biçim-
de yeniden kurulması şeklindeki genel roman yapılannıası, ",Bir Filiz
vardı" da melodramatik roman çatısının eldeki kullanılmış malzemey-
le doldurulma çabasıyla yer değiştirmiştir. ıMalzeme son hesaplaşma-
da yaşanandan gelse bile, bu tür bir form içinde etkinliğini kaybetmek-
te ve gerçeklik romansal kuruluş içersinde kısmi, iğneti ve çarpık bir
biçimde yansıtılmaktadır.

Ağır yaşama şartlarının zorlamasıyla çalışmak zorunda kalan on-
altı yaşındaki Filiz'in bir kitapçı deposunda iş bulmasıyla başlayan ve
kötülüğe karşı direnme serüvenini anlatan roman, genç kızın çalıştığı
yerdeki ressam yoluyla romancı'yla tanışmasına kadar, kendisinden
faydalanmak isteyen kötü adamlar'la mücadelesi üzerine kuruludur.
Sürekli tekrarlara ve şematize edilmiş, tek boyutlu insan ilişkilerine
dayanarak yürüyen roman (ilişkiye girdiği bütün insanlar Filiz'i cinsel
bir obiekt olarak görmektedirler), Filiz'in yaşlı romancı'nın dünyasına
girmesiyle "aydınlık" bir çözüme kavuşur. Genç kıza 6şık olan roman-
cı, ona bir sendikada iş bulacak ve Filiz'i iyiler'in dünyasına sokarak.
sendikalı dokuma işçisiyle temiz bir yaşamaya yönelmesini sağlaya-
caktı r.

"Bir Fitiz Vardı, da anlatıtan olaytar verilen durum!ar, çizilen ki-
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şiler, selıep ve şarttardan kopuk bir şekilde, sebeplilik çözümlemesİ,
nin:dışında eie airnıp anlatılmışlardır ki, bu da romansal.kuruluşta gö,

rülen dışsal kalıptitıkla bütünleşen bir tavra işaret etmektedir. Bu ko_

nuda şu da söylenmelidir: Orhan Kemal'in çözümleyicilİkten yoksun
]tasvirci üstübiı;'perspektiv yokluğuna bağIı olarak, onLln önemli insa-

nT problernleri bir yana' itip önemsizleri abartmasına yolaçmış ve bu

duı.um yazarn Fifiz'in tek boyutlu yaşama serüveninin Eerilerinde ya-

tan ve ,kızın.babdsıyla İlntili bır toptunısal - bireysel dramı görmeden

geçmesi sonuctıhu,vermiştir, Bİr zamanlar iki atlı ara[ıasıyla, ai!esini

orta halll biı, yaşamanın.nimetleri içinde yaşatan arabacı baba. 1960'ın

sİl6hlı darbesinden:sonİa,işsiz kalmış, arabasını satıp kendİni İçkiiıç

verm}ştir. Böylelikle aiteni'n sosya! dÜşüşü başlamışii:,. Cı=Iıı;n Keıııaİ

kığa bir,şekİlde tasvir ettiği hu, gerçeğiıı ardindan yatan biiyük drarnı

.romanlik,rnuhtevayı göremeırıiştir, Bu nıu!ıtevanın tenıeli. i36.0'da ikti-
darı,bir dartıeyle e!e geçiren bürokrat tabaka i!e halktan bir kişi ara-
ısında.açığaiçikhrııçelişkidir. Ancak yazarllı baba'ya olaı-ı yğpşlişi, roma-
fıı.n gelişlmi boyunea oırun melodramat!k bir unsur o|arak nasıl ku!-
lanılacağına .ilişkindir. :Nitekim bu açıclan temellendiriIen baba son!a-
ra doğru. Filiz'in pdtroni-ıyla işbirliğinde kızına karşı cephe alacak; böy-
.|elikle kurtlaı., melİ6nındaki kuzu efsanesi gereksiz zorlamalarla iğreti
uçlara götürülec-ektir. Baba'nın başta ve sonda yaşarna şarilar| l<ötüye
-gitmediğine göre,i,sonda "fakirliğin gözü kör olsun" düşkünlüğtiy|e kı-
zını kart patroha.,v6rme düşüncesi,ne nasıl geldiğinin sebelıi, lıu du-
rurna varışın.şartları da tabii ki Or.han Kemal'i ilg!lendirmerniştir.

"B!r Filiz Vardı". nın ilgi çeken yanI uzun zaman sonra yazartn
otobiyogı,afik böiıjın!erle kaı"şıı,nıza çıknıasıdır. \'aşlı rornancı'ııın Fi-
liz'le olaıı aşk iIgisinde yüze çıkan bu içteniikli bölümlerde yazarIn
bireyseI diiııyasına, !ç sorunlarına ilişkin ipuçları, açı[<lama!e,ı, ve
özeleştiri ınahiyeti taş[yan nomancılığıyIa ilgili düşüncelere yer ve-
iiliyor. Yazdıİ<larıyla tasvirci bir topluınsal gerçekçiliğin, haIkçı bir
anlayışın temsi!cisi oian Orhan Kemal'in romanlarına yansımayan
bireysel düı-iyası;:'"Bir Filiz Vardı" nın bu bölünılerinde, yaşama kav-

§asına dönüşrnüş '\azarlık serüveninde girdiği nanl<ör şartlarla mü-
cadelesinde ve buradan doğan toplumsal - bireysel "küçük adam"
'kıstırılmışlığında ve gecikmiş özlemlerinde dilegeliyor. Yazarın yap-
ltığı özeleştiri ve getirmeye çaIıştığı "aydınlık gerçekçilik" talebi ise,
romanın sonıındaki zorlama romantik tabloda karşılığını buluyor.
tsöyl:e suni, derme - çatma ideologik final ise, "dünyayı değiştirmek"
açısından olduğu kadar gerçekçilik açısından da bir anlam ifade et-
;,
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miyor. Öte yandan yazar, yine bu özeleştiri bölümünde otumsuztadı-
ğı bir roman şernatiğini, ardısıra gelen sayfalar boyunca aynen uy,
guIamakla yaşama, bilgi ve estetik yarailş aIanlarında girdiği olum-
suz form'dan (kalıplılıktan) bir çırpıda ve birikimsiz kurtulamayaca-
ğının açık belirtisini.veriyor, Orhan Kemal anlatıyor: "Yani, diyelim
ki bu FiIiz'i romanıma kahraman aldım. İşledim, şöyle zeki, böyle ze-
ki... Etekleri havalı. ÇaIıştığı yerde asıIırlar. Kızcağız kaçar. Patronu
kovalar. Önüne ben çıkarım. Kuı,tarıcısı oIurum onun. Derken iutulu-
rum kıza. Kız da bana tutulur farzedelim. Bir süre işler yoiunda gider.
Sonra evden haber aIırlar. Flaydi karı - koca sevgili kavgaları. Der-
ken kızcağız usanır. Öııüne çıkan genç biriyle evlenip gider." (1) Ya-
zar söziiıü ettiği bu me!cdramatik taslağı olumsuzlar ve aiayla ye-

rer ama, "Biı, Filiz Vardl" da küçük değişikiik|erle temelde bu entri-
lıa tıpatıp uyguIanır.

"Bir, Filiz Vardı" da "aydınIık gerçekçi.lik" adına ulaşılan yer, for-
mal bir melodram kuruluşunu gerçekleştirmeye yönelik estetik ça-
banın toptumsal gerçekliği dışta bırakmasr oluyoı.. .Bir Fitiz Vardı,,
Orhan l(emal romanının girdiği çıkmazın bir yönünü ortaya koyması
bakımından önem taşımaktadır.

Taylan ALTUĞ

*
**

OrVw,yı Keınal'i,n ıon roltnanı <<Bi,r Fi,liz Vardı»> bemce, işte Eıl-
larw, önce kente göçen kır insanlarının burjuualnşmasıdnr. Burjw
aalaşwış bıı hüçük i,nsaızların, bit büyük kenti,n kenar ma"haTlesi,n-

d,e geçen <<gece tıond"u ah"!fr,ln>> i,çi,nrteki, trajed,isiikr. Işte bu gapotın;,

ömeğın bu açıdan ele alınıp incelenmesi ue trajı,lc güzelhğini,n bu
anla,rrı,da" saptanmnsı g erelelidir bence.

Demirtaş CEYHUN
Yeni Ufuklar / Eylü1 1965

İ

(1) Bir Füız Vardı, saufa : 96G.
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Yaz,ar lı,em bireysel kad,eri iızerinfl,e ltötürııser olabilir, lıem cle

umatlu bir toplumcıı ı:e dwrimci olabilir çünkü. Nitekim Orhan
kgıııalzin de biraz büyle olınası gerek. Di,yeceğinı zaten böyle orhan
Kem"al, şimdi bunu ortaya koyuyor artık: okuuıın «Bir Filiz Vardı»
TümAnLn7n yazarla ilgili bölümlenni, onun bi,regsel traji,ğıne yakla-
şacaksınız. Benim düşünceme göre Orhnn Kemal kmdi bireysel ka,
d,eri üaerinde konu"vmagı tnıgüne kad,ar taplumsal ıımadugla ört-
rnüştür. Şimdi bu konuda konuşurken de yetuı,ince açık cieğil, üstü-
ruü örttüğdl şeyler uaır. Ama aundan sonrü" belki, de bıı bireysellik
üzerınd,,. konıışmak gereksinirıuini, dalıa" çok d,uyacaktır. Kendi, nar-
msizmi, eğiliml,eıi, bu to,plumdaki, saplanüıları üzeı,inı7e, büylece
kend,i ne,üraaunu da açığa t7uirmuş oluealctır. belki.

Demir ÖzLU
Yeni Ufulriar / Ekim 1965

ı965 ispinozl*ır

Orhan Kemal - tiyatro ilişkisi için ,Bk. nOrhan Kemal'de Tiyatro,,
Yaşar ilksavaş.

ı965 NEzım Hikmei'le Üç Buçuk Yıl
Orhan Kemal'in, N6zım Hikmet ve Bursa hapishanesinden anıla-

rı. "1940 yılının kışı" ile Orhan Kemal'in tahliye edildiği 26 eylül 1943
tarihleri arasını kapsar.

Bu mahpushane arkadasiığı Orhan Kemal için çok önemli ve be-
lirleyici olmuştur.

Ayrıca Bk. "Orhan Kemal'in Bütün HikOyeleri" (Giriş), Hulki Ak-
tunç.

ı9s6 MüfeitişIer Miiieiiişi
Ben bunu bir mizah romanı olarak düşündüm ve yazdım.
Ama okuyanlar daha başka yönier de buluyorlar. Bir örnek
vereyim: ,Bir gün bir kitabevinde oturuyordum; kılık kıyafe-
tinden büyükçe ,bir memur olduğu anlaşılan bir zat geldi.
Kitabevi sahibi bizi tanıştırdı. Adam, Orhan Kemal adıyla
6deta heyecanlanarak ellerime sarıldı ve ",Müfettişter Mü-
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fettişi"nden söz açarak şöyle dedi: "Siz müfettişlik yaptınız
mı?" yapmadığımı söyleyince, "peki ne biliyorsunuz müfet-
tişlerin davranışını?" ,Bunu ben de bilmiyordum ama, böy-
le davranması gerektiğine inanan [ıir halim vardı. Galiba bü-
rokrat bir aileden gelmiş oluşum bana böyle bir ölçü ver-
miş olacak. (...) Bundan anlıyorum ki, roman salt bir güldü-
rü romanı değil, yurdumuzun tarihsel gelişimi ile sıkı sıkı
pa.ralel bir yergi eseridir de, Orhan Kemal / VarIık Mart
1970)

Kudret Yanardağ'ın olağanüstü macerelarının birinci cildi. ("ğç
K6ğıtçı" / 1969 / romanında maceralar devam eder.) Orhan Kemal'in
ünlü "Küçük Adam"larından biri, yine geçim derdi peşindedir. Ama o

artık ters yönde de olsa bilinçlenmiş, para kazanmanın kısa yolunu
seçmiştir.

o. kemal'in "bürokrat aileden gelmis" olmasına bağladığı ger-

çekçi müfettiş tipi, gerçekte {antezi gücünden gelmekte. Sekiz yüz
sayfa boyunca sahte müfettişin Anadolu halkını dolandırmadaki us-

talıklarını ballandıra ballandıra anlatmakla neyi vurgular. Anadolu
halkının çok saf olduğunu mu? Yoksa böylesine dolandırıcılığın top-
lumsal bir mesele olduğunu mu? Hangisini?

Hiçbirisini değil tabii. Kendisinin de söylediği gibi "Müfettişler
Müfettişi" bir mizah, bir güldürü kitabıdır.

Naci ÇELİK
İ

*t

«Müfettişler Müfettışi,>>, i,lk bakışta okura Gogol'ün «Müfettğ>>

ini, h,atwlntrcah. Ortak benaerlih; yarıIışlığın getirdiği, çelişm,e ııe
oııdflIL d,oğan gülilürünün değiylt qıl,an lcııllanılma,sıdır. Orhan Ke-
ma,l, en ae Gogol kad,ür «Müfettişter Müfettişi»nd,e kendi toplumsal
düdminin eleştirm,esi,nı gapmaltta, güruinün lıişlenne, siyasal ha

'atına 
ue toplumun," ayrı/& tutmakta,dw 

Tarik Dursun K.
Milliyet / 19 Nisan 1966

*

I ri a e g öst er,ışli, g (ru dn sini, Anod,olıı' rwn o^z g e'!,işmi ş in saııcıklaıı-
nı kanüır,mıılt ı,çin kuf,lona,rı, çalışma,ya alıştımlma,mnş bir paşağIu.
num yüzeyde laalmaş bir romanı diyebilirız «Müfettışler Müfettiş»
n3' 

Tevfik AKDAĞ
Papirüs / H<im 1966:

İ

l



:76 ,/ Tiirkiye Defteri

Korııısuna De aldat,ı,l,arılarıin' bu derece saflğına lolag,ca inanıL
flı"wüca,k o'lün rürrınnın ba,şarı ue r,q,hatçr, okıırımn, ş&fısı, olaylaıı;n
çabıık çabult sıralanzşndn ue kahwamaıüarın lusa kı,sa hıa"relcetlc ko-
nuŞtınulmasındndıır 

Beirçet NECATİGtr
Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü /

L97L / s. 299

ş!

§*L=.,*:,.':*
Kita,pıa, 12 hik6ye var. Ancak, buradaki hik6yelerden altıs,ı «72'nci Ko_

ğuşııuıı ,:. b.ıs,ıis nda yer alm,:ş ürünierdir: Kömürcü, Alıla adıyla; Nu.
Trıaracı, aynı adla; işsiz, üçüncü Adam adıyla; Babalar ve Oğullar,
Urııunı r.':ü*;ür acj,ıyla; üzüntii ile Pervin yine aynı adlarla yayInlaı,]rrfış.

, Cünha'nın safyürekli köylüsü, yalnız mevzuat'ün karşıs,nda değil,
çevresinde olan bitenter karşısında da çocuk kalmıştır. Karısı, Ornar'la
habire kaçmakta; o bunu Omar'dan bi]mektedir. Mahkemedeki adam
simsarlarından da böyle kurtuiur!

Piyango Biletl'nde yine karşılaşılan kücük aile, bır incir cekirde-
ğinden (bıiet) söze başlayarak sade, düz çizgili anatomisini ortaya ko-

\ıa r.

işten atılan, ama diğer hik6y,elerdeki issizlerden daıha uyanık bi-
ridir eski postacı. Rastlanqü,nın da yardımıyla üfürükçü, Büyücü olur çı-
kar. işleri de iyi gitmektedir. Polis baskınına uğrayınca da mahalleli ta-
rafından kurtarılır.-Bunu da büyü gücüne bağlamakta geç kalmaz,

Hacet lGpısıha düşmüş Emeti ana, oğluııu fabrikaya sokmaK için
tüm güçlükleri yenmeyi bilir. Tam başaracakken, doktor «sıhhi» nedeni
öne sürüp isi engeller. Emeti'nin yalvarıp yakarması da para etmez.
Sonunda patlar: «Yalvardı,klanımı essah belleyip de şışme tüyü bozuk,
dini eğrisi yazının...))

Yandan Çarklı, çalışıp kazandıkça, terin karşıtığını aldıkça mutlu
olan SıvaQı'yla yapıl,mıs bir röportajı an,dırır. özündeki direnc ve ya_

şama gücüyl,e de, 170'i aşkın Onhan Kemal hik6yesi içinde «e,mekçiler»
dizisinde yer alır.

Doğum, Ç,ukuı.ova'nın kor,kunç çalışma şartlarl kadar, inançların.
törelerin bağlarına kaı.şı da dayanıklı olması g,ereken Gülizar'ın tarlada
doğuruşunu hiköye eder. Tarladaki yerini he,m,en kıızi doIdur,ur.

Bir oğlu o|an Ferho üzeyirlse, doğurur,ken «sesini ndmahre,me du-
yuran» ıkarısına ne öf,ke, ne kin du,y,maktadır artık.

Kitapta, altı özellikle çizil,rnesi gereken hik6yeler: Cünha, .l-{acet
Ka,pısı, Doğıım... Hulki AKTUNÇ

)



Evlerden Biri

Bir küçük. burjuva evi'nin dağı|ışı çerçevesinde gelişen olaylar
üzerine kurulu "Evlerden Biri"nde, küçük memurların, işçi kızların,
zor şartlar altında okumaya çalışan üniversitelilerin, ölüme yaklaşmış
emekli ihtiyarların ekmek ve seks motivlerine bağlı olarak girdikle-
ri insan ilişkileri ve yaşama çabaları anlatılmaktadır. Toplumun belir-
li bir kesimini oluşturan bu tipik Orhan Kemal kişileri, daha iyi bir ya-

şamaya kavuşma umutlarının ve cinsel eğilimlerinin oluşturduğu in-
sani platformda sürdürdükleri yaşama kaygalarıyla romanda dilege-
lirler. Orhan Kemal'in malzeme ve tematik tekrarlarını içeren; onun
sayısız kere anlattığı kişiler toplamını yeni bir roman çatısı altında,
yeni baştan bir daha irdeleyen "Evlerden Biri" bilinen gerçeğin rahat-
lığında etkisizleşiyor. Buna karşılık roman, küçük burjuva dünyası-
nın insanlarını, yaşama güçlükleri çerçevesinde birbirleriyle girdikle-
ri kısır çekişmelerdeki parçalayıcı ömür törpülemeleri; daha iyi'ye
ulaşma isteğinin yönlendirdiği kişisel özlemleri, mutluluk serapları
ve zenginlik hayalleriyle temeldeki sınıf atlama tutkuları ve sınıfsal
aşağılık duygularıyla sergilerken belirli bir insan gerçeğinden ses
getiriyor.

Psikologik boyutlara da uzanan bu roman dünyasında, Orhan Ke,
,mal'e malolmuş kişiler, bilinen durumları ve yaşantıları, kaybolma-
yan fakat yumuşayan bir gerçek duygusuyla yenibaştan geliştiriyor,
lar. Roman, küçük burjuva evi'nin çözülüş tablosunu, sosyal temelle-
rlyle vermekten çok, yüzeysel görünüşüyle tasvir ederken, gerçeğin
basit yüzünde kalmaktan kurtulamıyor.

Taylan ALTUĞ

ı966 yclcıncı Dünyıı

orhan kemal'in "küçük İnsan"ları ya okudukları resimli kitapla-
rın, ya göı.dükleri filmlerin, ya da büyük adamların etkisinde kalırlar.
Hayatlarını da onlar belirler.

Neriman da, ki bahtsız bir gençkızdır, bir Anadolu kasabasında
yerli film dünyasının yalancı, sahte, aldatıcı büyüsüne kapılır.

O. Kemal iyl bildiğl, hatt6 bir yerde gırtlağına kadar içinde ol,
duğu iki konumu; "Küçük İnsan" hayalini ve Yeşilçam batağını "Ya-
lancı Dünya"da birleştirerek karmakarışık etmiştir. Ana olaylar, kü,

ı

İ

ı
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çük olaylar, yan olaylar romanın taı,n bir özetini vermeyi engeller.
Gerçekte O. Kemal Yeşilçam'ın pisliğini, yozIuğunu anlatayım

derken, romanınt da Yeşilçan,ı ölçülerine uyduruvermiş, sonu dışında
(aslında sonu da öyle olsaydı daha iyiydi). Zalim baba, gençkız hül-
yaları, aldatılan, kandırılan gençkız, onu kurtarmak isteyen olumlu
tip, düşen gençkız vb.

"yalancı Dünya"nın yeşilçam'ın dışına ç,ıkan unsuru dediğimiz
sonu da, Yeşilçam'ın toplumculuğu, devrimciliğidir (!) Bir sendikaIı
sinema işçisinin düşkün kız Neriman'ı olduğu gibi kabul etmesi O.
Kemal'in umudu, sevincidir. O ona yeter. Hele araya bir de uyanık
öğretmen sokuşturuldu mu roman kurtulmuş sayılır.

Nasıl bir öğretmen mi?
Art|st olmak isteyen sevdiği kızı yola getirmek için söyledikleri:

Siz temiz ve mert bir genç kizsınız, öy!e anlıyorum. Sizin
öııünüzde ulu orta konuşmak hiç de tedbirsizlik olmaz. On-
ların (babasının) ne yollarda gezdiklerini, ne gayeler güt-
tüklerini, ileri aydınlık Tiirkiyeyi nasıl bir Osmanlı, hatt6
düpedüz ortaçağ karanlığına götürmek istediklerini, bunun
için nasıl elaltından çalıştıklarını gayet iyi biliyoruz. Unutu-
yorlar ki, zinde kuvvetler uykuda değildir. (s. 223)

Uzun l6fın kısası Neriman hanım: Memleketimizi, kadının
da erkek kadar hür olmasını isteyenlerden yana çevirmek
isteyenlerden yanamı o|mak istersiniz, yoksa kadının da er-
kek kadar hür olmasını istemeyenlerden yana mı? (s.224)
Gericilerin Devleti ele geçirmesiyle zorla güzellik olacak.
Y6ni siz, seviyorum, sevmiyorum falan diye fikir yürütemi-
yeceksiniz. Babanız kime isterse verecek. Siz de sevseniz
veya 6evmeseniz, babanızın istediği insana peki diyecek-
siniz! (s. 226)

Naci ÇELİK

Orhan Kemal yalıııaca N eriınıin' ın serüııeni,ni, cuılatmııkla 11etiru
tn:ug\oro kasaba in,srınlarınııı haşed,leri,,ııı, ki,nlerini,, d,ed,ikoCzılarını, eka
rıofluılı Eharlarıno, hes,wplannı tcpiuıncıı b ir cb j ek t if t eıı y en szt ıy or.
Ayrıca Nqrimaıı tipıyle Türlcıyed,eki, mle çekişmr;lorini, kuşak çatış-
mçlç,ıını da biae aktanyor. Bir de kc:saba kızı Ner.im,an ekonornik
güçsüzlüğünden bu kötü yolları d,üşmüştiir, d,deta by i,ğ,rençliklerin
ba,şı,nd.an geçmesinin başlıca nedenkrinden biri taplumsal, d,üzend,ekö
alwaldılıtır.

Doğan HIZI"AN

^BC 
/ 11 Ara.lık 1966

I
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I9s8 flrlıcdcş islılıItırı
Uzun yıllar sonra karşımızda yine "Küçük Adam" vardır. Yine Ada-

na'dadır, yine serseri serseri dolas,paktadır. Yine cebi boş 6şık olur,
yine herşeye boşverir. Gerçekte daha önce gördüğümüz,' "Küçük
Adam"ın evli!iğiyle biten "Avare Yıllar"ın içinde geçen bir gönül ma-
cerasıdır "Arkadaş lslıkları"nın konusu. Ancak O. Kemal bunu otobiy-
grafik serininin dışında roman olarak yazmak istemiş ve tadına doyum
olmaz bir halk romanı oluşturmuştur.

Romanın ilk yarısı sanki ortaoyunuymuşcasına harikulöde çizilmiş,
gerçekçi çizilmiş, doğru çizilmiş karakterler resmigeçitidir. (Sevici
komşu kadınlar, kodoş babadostları, rakı yiğidi kocalar v.b.)

Arna baska bir açıdan bakılırsa, Orhan Kemal kitaplarından derlen-
miş bir antoloji de diyebiliriz, "Arkadaş lslıkları" için, (Maha|le arka_
daşlıkları, hayırsız evlAtlar, işçiler, olumlu tipler, gördükleri filmin,
okudukları kitabın etkisinde, hayal içinde yaşayan "küçük insan"lar
v. b.)

Orhan l(emal büyük bir başarıyla verdiği olumsuz (daha doğrusu
hakiki) karakterleri, romanın ikinci yarısından sonra bir kenara bıraj
kıp, kahramanını olumlu, örnek insanların arasına atıp hayatını kur-
tarır. Aynı .Avare Yıllar"daki İzzet Usta gibi, burda da gözünde göz-
lük, elinde kitap İlyas Usta, "Küçük Adam"ı evirir çevirir adam eder,
topluma yararlı kılar. Çektiği nutuklar arasında neler mi vardır?

... Sıkıntı il6cı, armonik... toplumsal meselelerin çözümü-
ne yetseydi, bütün geri kalmış ülkeler, ileri ülkelerin sıkıııtı
içindeki emekçileri şarap içer armonik çalarlardı meselele-
rini çözümlemek"içiiı. (s. 279)
Dünyanın hiç bir orospusu genel evlere isteyerek düşmez!
Ve hiç bir orospu anasından orospu olarak doğmamıştır!
(s. 281)
Deyyusluk, pezevenklik, orospuluk daha çeşit çesit kötü

şeyler, toplumlardaki düzensiz başıboşluğun uçurumlarıdır.
İnsan bu uçururnlara bilmeyerek düşer çokluk! (s. 281)

lkisi de genç, ikisi de ekmeklerini kazanıyor, ikisi de birbi-
rine muhtaç değil. E, birbirlerinden hoşlanıyorlarsa neden
olmasın? Bütün mesele, kadının bu işi severek, isteyerek,
sevdiği, istediği için yapmasında. Sevmeden, istemeden,
erkeğin vereceği paranın hatırı için yapmak zorunda kalma-
masında. Bil,mem anlatabildim mi? (s. 290)

Bunca zaınandır ailesinin yaka silktiği "Küçük Adam" nihayet

l
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adam olmuş, sorumluluğunu yük|enmiştir ailesinin. Çok geçmeden
annesinln hayır duasını alacaktır.

' Ah yavrum ah. Seni bu düşüncelere kim getirdiyse Allah
razı olsun... Çok şükür, çok şükür Rabbime, seni doğru yo-
la getirdi. (s. Zge)

İste Orhan Kemal yıltar önce düze çıkaramadığı "Küçük 4d3p,ı bö}-
le kurtaracaktır. Argo diline ve yapay sonuna rağmen "Arkadaş ls-
lıkları" o. kemal'in önemli bir yanınıı halk yazarlığını örneklemesi
açıslndan İlginç.

Naci ÇELİK

Aşdğı gnıları so,ıı güzyıl,ın bütijn romo,ıwılnrının «batı romıwı,

$opyaoılıgı» üle lcı,rala,yıı,p wlanilınl,iiiı ş,ı günler[le, Orhaıı Komfll,
Eıeni, roııwnı «Arlwdaş Islıkları»'ale d,alı,o, önce de otd,uğu gibi. ytia-
alö viiz oe katnkşıp bir gerli railIıı,rı|,, bür Tiü,rld romıınlnx ueri,gıor. Keru
d,ine özgü tetmiği,, rwnuln iiDku&rylfr «Baba Eü», «Aııore Yıf,tar» ae
<Diinya Eui,>> ili,zisine -.ası,l adıaTa, «kiiçüle Adamnn Notlam>> na-
geni, bür h,a]ka ila}ıa elctiEar böElece.

Tarık Dursun K.
Milliyet/9Temmuz1968

*İ*

**

Orlıam Kemal'in bırçolc rqmanıınila topluınsal, ae elcoııomilc dii.
aaıı"si,zlilt, çeşitl,i lcişilard lgıwban eiler ue bıırılrr lüıamsatr ür ortam
öoi,ıı,dednr. Halbulci, bw rgırıanında, ti,pter «olııml,u>> d,ıır. YolcsuTlukla.
rın, topl,uııı^sal aksatctıtelamn ötesinile matlu bi,r yanton ınriinr. «Ar.
lwdeş Islıkhrı>>nı çotranlanm üışında lıprlees bu ihingada bw giıreü
old,uğunu,lğııdinö matlu lrılmfl\e içın bır şeylgr go,pıııa,sr/ruı.rı gerekli-
Wine'keııd,ini, ino,,ııdlı/ımn^ştır. «Artwdış Islılclan» voaunn rtnıı/anoıF
lığtııiia tvet, bır yar hıtııgor.

Doğan HIZLAN
Yeni Gazete



ı968 Önce Efunnek

Kitapta, ücü önceden yayınlanmıs 17 hiköye var. «Önce Ekmek»in önem_
li özelliği önceki kitaplardan değiştirilerek a!ınanlar ve dergilerde ka-
lan hiköyeler bir yana, yazarn son hik6ye çalışmalar.ını içermesidir. Or-
han Kemal'in «Dünyada Harp Vardı» için söyledikleri de, bu kitabın ba-
zı ürünlerlnde gerçekleşmiştir.

önce Ekmek'te, yeniden söz konusu e Cilen, dar gecimli aile birey-
lerinin ev kadınlığından, okulluIuktan, oara getirecek bir işe yönelmeIe-

ridir. Kırılmış hevesler bırak;lır arkada.
Bir Çocuk, avare yeniyetmeler çevresinin jkinci takımındandıı Böy-

lesi i,nsan küçüklerinin «kodes»e giden yolu, ürakın çevre tipleriyle, kur-
gusal film ka,hramanlarıyla desieklerıerek (bir kere daha) belirleniı.

Üçüncü, esrar, ,ku,mar.. . tutkunu iki serseriyi suç üstünde tespit
eder.

Tarzan'da yine ıb,ir çocuk, yine filmler, yine kovboylar, ve yiı,ıe ço_
cu,ksu d,ünyayı parçalayan gerçekler.

Corıi, bir Yeşilcam emekcisidir. Ağzıyla kuş tutsa kimseye yarana
maz. Her azarlanışta ezikliği biraz daha artar.

Mavi Taş!ı Küpe'nin ara,bacı,,kadı,nı, Kömürcü Abla; Bil5l'i ise. Ab_
!a'nın Hasan'ı,dır tı,patıp. Arabacı kadın da bu dururnuna gelene kadar
batağa girip cıkmıştır. Bi16l de Hasan gibi gencirisidir. Ancak Bilöl, Ma-
vi Taşlı Küpel,eri olan uzakta,bir,kıza öş,ıktır. Ona kaçtı kaçacak, Araba-
cı'yı yaln:Z bı,raktı bırakaca,k.

Çocuklar, <<72'nci Koğuş»ta Yerıi Arkadaş adıyla; Pazartesi, <«Ba_

bil Kulesi»n,de ayn;ı ad|a; incir Çekirdeği, «Çamaşırcınıı,n Kızı»nda ,S.a-

hqt ve Karısı adhyla yer almışıtır.
Sevrniyordu ile Orhan Ke,mal, çocuk hik6ye!eri dizisinin en güzel ör_

neğini verir. Bu, birbirini andıraıı; olay grafiği, hi,k6ye biçimi ve kişile.
rin ıb,enzerliğiyle ,kimi zaman birbirini gereksiz kılan «çocukıı konulu hi-
k6yelerin sonucu olara,k, öncekileri ha,klı çıkarır. O emeklerin billürlaş_
masıdır sanki.

«Sevmiyordu», genelli,kle «para getlrmez. nankör» bilinen hiköyel-
d,e. Orhan Kemal profesyoneiliğinde bir yazaıiın varacağı en yetkin uç-
lardan biridir.

ic gerçe,kçilikse, iç gerçekçi; öncülükse, öncü; has hikAyecili,kseı
has hiköye örneği.

Ve, binbirle,riyle kesinliıkle çaıkısmayan iki yaşama, bu yaşamala
rın kişilere veı.diği ,davranışl,a,r, ne kadar çabalanırsa çabalansın bir
araya getirilememekte, dıünyalaııdan biri (,küçiik çocuk bilinaiyl,e biçlrrş
lenen), varlığının anla,mıyla kendini sawnmaktadır.

İ
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, «Sevmiyor,du», unutulmaz Orhan Kemal hik5yelerinden ,biri.

Etli Kıırıış, daha doğrudan. genel O4han Kemal çizgisi içinde gün-
lük hayat tanışlıklanı,ndan e|de edilen izlenimler yoluyla yazılmış «çalı-
şan çocuk»,hik6yeler.inden biridir. Çanpıcı sonuyla hatırlanır.
' Sağ iç, «avare yıllar»ıdan sonra durulan bir gençliğin, karşı çıkılan
(mcruk»lar konumundan gözlenerek yazıl,mış,hiık6yes'd'r. Anca,k,, yeni
«sağ ic»ler ve yeni avareli'kler,den, bu yeni moruık'lar da kurtulamaz.
Her şey, oğullal:nda yaşa,maktadır.
' Sçzai Bey, «B4bil Kulesi»nde görülen, çevresi Btıbil Kulesi'ne ben-

zer tiplerden biri,dir... küçük hayatının övün,meleri, durup dururken tar-
iış,malanı, sdhte, inançsız yücelmeleriyle.

Taş... alkoii,k tipin acıklı sonlarlından biri.
lki BuçııÇ Sezai ,beyi andıran ıbirinin'dolmuş hiköyesi.
Biletsiz ve Uzırıarı hik6yeleri, mizahi ceşnide çalışmalarıdır. Bilet_

siz, Hüseyin Ra,hmi'nin Hesna ,haı,ıı,m'ını ,hatırlatır uzaktan. Sine|< uz-
,manı i,s,e, Orhan Kemal'e özgü güldürü tekniğinin örnek kişisidir.

Aklı başka yeı"de annesinih ictenlikle konuştuğu Sinek Uzmanı. ço-

İyğrn gözünde giderek ilginçliğini yıtirir. bir «hayvan»clır artır.

Çocuğun annesi ve a,da,m, gizli bir anlaşrna içinde ayrılirlarken, ço_
cuk tekrar,bağırı4:. Hayvanoğtu hayvaaaaaanl

._*. «Önce Ekmek»te, aItı özellikle çizilecek hik6yeler: Sevmiyordu,

EJ.!,iKu,ıuş. Hulkı AKTuNç

ı$68 §okcıklordgn sğr kın

Bk. "Orhan Kemal'de Aşk,, Necati Güngör

İs6 §{6rii YoI

. ,Orjhan l(emal'in kötü yo|a düsen saf , masum, oynakkanlı, güzel

^ıaşra kııı'nııı serüvenini bir kere da,ha anlattığı «Kötü Yol», aynı tema-
jnın gına ge,tirici en son teıkrarıdır. Bütünüyle gerçakdışı ve düzmece
,entıikaldr çeıiresindb dönüp duran, çeşitli rastlantılarla düğümlen!p çö_
.aülen, piyasa işi ve ortamalı her çeşit unsuru kenoinde topla,r,an bu
,dörtdörtlük serüven romanı, Onhan Komal romancılığın:n edgbi ve ar_

tistik,temellerine son bir ışık tutar gibidir. Onun hemen bütüıı roman-
.|arını kaplayan ve «,senaryo tarzı» a,dı verilebilecek roman kurgusunun
6p',girift örneklerinden,birini veren «Kötü Yol», bu yönüyle onun ro-

rnıahcıtıığıQ:n,estetik yönünü aydıınlata,n çıplak ve bü,tünsel bir aynadır.
.i,,ı" i Taytan ALTUĞ
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yazarın «Müfettişler Müfettişi» ve «üç köğı,tcı» romanlarını ince-

leyen Salih Yurttaş'ın yazı,sı TÜlkiye Defteri'nin gelecek sayısında yer
alacaktır.

ı970 Kcıçcılı

orihan kemal yorulmuştu artık. «kaçak»la yıllar öncesinin «sokak_
Iarın Çocuğu»na aynen dönmesi, yılların romancısının gir.diği cıkmaza
işarettir. Çok iyi bildiği ş,eyi,n ya4ı'lmaq:ndan yana olan Onhan Kemal,
ıbildiği şe,yler tükenince ne yapacağuıı düşünmemiş hiç. ya da zora gel-
{me{n sanmış. «Kaçak», eski ,bir romancının nasıl zorlandığını, zor|anış
süıresllnde ,de nasıl tükendiğini gösterir bize.

«Hanımın Ciftliği»ndeki katiI ve kund,ıkcı Ha!ıib'in ciftIiği kundak,
laclıktan sonra yaralı oIarak,kaçışı ve bir köy cvina sığıııışıyla başltıı
«Kaçak.» Daha doğrusu, Habib, rtSol«akların Çoçuğu» Ceırdet'in yerine
geç€r. Aynı evesığıııır. Köy evindeki kadın da yedi yıldır,erkeksiz olun_
.ca Orhan Kemal romanı kuntandığı;na inanır. D,eğil roman, sinema iciıı
cle fazla amerikanvöri se,nü,ven havasındadır. Kadının erkek bunaltısı-
rı:n yanı,sıra.,kadının bğlunun ıbaba özlemi yine Orhan Kemal'i sevindi-
ren bir motiftir. B,ir yandan yedi yı,ldır erkeğe aç kadının, bir yandan

da babasız çocuğun gevresinde dolanmaları kaçağı onlara ite,r. Sayf,alar
,doluısu süren ,kad!nın erkeği, erkeğin ,kadını arzuIamalarıyla Orhan Ke_

rnal c,insel açhk psikolojisini verdiğini sarlır. Gerçekte bu bölümler

« Kaçak»ı ı,omanlaştırrna, daha,doğrusu uzatarak sayfa sayısını çoğaltma
isteğinden doğmuş görünümündedir.

«Kacak>»ta Odhan Kemal'den yana olan tek yan, -katil ve kundakçı
Habib'in, d,oğru Onhan |(emal'in adam öldürmekle, ciftlik yakmakla kö-

tü|üklerin,,haksızIııkların ön,üne geçile,miyeceğini anlamasıdır. Habib'in
vard,ığı yeri Hilmi yavuz şöyle yorumlar:

Bu anla,mda Habib.'köylü anarşizminin devrimci
bir nitelik taşıdığında ,direnen Fanon'cu bir yo_

rumlamaya ,karş'ı çıkar. (Frantz Fan,on: Les Dam_

n6s de la Terre. Paris, 1963), iş|erin zorbalıkla
yürümeyeceğinin bilincine varır.» (Curr*ıııriyet/
28 Ocak 1971|

Her ne kadar f ı,kara Ha;bib'in Fanoncu yoru,mlamaya karşı çıktığı
,söyleniyorsa da o, Hacer'in erkek açl:ğını lbastııımaya uğra,ş,ı,ı; bir yan-
ddn cla küçük çocuğa ıba,balık etmey€. Orİıan Kemal, Habi,b'i bir de ya-
kalan,ma,k korkusuyIa kı,skıvrak bağlar. Ciftlik sahibinin öldürülnıesini,
,çlftliğ,in yanm,asını ,bir - iki ger,iye dönüşle hatırlatıp tekrar dört duvar

t
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arastna döner. Dört duvar ara,sında Orhan Kemal'in hic korkusu yok-

tur.
Orhan Kemal'in 

-zanaatkArlıktan 
gelen-- herzamanki koı:kusuz-

luğu «Kaçaık»ı sıradan bir Orhan Kemal romanından öte,ye götüreme-

miştir.
Naci ÇELiK

t97ı İsianbııl'd.ın Çizgiler

Orhan Kemal'in 6deta bir sevgi niteliği taş|yan hik6yeler, anek-
dotlar toplamı. Bu kitapIa iyice beliren, yazarn çok yakından tanıyıp
blldiğl İstanbul kenar mahalIe çevrelerini, kişilerini ustaca anlatmak-
tan, birbirini andırır da olsa tadını çıkararak iletmekten ayrı, profes-
yonel bir haz duyması.

"İstanbul'dan Çizgiler"i Ferit Öngören resimlemiş.
kitabın daha sonra kenarları kesilerek nBoyacı" adıyla piyasa-

ya çıkarıldığı da belinilebilir!

... kim bitirebilmiştir ki f.:ü'
romanları, hiköyeleri, büyük ve sonsuz nesri?
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Hulki Akiunç

C)rlıeın Kemoi'in Bütün Hilı6yeleıi
(Sonuç Notları)

Dosyalnrım ilertli,i,nswıIarın ma,cera,la,rıy-

l,a doluyilw. Ben geni, m^alzema d,eğil,lcira-
sı ödenebilen bir çatı, kaEnıyan Uır tenne-
re, bol kd,ğı,t ııe kayguıa bi,r zamana malı.
taçtı,m.

1) Orhan Kemal, ,l936'dan sonra daha temeldeki toplumsal so-

runlara ve küçük burjuva (küçük adam) tiplerinden işçi - köylü'ye
yaklaşan hikAyemizin, 1949 - 1968 dönemindeki usta temsilcisidir.
Bu temsilcilik, hikAye kitaplarında bulunan 163 hik6ieden çoğunun,
kendine özgü bir tür "küçük burjuva kesim" kişilerine yönelik olma,
sıyla zedelenmemektedir.

Gerçekten, bu toplam içinde yer alan 10 kadar "işçi" (,l) ve 4-5

ırgat hik6yesine (2) karşılık, geri kalanların "topIumun değiştirici
güçlerinden uzakta,, lığı; Orhan Kemal'in toplumcu gerçekçi hik6ye-
ci niteliğini değiştirmemektedir.

2) Orhan Kemal, yaşantısal malzemeyi, anıları, izlenim ve göz,

lemleri büyük ölçüde değerlendiren bir yazardır. Kendi yaşadığı çev-
reler (Adana, mahpushane ve İstanbul'un kenar mahalleleri), hik6ye,
lik alanlarıdır da.

(1) Rir Ölüye Dair, ügku, Greı, Dert Dınleme Günü, Can Bıkımtısı, KeL
Tahi,r, Haıııarn Anasl, (aslında |antezi, ol,arak ıınılmalıd,ıı,), Kardeş Payn, Yan,
dan Çarklı... Krıhuecle, IIacet Rapısı ııb. gıı.ı,betçi, hikaye'leri...

(9) Doğum, Aİrracl Hacı Al,ı, bir açıdan Cünha...

l
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Bu çevrelerin tipleri, hikayeIik kişileridir de... kendisi başta ol*

mak üzere.
3) Bu değerlendirme, Orhan Kemal hikAyesindeki üç türlü. ger-

çekçilik yönsemesine de işaret eder: Toplumsal gerçekçilik, toplum-
cu gerçekçilik... ve naiv gerçekçilik.

"Ekmek Kavgası"ndaki gibi düşkün çevrelerin, lumpenlerin hik6-
yelerinde salt tespite dayanan, toplumsal bir gerçekçilik; işyerlerin-
de, fabrikalarda geçen sayılı hik6yelerinde (sözgelişi, Grev, Dert Din-
leme Günü) toplumcu gerçekçilik; çocukları konu alan 20'yi aşkın hi-
k6yesinde, hik6ye kişilerinin dünyayı algılama biçimlerine dayanan
bir "naiv gerçekçilik" görülür.

Naiv gerçekçilik özellikle, toplumsal gerçekçilikse, bir ölçüde,
malzemenin ağır basmasıyla oluşmaktadır. Bu kimi zaman yazann
eğilimlerine de ağırlığını koyar. Naiv (çocuksu) ve bu yüzden eksik
gerçekçilik, tespitçiIikten doğan nitelikleri ve konusal ağır|ığın hik6_
yeye açılım kazandıran zenginliğiyle, bazen, "toplumcu gerçekçi" hi-
kAyelerdekinden daha çarpıcı sonuçlara ulaşabilmektedir Orhan Ke-
mal'de.

4) Orhan KemaI, "Önemli olan, (hik6ye konularının -h.a.) gerçek-
ten olmuş olması değil, olabilip olamamasidır." demekle birlikte.
kendisiyle ilgili otobiyografik veriler ve hik6yelerinden anlaşıldığına
göre "yaşadığı, tanık olduğu, şeyleri yazmıştır genellikle.

Doğrudan doğruya otobiyografik hikAyeleri (Dönüş, Kitap Satma,
ya Dair, Genç Muharrir, Yaşasın Hürriyet, Pırıl Pırı|...), avare genç-
ler ve ,küçük -adamlarla ilgili hik6yeleri ve bu ürünlerden doğduğu
beliren diğer hikiyeleri, bunu kanıtlar.

Gene yukarıda sözü geçen konuşmasının (Edebiyatçılarımız Ne
Diyorlar, Mustafa Baydar, 1960, s. 114) bir yerinde yazar şöyle de-
mektedir: "Hayatımın eserlerime tesir ettiğine şüphe yok. zaman
zaman düşünürüm: On altı yaşımdan itibaren ekmeğimi kazanmak
zorunda kalmasaydım ne olurdu?... Belki de herhangi bir memur olur,
dümdüz bir hayat sürerdim."

Toplumsal olduğu kadar kişisel de olan bir gerçek'in kendisine,
yalnızca ona Ianılarla, izlenim ve gözlemlerle) bağlanma, yazarı kimi
zaman "dışına çıkılamayan malzeme çemberi" ne sokmuştur. (söz-
gelimi, çocuk konulu 20 kadar hik6ye, gerek özleri gerek biçinileriy-
le birbirlerini tamamlamaz, çoğaltırlar. Çocuk gözlemleri malzeme-
sinin çemberi, ancak "Sevmiyordu" hikiyesinde aşılmıştır.)

5) Yaşanan'a bağlılık, Orhan Kemal dilinin doğmasında büyük
ölçüde etkili oiur. Bir zamanIar edebiyat çevrelerini hayli meşgul
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gdgn «şive taklidi tartışmaları"nda taraf olan Orhan Kemal, hik6ye;
lerinde yok denecek kadar az yer ygrir «şive taklidi"ne.

Hik6ye dili, günlük konuşmaların tükenmez kaynağını temel alır:.
Giderek yazara özel bir üslüp yaratır.

Türkiye halkının çok renkli ve çok işlenmiş konuşma c.liline yas"ı,

lanan dlaloglar, zanıanla bir hikAye estetiği oluşturmuştur. , ' ,,t

6) Kitaplarında yer alan bütün hik6yeler, birkaç örnek dışında,.

hep şu şemaya dayanır:
a - Giriş tasviri; bu bölümde hikdye kişisi kısaca çizilir, ya t*a,

hikiyenin geçtiği ortam birkaç önemli ayrıntıyla özetlenir; :'

, b - Dialog bölümü; hik6yeııin gövdesini o!uşturur, bütün ağır-
lığı taşır;

Dialoğun taşıdığı ağırlığı, Orhan Kemal şöyle helirtir: "... tipld-

tinizin ruh tahllllerini siz değil, bizzat kendilerine yaptırmak istiyor,
bunun için de muhaverenin diyalektiğine baş vuı,uyorsanız, şive fark-

tarını muhatazaya mecbursunuzdur." (aynı yer),

c - Sonuç; yine kısaca, olağan ya da şaşıı"tıcı bir cümleyle ve,

rilir. (1-1ik5yenin konusuyla doğrudan iIgisi olmayan bir cümle de ola,

bitir bu: Yağmur yağdı yağacaktı...)
7) Çağının diğer bazı yazarları gibi, Crhan Kemal için de hik6-

ye, bazen bir «geçiş türü" olarak değerlendiriimiştir ("Hik6ye bende
romana geçlşte bir merhale oldu. Kanaatlmce küçük ve uzun hik6ye,
lerde iyice bitenmeyen kaİem, romanı zor yazar, yahut !3zoıI|Az-»

-aynı 
yer).

Ayrıca, hik6yede geliştirilmiş tlp, olay ve ortamların, Orhan Ke-

mal romanında da sık sık kullanıldığını görürüz. (orhan kemal,in ro-

manlarıyla hikflyeleri arasındaki bu bağlantı, hikOye dökümlerinde
yer yergöster! lmiştir.)

B) Orhan Kemal'in, hayatlarının başından sonuna ekmek peşine

düşmüş insanları, gÜndelik gerçek'te var olan kerıdİlİğinden materya,

lizmi yansıtan, genellikle bununla yetinen, sinik _ dirençll, korkak -

başkaldırıcı, hazin - gülünç hik6ye kişileri; yazının başında belirtilen
ortamaı, toprağa basarak, yine "ekmeğin maceraları"nı yaşıyorlar.



Ömer FtıınıEı Toprclı

,(1) Yukardal.:i açılılamadıı ailı. geqen öylciiler, eski lıarfleı,le yazılmzştır.
'Bunlar Ömer Fcırıılı Toprak'ın özet arşiuinde muhnfaza e(lilnıekted,i,r. Öm,er Ea-
ıwk Top,ralCın açllılamasına göre öllküter A. Kaild,r tara|ından gmi, harflere
.çeıırilmğtir. Y,ürüEüş dğrgisi,nw dizgi, eui,ndeki ilızgi,ciler gmç Ermeni kız'Iarı
il,i ııe eski, lıarfleri bilmiEorlord,ı. Bw yüzden Orhan Kemallin ögküteri,ni gent
yazlaa çeai,rmek g erelci,g orilu.

'"Orhcşn Kemo[" Adıyleı İEgrili tsir Açıltlcımtı

Biz beş arkadaş (Lütfü Erişci, Hüsamettin Bozok, Rıfat llgaz, A.
lGdir, Ömer Faruk Toprak) 1942 yılı Eylül ayında sanat ve edebiyat
dergisi "yürüyüş"ü yayınlamağa başladığımız zaman, gerçek adı
Mehmet Raşit olan arkadaşımız, Yedigün dergisinde (Raşit l(emali)

,imzası ile ölçütü uyaklı şiirler yayın!amışti. Daha sonra öykü yazma-
ya başladı. Ve Orhan Raşit imzası ite Ses, Yeni Edebiyat, İkdam ga-

zete^sinde öyküler yayınladı.
1942 yıIında Yürüyüş çıkmağa başlayınca, kendlsl ile mektupla-

şan Kemal Sülker, bize onun şiir ve öykülerini (1) verdi. Orhan Raşit
.imzası, bir yıl önce kapatılan (Yeni Edebiyat) gazetesinde bir kaç kez
görülmüştü. Ve bu gazetenin bazı yazarları, o sırada Sıkıyönetimde
yargıIanıyorlardı. Gerçi Orhan Raşit'in hiç bir şiir y2 da öyküsü ko-
vuşturrnaya uğraınamıştı. Buna rağmen biz onu yeni bir isim ile ta-
nıtmak istiyorduk. Bunun üzerine, "Babam" adlı öyküsü (ki bu Ava-
re Yıllar'dan lrir parçadır) Yürüyüş'ün 9 Ekim 1942 tarih, 9. sayısın-
da Orhan Kemal imzası ile yayınlandı. Dergi yayııılandıktan sonra
Orhan Kemal, Sü!ker'e yazdığı mektupta (Bu imzayı benimsedim,
Sundan sonra bunu kullanacağım) diye açıklama yapmlştı. Bizleri ta-
nımadığı için, yeni inızasını Sülker'den bilmis. Sülker, o sıralarda İk-
dam gazetesinde sekreterlik yapıyordu ve orada ünlü öyklcümüzün
öykülerini Orhan Haşit imzası ile yayınlıyordu. Orhan l(emal, yıllar
sonra İstanbul'a yerleşti. Sülker'le birlikte bir gün evime geldi. Bu
konuyu ararnızda konustuk, şakalaştık. Orhan Kemal imzasını, öykü-
lerinin üzerine, Hüsamettin Bozok iIe benim yazdığımı ilk kez o za-
man öğrendı. &jlker, bize öyküleri ulastırıyordu, o kadar... Orhan
Kemal imzası ile yayıııladığımız ikinci öykü (Telefonj lıaşlığını taşır.
Öyküde ilk patiamayı ,(Telefon)la yapmıştı Orhan Kemal. Sabahattin
Ali, Yurt ve Dünya'daki bir yazısında, o öyküyü çok beğendiğini, "güç-
lü bir kalem geliyor" diye belirtmişti. ondan sonra bu imza ile bili-
yorsunuz, belki kırk cilt kitap yayınladı.
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Orhcın Kerııcıl'de "Aşlt"

ı
Eilebiyatımıza 1939'da Yedigün dergisinde yayınlanan bir siirlo

adım atan Orhan Kemal, dah,a sonra şiiri ciğneyip zengin, yoğun, çile-
kes, serüven dolu yaşa,mının hiköyelerini vermeye başlar. Hemen ekle-
yeyim yanlış anlaşılmasın: Sanatı, salt yaşamına ,yaşam serüvenlerine
dayanrnaz Orhan Kemal'in. Kurgu gücü, imgelemi, ilk yapıtından so_
nuncustına kadar kendine özgü o upuzun cizgi üzerindeki hiköye etme
yeteneği, giderek ustalığı, Orhan Kema|'in sanat binasını oluşturan öğe-
ler arasındadır. Onu önemli ve yaşar kılan baş!ıca etken, kişileri hangi
iliskiler icinde ele alırsa alsın, hangi atmosfer icinde çizerse cizsin, sı-
nıfsal taı,,ır!arını ve yaşanılan düzenle aralarındaki göbekbağını sağ_
lam koyahilmesidir ortaya. Başka türlü söy|ersek, üstyapıdaki oluşumları
verirken, altyapı yasaIarının beIirleyici niteliğini, genel geçerliliğini
gözden ırak tutmayışı, gerçekçililiğinin temel direklerinden birisi, bel-
ki de ilki olrnuştur. Anlattığı kişiIerin sınıf tavrı «kitaıbi» deği|; etiyle,
kanıyla, olanca canlılığıy|a yaşayan, varolandır. Bu, Orhan Kema|'in ba.
sarı. sırrının düğüm no,ktalarından,dır. inandırıcıl:ğı burada saklıdır. Kan-
dırıcılığı. doğallığı, içtenliği, okuru çekip anlatılanın içine sokması...
hep burada saklığır.

Toplumsal sınıf bilincinin sağlamlığıytad,:r ki, kişiIer, öznel yapıla-
rı gereği «iyi» ya da «kö,tü» olara,k çıkmaz|ar karşımıza. Tam tersine,
kişilerin varlığı,rlı çevreIeyen. ,ku§atan, bağlayan üretim bicimi ve b,u-

nunla gelen ünetim ilişkileri öznel yapıyı etkileyip belirlemekte, bu çer-
çeve içilnde «iyi» ya da «kötü» o[arak belir,mektedirler.

kimilerince «orhan kemal, kötü koşullar altında bile kişilerin için-
de bir oevher taşıdığ,ına inanır.» Onhan Kemal'i değerlendirirken, onun

tutarlü sınıf tavrınn basi,t bir inanca indirgemek, ne kadar doğru ve nes-

nel bir yaklaşıım,, bilmiyoru,m!... Bilinen odur ki, inançtan ötode bir bi-

İ
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linçtir Oı:han Kemal'inıki. Toplumsal, ekonomik, politik bilinç... Yaşaı
mak için çaIana, etin,i pazara çıkaran,a,, türlü nedenlerle kötü alışkanlık-
la4a itilm.iş kimseleri, ,kaderciler,iin gözüyle göremez, onlarrın diiiyle an-

lamazdı elbet Onhan Kemal. Toplgm kurallar,ının dışına cıkanların, do-

ğaçtan bir ,kusurla bu yolu tutm,adıklarını biıiyordu en azından. kaldı
ki tek başına inanç, sanatçıyı cok zaman doğrular yerine giderilmesi
mümkün ol,mayan yanlışlara itobilir kolaycana. oı,han KemaI için bir

yan|iışlığa itilmişlik söz konusu edilebilir mi bu noktada? Sanmıyorum.

or,han Ke.mal,de insan bir bütündür: Sınıf ahlÖkryla, aşkı, tutku_

suyla, yaşamak, ölmeık duygularıyla. aç, açık, işsiz kalma korkularıyla,_

sömürme, sömürülme bilinciyle, şe,hvet düşkünlüğü, aç ya da tokgözlü-
lüğüyle, alçaklığr: ya da erdemliliğiyle bir bütündür insan. Şematikliğe.
kuruluğa, röportajcılığa düşmeyişinin nedenIeri,burada yatar. Anlattığı
olayı,, in,sani duyarlıklarla önmıüş, iher ,ilişkinin 

- senat güoünün, yet-

kinliğinin erişebildiği yere ka,dar 
- 

6113,y6 çıkmasına çal,ışmıştır. Bu

tutum ve çaba onu, bir ta,kım yoksuIluk görünÜ,mleri derleyicilerinden
hemen, ıb,elirgin bicimde a)i|rmtş ve Orhan Kemal, kendinden çok önce
yazmaya başlayan bir başka hik6ye ustasl Sait Faik'in yanıbaşında. ta-
irnamen kendinin olan sesi. duyarlığı ve ,konu yoğunluğuyla silinmez
cizgisini çekmiştir.

ll

] Orhan Kemal'in kahramanlarıı içinde. delikanlı erkekIerle genc kız_

lanın ayrı bir yeri vardır. Onlara daha mı ictenlikle, ya da başka bir
duyguyla mı ya,kl,aşır? Hayır. Demek istediğim bu değil. Gençleriıı,
küçük dünyalarda, kücücük mut!ulukların özlemiyle yanıp tutuşmaIa-
rın.da. onhan kemal kendini bulmaktadır belki. onları anIatırken asıl
,kendini anlatmaktadır. Bana öyle gelir hep. Belki de Baba Çvi'nin, Ava.-
ro Yı!lar'ın, Cemilb ve Dünya Evi'nin etkisiyle, öteki birçok kitapların-
daki kişilerde ,sözünü ettiğim delikanlılarla genc kızIarda- «küçük
a,dam»ın. izlerini, ti,kel yanlanını buluruz.

Serseri Milyoner, Küçücük, Cernile, Devlet Kuşu, Vukuat Var, Bir
Eiİiz Vardı, Yalancı Dünya, Arkadbş ls!ıkları, Sokaklardan Bir Kız..,.
Ya doğnudan bir aşkın, sevginirı h,iköyesidir, öteki olay ve kişiler bu
tema çevresinde anlatılır, ya da asıl anla!ıl,mak istenen, bir aşk hik6ye-
sinin iskeletine sarılarak geliştirilir, Sözgelimi, Vukuat Var adlı roma-
nında, Güllü ile Kemal'in aşk serüvenleri ana o|ay, ötakiler de bun,ı bağ-
lı glbi görünürse de gerçekte böyle değildir. Toplumsal sorunların, san_
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oıların önemi ,daıha ağır basar. Daha doğrusu romanı roman yapan,

«Çukurova'nın sosyal, e,konomik ve s,i,yasal fonu üzerinde ora insanı-
n,ın serüveni ...» dir. Cemile de böyle bir roman bence. Yazar, asıl ser-
gilemek istediği «sosyal. ekonom,ik ve siyasal fon» üzerinde. fabrika
katibiyle i5çi i(ızın evlen,melerine kadarki aşklarını vermiştir.

Deli,kanlı adamla (yazanın deyimiyle «küçük adam») genc kızın ya-

şadığı aşk olayı ana sorun olara,k da karşımıza çıktığı çoktur Orhan Ke-
mal'de. Ama hic b,ir zaman toplumcu bakış acısından saptığı anlamına
gelmez bu. Tersine, insanoğlunun evrensel sorunlarıı,iı bir yönüyle ele
3lmak yerine, birçok yörıüyle ele alması. sanatını zeııgi,nleştirmiş, onu
paşarlık ciegisine daıha hızlıı, daha güçle uIaştırrrııştır. Tıpkı Maksim
Gorki'cje gördüğümüz gibi.

Oi,han Kemal'de aşk, proleter in,sanların aş,kı:dır. Temiz ve artı.!iyet-
siz!... Genç ,kızlarla delikanlıların arasına, kötü yürekli üçüncü kişiler
değil; herse,yin parayla alınıp satıl,dığlı, paranın herşelıe diş gecirdiği,
bozuk toplum düzeni girer... Bu tutarlı bakış, Orhan Kemal'in sanat
dünyası icinde vazgecilmez bir ilkedir. özellikle Küçücük adlı ronnanın-
da ,somutIaşır bu ilke. Küçücük yosmayla ayağı sakat!anan fu,tbolcu de-
likanlıyı icerisin,de yaşadıkları ekonomi,k koşullar ayIrır, ınutluiuktan
a|ıkoyar. Paraları, olsa, hic de Eı.ol'den ayrılmayacak, hic de kötü yola
düşmeyecekti Küçücük!

Orhan Kemal'in ilk romanı diye ,bilinen Serseri Milyoner, bürokrat
bir ailenin ,kızı olan Nilüfer'in aşk hiköyesidi,r. Bu roman Orhan Kemal
sanatının başlangıç noktaşını }oh9ıtı-fı6sı bakımın,dan önemli. Her ya-

nıyla, doğmakta olan usta ve özgün bir yazarın aqıklarını. u,stalığının ve
ö.günlüğünün belirtilerini taşır.

Nilüfer'in ıba,bası silik kişiliği, ailesi hakkında kapıldığı evham-
Iarı, işe yaramüayan bilgisiyle içe dönük bir kasaba avukatıdır. Dünya-

nın iyisiyle kötüsüne gözlerini kapamış, kulağını tıkamıştır ödeta. Cum-

huriyet kuşağının yeni büroıkrat tipleri olan, iş ve aile çevresindeıı arka-

daşlaıiı, tanzimat devrinin liyakatlı ,momur tipini ,hölö koruyan N6fiz
Bey'le alay etmektedirler. Ama kimseler unıurunda değildir Nöfiz Bey'-
in. Onun derdi, sorunu, kızıyla karısııQ:r. Sürekli. bir ölüm korku,su ya-

şatır durur içinde. O zam,an köşkünün |ç6,pıları sokağa açılacak ve

«l<angren d,ünyanın insanIarı» köşke girecekler... «Yahut karısiyle kız;,

bu kangren dünyadan e,kmeklerini kazanmak zor.unda...» kalacaklar. in_

giliz hayranı N6fiz Bey,,kızının bir gün önce ingiliz lisesini bitirmesini,
hukuk fakültesine ingilizce okur yazar olarak girmesini istemektedir.

yazarın alttan alta ince bir alayla anlattığı Nöfiz Bey,in küçük bur_
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juva özlemleri, gönlünce gerçekl,eşmeyeceik; hep içinde yaşatıp durdu-

ğu ölüm korkusu, hiç beklemediği bir zamanda, kendisini bulacaktır.
N ilüfer'i seven «Serseri Milyoner»in fa,brikatör daı7ısı, «muvazaalı »

tarlaları için Nöfiz Bey'i avuıkat tutar ve Nilüfer'in sarışın, mavi gözlü

Suat'Ia yakatan,masından sonra fabrikatörün köşküne yerleşirler. NAfiz
Bey, açı|an «seksen küsür, fuzuli işgalden tahliye» dAv6lan:,na girip çık-
maktadır bu ara. orhan Kemal'in da,ha s,onra. Hanımın Çıftı,ığİ ve Kaıı-
lı Topraktar'da enine boyuna geliş,tireceği bu konu, topra,k sorunları.
romanın en dişe dokunur yalıdır. Hanımın Çiftliği'ndeki Habib'in giz-

liden yoluna çıkıp Muzaffer Bey'i vurması giıbi, duruşmaların karmaşık
bir hale büründüğü ,bir zamanda avukat N6fiz Bey, atanı bilinmeyen bir
kurşunla öldürülür.

Bundan sonrası Oı.han Kemal'in kendi deyimiyle gerçekten «bir
yerli filim gi,bi» olmayacak, ama kandırıoı rastlantıiarla gelişir: Bütün
sevgisizliğine karşın Nilüfer, Serseri Milyoner'le evlenme,k zorunda
kalır. Tutunacak başka dalı yoktur artık...

Serseri Milyoner'in Nilüfer'e oIan aşkı, Maksim Gorki'nin Karşı-
lık Görnıeyen Aşk adlı hiköyesini andırır. Bütün iyi yüreklilikler,ine, iç-
tenliliklerine ve inceliklerine karşın, fabrika sahibi iki kardeşin aşkla-
rına karşılıık vere,mez tiyatro oyuncusu Larisa Antonovna. Dikkatsiz
okurun gözünden kolayca kaçabilecek bir alay vardır her iki yazaı,ın da
bakıı nda. Herseyi paı,ayla eIde etme alış|<aıılığına eriş,miş kişilerin öl-
me).,en, yabancılasmayan insani değerler karşısında,ki güçsüz|ükIerini,
hattö gülünçlükIerini sergilerler.

Aralanındaki biçimsel evlilik, Nilüfer'in ameliyat icin kaldirıldığı
hastahanecle Suat'a benzeyen cloktor Vedat'la karşılaşmasına kadar
sürer. Nilüfer, Vedat'|a i,kinci aşkını yaşamava başlamıştır. Ama duru-
mu öğrenen Serseri Milyoner karısına kıyamadığı icin Vedat'ı vurur ve,/
Nilüfer yine sokaklarda ka!ır kim,sesiz. Aradan yıllar gecer. Ceşitli se.
rüvenler,den sonra Nilüfer, kendis,ini istanbul barlarının birinde bulur.
Adeta beklenen son,dur bu, olayın al(ışından... Ne ki,,burada da Serse-
ri Miiyoner kendisini yakalayacak, yeni sevgilisi sarısın kemancıyı vu-
ra ca ktı r.

Onhan Kemal, Serseri Milyoner adIı romanırıı 1957'de yayımla_
mıştır. Kusursuz hik6yelerini, en tu,tulan kitaplanını yayımlayıp ustalığı_
nı tartışmaqız biçimde koyduğu yıl. Oysa yukarıda da değindiği,miz gi_

bi Serseri Milyoırer, Onhan Kemal'in i|k romanı olarak ıbilinir. Yazarın
zor geçim koşulları altında bu ilk yapı:§ını kitaplaştıı.dığı ve böyle dav.
ranma.kla iyi yaptığı söylenebilir. Çünkü Orhan Kemal sanatının baş-
langıç noktasını saptayan bir yapıt bulunuyor elimizde şimdi.
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Orhan Kemal cizgisi üzerinde son rastladığımız ıışk romanı , Sokak-
lardaıı Bir Kız.,. Yazar,b,u romanında büyük kentin eğlence yerleri bar-
larda, pavyon.larda çalışan lumpen kadınların, küçük emeller,in. büyük
aoılar üzerine düzen kuran muhaıbb,et ,komisyoncularının dünyasıııa giri-
yor. Lumpenliğe düşmemgık için direnen Nuran'a övgünün romanı da di_
yeıbijiriz Sokaklardan Bir Kız için. Sadeliğin doruğa ulaştığı bir dille
yazıIan bu romanda olandan cok, ol,ması gere'ken bir baskaldırı i:nIatıl-
mıştır. Romanın her iki kahraman,ın,ı da (Nuran ile Cevdet) çocukluk
çağlarının pırıl pırıl ama 9ile dolu dünyasından alıp clüzensiz bir top_
lumdaki hayat kavgasııruin icıin,e sokar. cevdet, daha önce yazıian so.
kakların Çocuğu'nda hapso düşünceye kadar serüveı"ıini izlediğimiz co-
cuktur. Hapishane, onu,n aydınlık yanla,rını silip götürmeye ye,trııeümiş-

tir. O,kul sınavları, kitaplar dayan,mamış, ekmeğın,i alın teriyIe kazana-
cağı yolu bulabilmiştir. Aslın,da buınun örneği Oııhan Komal'in bizzat
kendisidir! Olaylara ve kişileııo «aydiınl,ı,k» bir gözle bakışının node,nini
kendi hayat pratiğind€ de ara,mak gerekir. Siir heveslisi ola,rak gırdiği
cezae,vin,don, iyi bir hikAyeci olaraık çıkma,sında... Bilme,m yanılıyor
muyum ?

Nuran'sa,kon,somatris Leylö'n ı n kızıdır. Çevrosindeki insanlaı, ge,nç-

liğinden ,güzelliğinden yararlan,mak isterler onun. Aııası, ana,sının pat-

ronu, Cevdet',in ar,kadaşı Fikret... Ama Nuran, Orhan Komal'in kişisi.
dir. Küçük mutluluklaı:,ın, göster,işsiz yaşamanın özlemi içinde, kötü top-
lum koşuIlarının yozlaştırdığı kişilere karşı dimdik karşı ko}ımaya çalı-
şır. «... hayatta,n hic de öyle umulmayacak şeyler beklemedim. Bir
evim, küçü,k bir evim, evimin namuslu bir erkeği olsun istedim. Yakı-
şıklı çirkin... Beni seven,bir enkek. Akşamları isinden küçük, ucuz he,

diyeler ama büyük bir heyecanla dolu,..» (Sayfa. 290)
Bu özlem ve direniş, Nuran'ı adam vurmaya, hapislere gir,meye

kadar sürükle\ıecek; ama yazar onları ayırmayacaktır.

lll

Orhan Kemal'in aşk roma,nları, hikAyeleri, toplumsal bir sorun ol-
ma,dığı yargısıyla yaklaşmaktan korktuğumuz aşk konusunu Orharı Ke_

m,al cesurca işle,miş ve yerli duyarlığ,ıimızı ustaca dile getirmiştir. Hem
de ol,ayları ekonomiık tomel,ine oturtarak. Böylece salt yoksulluk görü-

nünıl,eri derleyerek topluımcu çizgiye ulaşamayacağını da. edeb,iyatırnı-
za kazandır,dığı güzel örne,klerle ıbelgelemiştir. t
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Orhcıı Keınal'de
Tiyutro

Orhan Kemal, gerçekte, hikdye ve ıomanlarıyla ürilenmis, eciebiya-

tımıza etkimiş bir yazar... Anca,k Orhan Kemal'in pek çok yapıtı gerek

tiya,tromuz için, gerekse yonileşm,esini özlediğimiz Tünk sineması için
bu!unmaz hirer kayna,k niteliğindedir. Çünkü büyük yazar Adana - istan-

bul haritasında çok zengin, çok canlı bir dünya kuı"mayı başarmıştıı. Bu

haritada tarih,s,el, ekonomi,k özelli,klere dolaylı acılardan rastlarız. Des-

tansı özellikleııse hg,men hic yok giibidir. orhan komal, doğrudan doğru,
ya bugün'ün dünyasını, yaşarnıınr işlemiştir. Türk tiyatrosunun ise bu-

gün'ü böylesine ustalıkla işle.rniş, iı,delemiş, değerlendirmiş bir yazarın
yapıtlar;;na i,htiyaç duyacağını söylemek, tartışma götürür bir yargı ol-
maz Sanl,mca. . .

Şunu söylemek istiyorum: '1945'den sonra edebiyatımızda doruk-
laşan üç yazarda,n biri Orhan Kemal.'Bir başka büyük yazarımızın, Ke-
mal Tahir'in romanlarına ba,karsak, Osmanlı Devleti 'nin ,kuruluşun,dan

ğünıümüze, enüi _ konu bir taıriıhsel - e]<on,omi,k - toplu,msal araştırma
ça,bas,]na rastl,arız. KemaI Tahir doğrudan doğruya günsel yaşamayla il_

gilenme,miş, günsel yaşamay|| sergilememis, ama bugün'ü var ecien ko-

şulları, oluşumları, evreIeri ve aşamaları ifade etmiştir. Yapıtlarında
tiyatro olabilecek,bölümler,e pek az rastla,rız. Kaldı ki, bu tarz bir çaiış_
ma cla, bildiğim ,kadarıyla, yazar,ından hiç önerilmemiştir... '/aşar

Ke,mal, bölge bö|ge Anadolu destanları yazarak, daha değişi,k bir anla-
yışa yaslanrmıs durumda. Türkiye'yi düzensel yapısından, tarihsel biri_
kimin,den soyutlayaraık, Gün,ey Ameri,ka ü|ıkeleriııe falan benzetiyoı bel-
ki. Bu tutumun ise ,günümüz Tünk ti}rairosuna getireceği özelliklei,, bi-
rer özgü,nlükten öteye geçmoyecektir bence...

oysa orhan Kemal tiya,troyla ilgilenmiş, başarılı tiyatro y;pıtları
da yazmış. Romanlarının, hik6yelerinin yanı sıra, oııun tiyatroları da
(,oyu,rıla,rı da) gerek tiyatromuz açısından, gere,kse ed,ebiyatımiz açısın-
dan ince!en,meye değer usta ürü,nlor.

önoe oı,han kemal'in yazdığı oyunları gözdon geçirel im:
Büyük yazartn romanları,n,dan, uzun hikayesinden yola ç:karak yaz-
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dığı üç oyun var: 72. Koğuş, EC«lci Dükk6nı, Deıı|et Kuşu adlı romanın_
dan kaynakl a nd ı ğ ı lspiııozlar. ( ispinozlar, da,ha sonra Yalova lKayrnakamı

adıyla da oynandı.)
Görülüyor ki. Orhan Ke.mal. yalnızca romanlarını. bir de uzun hi,

kÖyesini oyuı.nlaŞtınmlş. Yeniden yaratma afnacl gÜtmÜş. Bu durumu, ya-

zarın, bir anlarnda tiyatroyu yan çalış,ma olarak görmesi,yle açıklaya-

biliriz. Bunu bir kusur olarak söylemiyorum. Tersine yaza,rın ana eimaç-

larına ödünsüz yaklaşmasıyla tanımlayabiliriz. Kendini türlere bölmek

istememiş Orhan Kema,|. Alçakgönüllü bir tutumIa Tünk tiyatrosuna

<ıhizmet etmiş». Dediğimin önemini. bu olguyu niçin önemsediğimi
'be!irteyim: Türk tiyatrosuna ,kıyısınclan _ köşesinden yaklaşarak parsa

toplamaya çalışmış ,kimi şa,irlere; hem şair, he,m romancı , hem hiıkö-

yeci, hem de den,eme yazarı ola,nlara benzemiyor Orhan Kemal, Hiç

benzomiyor. Saygılı bir yazı emekçisi, bir parsa toplayıcı deği|!

orhan Kemal'in tiyatrolar,ı, ro,manlarlnln Ve hiköyelerinin belli baş_

iı konı.ı sınırIarını, s,a,hn,ede sergilemok çabasını taşır. Yazar cezaevi

sorunlarına, Anadolu kentlerinde yoksul ve g,üvensiz kalmış küçük in-

sanlarııı duyartı,klarına, istanbul'da yükselmeye (sınıf atlamaya) Çalı_

şan «günahsız» serserilerinin dünyasırıa eğilmiştir roman,la,rında. lıikÖ_

yelerin,de...
Oyunlarından 72. Koğuş bu sahipsiz, terkecIilrnis, toplumdan nere_

deyse zorla kopartılmış cezaevi ,insanlarını,n soru,nlar,ını işler. Bir yerde

Suçlu ı.ornanıyla da ıbirles,ir, ıbile,ske o|,uşturur.

Eskici DükkAnı, Orhan Kemal romanının bütün belirg,in özellikleri_

ni tiyatro izl,eyic,isine ğu,yurur. Sevda Şener'in bir özetle,me,sine b:şvura_

lım: «Eskici Dükkğnı» a,dlı oyun,da küçük bir ayakkabı tamir dÜkk6n,ının

besleye,mediği üç yetişki,n çocu,klu bir aile çarosizlik icinde yaŞar. Ba_

ba, genç!iğinin kahramanItik ve savaş günlerini anarak, kız, sevgilisi ile

kaçamak buluşarak avunurlar. Erke},. çocuklar bir kurtuluş yolu bulundu,

ğuna iııaıımak i,htiyacında,clırlar. Şanslarını Çukurova'da pamuk isciliği

ü/aparak clenerier, fa,kat oranın havasına, s,|,tmasına ve ırgatl ığa alışık
oImadıkiarı için bu zor dene,med*n yerı,ik cıkarlar.»'

Oyun, Eskici ııe Oğulları roman,ından doğmuşsa da, gene Orhan

Kemai'in öbür yapıt|arına uzanır, onlardan bir dünya ,kurar. özeIIikle
B3§a Evi, Avare Yıilar, Ceın!!e, Dünya Evİ, Bereketlİ Toprakİar Üzerinde

romania;,i Esltici Dükkinı'nda karşımıza çıkar.
lsp.lııozlar ise, yazarın hemen hemen son rom3nların,ln l_ıepsinde

işlenmiş bi; sorunu, yüksel,me ve sınıf at!a,ma sorununu anlatır. Katlar

ara,sın,da,ki ıkoi,|<unç, acımasız, alçakça insan ilişkileri; insanların her

şeye ,karşın, bir durakta, ,insanca duygulardan Vazgeçememeleri İspinoz"

lar arac,ılığıyla tiyatro seyircis!ne de duyurulmuştur.

I
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orhan Ke,mal, tiyatro çalışmalarıyla, romanlarınl ve hi,köyeIerin! in_

ceden inceye okumamış olanlara kendi kurduğu, türe,ttiği, dillenıiirdiği
dünyayı aıktarmıştır, Bu açıdan, bu nedenden yazarIn oyunları, tiyatro

seyircisini, yeniden Orhan Kemal roman]na ve hikÖyesine itmiştir. it-

mesi gereklidir. Burada kurduğu dünyaya, ele aldığı sorunlara bir yaza,

rın nasıl önem verdiğini görebiliriz... Orha,n Ke,mal, anlattıklarını her

türlü yoldan TürkiyeIi insana aktarmaya çalışmışt|r. (Üzülerek belirte_

yim: Türk tiyatrosunun yön,eitmenleri, yorumcu!arı h,enüz böyle bir bılinç
clüzeyine ulaşmaclığından, büyük yazarlmlZln oyunlail aSll Var]maslnİ

özIediği yörelere höl6 götürülmemiştir! Büyük kentlercie oyn,andıkIarüy-
la yetinilmiştir üç ürün de. Aktarmak istediğim biIinc düzeyi de hiçbir
zaman özel tlyatroların o|ana,kların,dan geçmez, Doğrudan doğruya Dev-
let'in aracılığına daya,nır. Ancak Devle.t eliyle besle,nen tiyatroların sa,h-

neye koyduğu oyunlar ortada. Yani bu bilinç düzeyi,n,den ne kerte uzak
oldukları ortada.)

Şimdi Oııhan Kemal'in oyunlarındaıki konusal cizgilere bakalım:
Onhan. Ke,ma,l, 72. Koğuş'da doğırudan doğruya, toplu,mumuzda,ki

değer çatışim,asInı elo al,mıştır. Bu ç,atış,mayı ele alışın,da çok bilinçli,
ödünsüz davranidığını söyI,emeık yeni bir yorum ol,mayocak... 72. Koğuş,
inanmadığı, tanı,madığı, kavrayamadığı bir sa,hte değe,rler dünyasına sı-

ğamayarak, ,suça itilmis in,sanları ele alır,ke,n, bir yandan da bu sa,hto
değerler dünyasın,ı enine - boyu,na taşlar, lönetler. TopluımSail düzenin
yapay, uydurma, özse| değeri olmayan çıkarcı dünya görüşü; bu dünya
göı.üşünü tem,elleye,n, kurallayan sırıtkan hu,kuk anlayışı 72. Koğuş'da
seyirciy,e bir tokat gibi çarpar. Gerçek suçlular cezaevlerinde yatan, top-
lumun belli bir,katınca hırsızlıkla. katill,ikle, insanlıkdışı'lıkla adlandı-
rıImış k,işiler m,idir? Yoksa toplumun suç an,|ayı,şındaki kö,klü tutarsız,
lik mıd,ır? Oyun, cezaevi insanlarının kolay kolaya tükene,meyeceıkleri-
ni, icle.rin,deki cevheri yitiremeyece,klerini söyloyerek bildirisel amacını
bi l l ürl aştı rı r

72. Koğuş bilinçlenme ve bilinclend,irme açısından cok önemli bir
oyun. Tiyatromuzda bu yolda yazılmış başka yapıtlar da var. Ancak Or_
han Ke,mal, o,nlarüdan açıkça ayrılıyor. örnekse Yaşar Kemal'in Teneke'-
si. Yazar uzun ,hii,k6yesinden kaynaıklanarak yazdığı ,bu oyun,da, hiköye-
,siın,de de gördıüğıüımüz b,ilinç sa,katlığına bolca yer vermiş. Ya,şar Ke-
mal'i n Teneke'sinde ıbi l inçlen,me ve bi l inçlendi rme aşama ları,n ı göre.me-
yiz. Cünıkü yazar, sorununa kl6si,k bir görüşten }ıa[l65pnl5tır: Memleke-
ti okumuş, biIgic aydınlar kurtar,abilecgktir. Siyasal Bilglier'i bitirmiş
Fikı.et lrmaıklı, ıkay.m,a,ka,m Fikret lrmak!ı biIgisiz. gerici, tutucu. ç,ıkar-
Iarını ,savu,nan ağalarla, düze,n bokçileriyle boğuşur du,rur. Dram kişisi
ki,mliğino bürünüıı:. Oysa ası,l dram kişileri, yapııtın sonunda karşı kar-
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şıya bırakılıroış ,kfo çocuğu ja,n,dar.ma,larla. onların horlaımak z,orunda
ikal,dığı ,köylülordıir. Acıık bir r9jerç,ek.: Fikret lnmaklı, istediğince iyi ni,
yetlİ olsun, yanlış bİr ,sa,vaş,ma yo,|,u,nıa sapmıştır. Yazar.,bun,u gönrrrez
ya da gör,mek iste,mez... Oysa Onhan KemaI ge,re,k 72. Koğuş'da, gerek*
se öb,ür oyunlarınıd,a g,ünsel gerceıkle,ri çok başalılı bicirnde bilinc dü-
zoy,in,e oturtulr. Dram ki,s,i leri ya,kanşı kar,şıya,bırakılmış s,özüim o,n,a y<!
neticilerle (,dovl;eit meımu,rları, cezaevi görevlileri, vb.) yönetilenl,ordir
(lkÜCÜk i,n,s,a,nl,a,r, suçl,uIar, vlb1.); ya da €9,9,1n91 güçlerin hışmı6a uğra_
mlş ,mlutsuz, acı lı, ç,aresiz, haıkIart lko,run,mlamıŞ, yarlnln insan,ı,nı oluş
tura,cak eimekoilerdir. Burada orha,n Kema|'i,n klösik görü,şl,ere yanaş-
madığı,nı, yaüpItını asl,a onlarla b,esleıme,d,iğıi,n:i de a,çıklayayı,m. Orhan
Kemal, i,çinıde yaşadığı topl,umun koşullaı:ını ço,k iyi biliyor. Aydınların
hanıgi asamad,a ya,r,arlı ola,caıklar,ını ,kavra,ya,rak tiyatrosu,nu kuruyor. Gti.
venıd,iği, uım,utlandığ,ı ıkisiler, aıpo\ırı ıkimliklor taşı,yorlar. Aydınılarla bağ
daşm,a ları, öz,deş l,e,şmeleri ola,na,ksız,n,eredeyse. Bugünün a,ydtı,nlarıyla.
72. Koğuş'a ıbilinc açıüsın|dan, özollilkle eğil,meli tiyatı,o y,orumcuları.

ispinozlar'a ge,l ince, bu oyun, sanı,mca, Or,han Ke,ma,l 'in bıı alar.ıda
ki en b,aşarı lı, e,n k,ö,klü ,ürıünüdü,ı1... İspirıozlar, bir kisinin (ıkaraboı,say_ı
,İş odİnımis aileyıe içgüveyi olaraık giren d,a,mat) hi,köyesi çerçoııesirde,
giderek bü,tün ,bi,r rnaharlleyi. o maıhalleyi doldıuran çelisik değierlerça
tı,şmasıp,ul, .a,yrı sı,n ıf la,r,dan insan.l arın i l,işki leni rıi seng i ler.

Karalborısacı ge,l,in baıbası ve aile,si, o ,ma;hallede bind,en, belirmiş
türedi 1bir ,kentsoyl,ul,uğun, ifa,d,e,si gibidıirler. öylesine oinkin. iğrerıc.
yozlaşm,ışlardı,r ki. sınıfsal yapılarının taşüdığı yapa,y, ahl6ka bile sığı_
njamazlar... öte !an{6n yakışıklı oğullaırı,rııı bu aileye icgıüveyi vorrrııgk
'i]sıtgyen yo,ksu,l ana - ba,ba,nın da türe,di kentsoyluluğa öze,nme!eri, ayrı
bir türajik nokta;yı, o,daıkl,anımaıyı olu,s.,turu,r. il,k ,baihışta bıinbirlerine dtiF,
man. e|,o e|e vermeyi becere,me,mıiş, güvens,iz yo(suI in,Sanılar, a,sıl ma
halleli, ,sonuçta içgüveyin,in ve ailesinin davranışırlı kınayarak, kendi
dün,ya!arın,daki ictenliği, sarısılmazlığı duyarlar. Yapıtın sonun,d,a içgtl
veyi ,gen,c de isyan eıdece,ktir: «Her şeyini al, eıski günler,i,m, kaybettiğlrn
,sevgilim, fakir am,a nıannıuslu günler,i,m yeter bana. Be,n gi,diyoııu,m. Bun
dan sonra ,ken,dim için, is,tediği,m giibi yaşamaya gidiyorıım.»

İspinozlar, Orhan Ke,ma|'i,n ıku,rıduğ,u, canlan,dırıdığı dünyaya, tl\tat-
ro aCl]§|n,da,n €n YoklOŞan oy,un|düur. Ke,nar maıhalle i,nsanlarını bir - iki
}konuşmayla usıtac,a çizeıbıilen yazar işl,okl,iği, bu yapjtta belirgiı.ıleşi,r.
Oyunun ıkişi|eri, sözleniyle vo d,avraınışlarıyla tlpi]k biner Orhan Kerrıa}
in,sanıı,dır. Gene olaylar, oyunun olay dizi,si hız|,ı, aktct, raıhat, gelişken
yö,nse,meleriyle Or,han Ke,mal roman|arındaki soluk|uluğu simgeler"

Nıi,yazi Akı, Ça@ş Türk Tiyatrosuna Toplu Bakış a,dlı yapıtlnda
lspinozlar'ı «Bıüyük Ş,ehirden Cizgiler» bölünn,üne,katıyor (85 - 86}. Ben
ıbu g,örü,şo ıkatılama,yacağım. Onhan Komal'in ispiııozlar'ı, kaynaklandığı
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Dgvlet Kuşu romanı da bı.iyük ıkentin çizgilerini o|uşturmaz. Bir kenar
mahalien,in değişme, s||nıf atlama sorunları iş|enmokte,dir sözkonusu
ya,pıtlaıda. Bu kenar ,mıaıhall,e,nıin büyük kentte oluşu, ,büyük ke,ntin pa-
ı:aIl - pulIu ikara,b,orsacı iıs adarnları, onların yaşa,ma biçi,mi bile İspinoz-
|dııiı kenar mahalle dünyasırıdan ötelere d,üsıürmez... Da,hası Orhan Ke-
rnat. bi.ı: büyük kerıt a,nlatıcısı değildir. «Küçük.inisaniarın», «günahsız»
sorsorilerin. «kötü yola» düş,müş «küçücük» kızların, futbol delisi deli-
karılıların, a!nının terini kirletm,emiş emekçilerin anlatıcısIdır Orhan Ke-
rnal. Kara,borsacılar b,ile bir yerde,,bir aEıda. bir durakta insani yanla-
t-.ıyla, yetlşti,kl,eri ıke,n,ar mahal|,e duyarlığıyla karşımıza cıkarlar. Nite-
klrn ispinozlar'da *Niyazi Akılnın da işaret ettiği gibi-_ karabor,sacı-
nın,karı§ı, damadı,nın başına ördük|eri yıkımı haykırma,ktan ken,din,i ala-
m.az,.. Orhan Kemal, büyük kent dünıyasın,dan ırak kurmuştur yapıtla-
rıııı; yirıeleyeyi,m; ,bu nitelik, oyunlarıında da açıkça ,göze ça:,par. Büyük
kentjn ac|tmaş|z, öldürücü kuralları d,iie getirilen kenar ma,hallelerde
.hoşgörüye, insanT sıcaklıı,klara dönüşür.

.Bu duııurndan şu sonuçlaı.r çıkarıyoru,m ben:
, j, Orhan Kemal. dile getirdiği alt tabaka insanına yüzde yüz gü-

veiuyiJ,r. Onun «bittiğ,i yerde, tü,kendiği yerde» baştaya,biIeceğini açıklı-
yor. Sevda Şeneriin bir yoı:umunu anısayalım: «Orhan, Kemal 72. Koğuş
adlı.oyununda da bir ha,pi,sanenin en yo,ksul koğuşundaki ,kişilerin uzun
süre güç|üye kul olduktan sonra, sevip g,üvendikleri Kaptan'ın ölürrıü
il,eı,bilinclendiklerini ve bir dayanı,şma içinde sörnürücüyo ,karşı diron-
dikleri n i gös,term iştir. »'
i,,.iii. ,D.emek ki Oinhan ççpn3,1i'n tiyatro anlayısında bir kesim insa-

nın büçlüye ,kal,sı ö,nce yenilip, so,nra bilin,çlen,ereık, bitinerek başkaldır_
rnası egom-en. Genellikle bu ,baş,kaldırı. gerçekci yazarlı,k tutumu dolayı-
s ıta, bireysel plönda gelisiyor. ölüm, aşk, sovgi, dostlu,k giıbi Cuygu_
5ğ |,:fg,1,1,16 l 6 1 b i l,i nç pıı rı ltı sı,n ı h iıssetti r iy,or l a r.

Jı.,ı*iıi. Onhan Kemal'in oyunları, cağdas Türk tiyatrosuna dünya gö-
rüşlb,rille, aıhlök anlayıslarıyla, insancıl bir sevg,iyle yüklü yeni boyutlar
kazanCırmıştır. En az1ından Orhan Kemallin dünyası yansımıştır bu
o}tun l,arla. rürk sahnesine.
ı,l ilerici, devri,mci bir tiyatronun oıılhan kemal'in romanlanından ve

,hik6ye|eı-inden de gectiğini söyleyeceğim bir de. Pok cok yapıtı, çağ-
'daş.tiyatroya umut bağlamış tiy,atro adamlarımız icin nice cevherie do-
'iu, durma:ktadır.

^,' . ,('l ) Sevda Şener. Çağdaş Türlk Tiy611osun,da Ahlak Ekon,omi Kültür
Soronları : s. 122.
ıi,ıt.{.2) a. g. y.; s. 186.
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Şiirler

O Memleket

- 
Tereyağı kalıplarıı

ehramcıklar Grzuyer peynirinden,

şerbet giıbi tatlı zeytinyağı şişeleri
boyalı teneke kutularda sa,rdalyal,ar

Bunlar harpten ewel de masal,dı
koltu,kIa,rında esmer somu,ncu,klarıyla işten dönen
terli insanların evlerinde.
Ya şimdi ne oldu?
örme tiftik elıbiseli cocuklarına oyuncaklar alan

mes'L}t insanlar
aç,| ığın en ,konkuncu,nu ta,şıdıık.ları gözlerle bakıyor

bakıyorlar dükkön camekönları na

:Mutfakl,aııc,|a aç kalmıs ,kedi lerin uluduğu bu patates Cünyasında
süslü cameıkönlarla ancak
ya,bancı lar aIda,tı lır.
Çünkü tereyağı,yla peynir hasreti ı

,baba hasretinden da,ha kuwotIi çarpar
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küçük ç,ocuk kalplerinde

O çocuıklar ki

amale ma,hallesinin moIoz yığınlaı,ın,da oynarlardı,

O çocu,kların ,b,abaları v]ardı.

O ,baıbalar o baıbalar

çocuklarına resimli,kitaplar,getir,en
ve hasta çocuklarına gözyaşı döken babaIardı,

Şim,d,i nasıl ,hiç aoım,ad,an öldüı,üyorlar

uza,k

çok uzakla,rdaki baıbaların

çocu,klarını [

Büyük anneler g,örüyorum

karanlı,k pen,ceıre,|,i ,harap konaklar giıbi bakan
büyüık a,nneler.

ta,hta göğüslerin,e ba,sıp torunlarını
nagrl saıısıla sarisıla ağlıyorlar?
Vo her gün siyaıset ko,n,uşan suıkadıar şukadar çocuklar
Nasıl bat<ıyorlar ufu,klara büyü,mü,ş gözlerle nasıl?

O çocu,klar ki.

«YARlNKi DUNYAYI FETHE GiDECEK oLAN PULSUZ BAL|KLAR»diır

aylandır aIıştılar
,baibasız, ekmeksiz ve patatessiz evlerin

yalnızlığına,

Sokak ika,pılarını ancak polis çalar
bir yaıb,ancı rad,y,oytı dlinliyen

er,keksiz ev halkından lbirini karaıkola götünmek için,

. Yahutta,
ya,kln ç,iıkola,tia f,abrikasında uçak ıkana,dı yapmak için çalıştırılan
bir harp esiri
saıkalın,dan ter damlaya dlamlaya gelir
korka korka inıdırir bo,drum katına

mavi gözIıü çocurkların
,tomibul ıb,eyaz annelerini
$lg 66,ç,9l[|2rın,b,abalar,ı yarın

ti,y.atro ve operaların
ha,in,

kati l,
ve alçak tipleri olaca,klar,
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Yazık,
düşünemiyoı"lar bile bunu.
cünkü ölüm
bir anlık düşünceden de yaıkın onlara!

(Orhan Raşit adıyla)

Beninı Oğluın
Beni,m oğlum
Onıbeşine ka,dar oynaıdı arsada

Mekteibe gidemediğı icin.
Cic,i el,b,iseli cocuıklara

imır,englg( 5.k,, .

Ba,yra,m,da bile oğlum
Yalın ayak

Başı ka,baktı.
Besili kioçlarin kesiIdiği
Kurban ,bayramı günlerinde ,biz

Oğlumun e|in,de 
Eti kasa'ptan aldık.

F,stık|ı iokum değil,
kuru ekmek ikabuğu vardı.

Oyuncakları onun
YIrt|k kutuIarta

Sarı hıyarlar
ve kücüık patlıcanlardı.

Benim oğl,um hayata gözlerinıi
Babasinın faibrika ıko,kulu minderin,de actı.
Yir,mi .be,si,n,de şaşüı
Bitisik apartmandaki kızın
Talihinden siköyet ed,işine.
Benim oğlum
Yerli dokuma ,ketenıden ,başka

Mesel5 metresi
16 liralık ,kum6ş el,blse giyemedi.

Venm,ut, tedansan, koıkteyl
Diyemeıdi

ı

)
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Biftek, rosto, jan,bon

Yiye"medi.
G,iyemedi, diyemedi, yiyemedi amrna
Gene de benim oğlurn D,ünya!y!,

Anasından çok seviyor!

(Orhan Raşit adıyla, «Yerıi Ses» 15 Ekim 1941, Şiirin yazılış tarlhi
21/7/941|

E|imde mekteplerinizin diploması yok
Bareme töbi bondrol,aırınıza yazılma(ı adım
Veznelerinizden para a|,madı,m
'y'ağmurlu, fırtınalı, karanlı,k ve güneşli dünya parcalarını
Mavi tu|ıımlu isçilerle beraıber mi ciğnemedi,m;
Ve ... li iplikhanelerde
Parmaklarımı mı kaptırmadım.
Yeşil ctıha kaplı ince silindirlerine
Pango ,makinalarının;
lslı,k calan mekiıkIer,i mi geçmodi kul,ağırnın diıbinden
Üçyüzden fazla dokuma tezgdlıının hepberaber çalıştığı atölyelerdet
Elimde diplomam yok.
Baremlerinize yazılmadı adım.
Şekeri «545» kunuşa yenken
onbir ıkuiruş ,saatte ücrot alan a,mel,e arkadaşlar
Bu gözler gazeteleri de mi oku,madt
Ame!eliğin vakitli vatandaşlar arasında tespit edildiğinil
Benim icin «ıbir deyim?»

demişiniz
Bu baykuş deı nered,en qıktı?
Evet,
Doğru söylemişsiniz
Yı,kılmakta olan efendiler, d,ünyaqın harebeleriııde öten
Ben
Ben bir baykuşum.

(Orhan Raşit adryla 1942|

I
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Y

Moior §esleri

Güneşli ,bir dünya başladı kasabada
konar mahallelerin birinde
Bir çocuk uya,n,dı ya,pyalnız
Beltki dört yaşında, belki beş.
O,danın anahta,r .del iği,nde g,üneş

çocuk baktı gtineşe
güldü,

çıkarop,yorg,andan yumruğ,urru

-(gnar 
rnahallede d,oğan çocııklar

anasız, babasız evlerin yalnızlığına-
gocuk cııka,ndı yongan,dan öteki elini.
Kulak verdi: '

Tayyareler!
Koııkuyla çekti yoı.ganı,tepesin,e
Sonra aqtı yorganı
Baktı büyüm,üş g,özlerle ta\ıana:

-Atma 
tayyareci amca! dedi. Babam evde yok

Faıbri,ka,da ann€rn
Dünden,beri karnım ac!...

{Orhan Raşit adıyla 26/11/942'l

Nedannei

Acaip!
Göğsümıün icinde değil,sin artık.
seni ıhiç,ki,mseden kıskanrnıyorum.
Ne o tonıbalak masuı:acı,darı
Ne de köşe başındaki şarapçın|n, sarı saçlı yiğenin,den

Oıkurıup rafa atılmış bir,roman gibisin icimde...
Hal,btıki eskiden
kıı:mızı beren
Rüzgörlı eteklerin göııününce fabrika kapısında
Nasıl genişlerdi yüreği,m!
Bende heı,s-ey ,bitti.

Antık,kırnnı4ı şeyleri sevmiyorum.

!
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Şiım,di, şu saatte
Ame|e Kahvesinin
Gün,eşte pörsümüş ,bir can sıkıntısı içerisindeyim,
l(arş.da fabrika
sen ordasın
otomati,k tezgöhın başında
Olunsan ol ,bana ne.

Saat 'l 2

S,aat yarı,m

]aat ıbir

Paydos.
]ı,;j,l,dı d,emir kapısı fabrikanın
Kırmızı, yeşil yün eldivenieriyle dokuma kıızları

Mavi tulumlu enkeık ameleler,
Ve çocuıklar...
Sen çı,kmadın h6l6
Niçin ?

canın isterse cık
Ben seni beklemiy,orum ki ...

lV

Hah,
iş,te sen:
kırımızı beren
RÜzgarlıı eteklerin
Ama
Dur
Kırır,q zıyı sevmediğime _.

Tomıbalak masur,acıyla. şarapçının yiğenine kızmadığııma

lnan,ma (

Gözüm cı,ksın yalan söyledim
Herş,ey eskisi gibi sevgil,iım.

(Orhan Raşit adıyla 27/12/942l-
!

g

-

t

I E
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Kırk Ycışındc

Kırk yaşın,da,çenıber çevirebilmeık
saıbun baloniarrı üfürebilmeık havaya.
Kilerden recel çalmak
ve gizli deliıklerden gözetlemek komşu kızını!

Pırıl pırıl bir gümüş tatlı ıkaşığında
kııımızı,gü! reçelidir çocukluık;
icinde ren,k ren;k ipliıklerin kıvrıl,dığı
cicili bicili bir bilya.

Kırk yaşın,da uçurtma uçurabilmek
sabun balonları üfür.ebilmek havaya.

{Orhan Raşit adıyla)

Sohillege İııeeeğiz

Bin şuka,dar kilo,m,etre uzakta
kapısı,n,da bir garnizonun I

savrulan karlar altın,da nöbet bekle,yen ,bu yürekte sen varsın

Cayı kuru üzüm, inoirle ic
eıkmeği ,kııık beş kuruşa ye
O.tomatik tezgöhının se,s,ini bir kavga şarkısı giibi dinle
ve gerideik ge,cesi sevı|nıciyle bakle yoluimu.

Bir gün bütün insanlar sahillere ,ineoeğiz

Sallıyacağız,men,dillerimizi hep,beraber
durgun mavi suIarı köpürterek gelen
İyİ 've ayüd|]n||k günlene.

Limanlarırnızdan «D,emir a|rmaktadır» sevgilim
şimşek yüklü,,karanlıik günler...

{Oııhan i(ernal adiıyla, «Yürüyüş» 25 Mart 1943)

]
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4-Niscn-1943
Karşıda or.fnan.

-Dalga|ı 
si,msiyah bir deniz-

Gök yüzünde bulutlar
kalabalı,k ve gazaplı ,bulut|arı gök yüzünün.

Benzin kokulu homurtusuyla rampada bir kamyon gibi
inatcı bir kamyon gibi insanı kızdıran bu Nisan gündüzün
ümitsiz ve Allahsız yaln,ızlığında
senden ve parke döşeli sokaklardan uzak
uza,k bir gurbet,hapishanesinin penceresin,den bakmak dünyayal

Tiren gelıyo,r.
Hasret götüFüp, hasret getiren geliyor,
Tiren geliyor.

Beni de al gotür
al g,otür beni ,de

güneşine ve tozu,na kurlban olduğıım mernlekete!

Birdenıbire karardı içim,
kara gözlümü sanki eli,mle topraklara vermişim..
Daha bir hayli zamarı
mektuplar taşıyacak beni sana

serıi ıbana,
daha bir hayli zaman istasyonda ,kampana
tirenleri bensiz kal,dıracak.

Bilsen ne ,kadar öz|ediım seni
Yaz günleri kaldırıp tül peııdeni
kı,pkır.mızı doğan aya
djaha ,bir hayli zaman, ,bensiz ,bakacaksın,

ben,siz üf leyip lö,nıbarıı,

bensiz yakacaiksın!

Ba,harın ,bütün ihtişamiyle ,başla,dığı bir akşam
porütakalların ötesinde doğan aya bakar,ken pencerenden
uza|k, çok uzak istepleı,de ölen
kar ve çamura gömülenleri düsün!
Onlar
Ana. baıba, swgili ve kızkardeş yürek|er,inde
bıir kurşun yaraisı giıbi bı,nakıp yoksulluklarını

ı
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gıttilef .

Hasret kıyamete söai ar1ık onlar içindirl

Biliyortım
ağlarken gülen yaşlı gözleriyle bahar geliyor.
Yaz gelecek.
Üzüm m:ev,si,nıinde ben,..
Fakat onlar...

-Yani öksük çocukların kurşunlanmış babalaıı-
Unutulacaklar resm? tebl iğlerde. . .

Karşıda orman.
Gök yüzünde homur,tulu mosmor bultıtlar.
Yağmur.
4 Ni,sanda dünyamız böyle...
El,bette,bu ku,rşunil ik yırtılacalk
eibette ,parlatacak bahar güneşi ıslak ağacları
ve tuza banarak

ERİK, l

TAZE BADEM.
ÇAĞLA yiyeceğiz el,be,tteı

{Orharı Raşit adıyla}

Eınıelö Ekmek

Renk ve ipek boll,uğu için,de
Yeşil bir buğday sapt gi|bi di|k,
Biraz uzun, fakat harilkulAde baoakları,rlızl,a

ibir tay gibi çevik gaçtiniz
Fakat emin olun
Tahmin ettiğiniz ;iştahayla ;bakarnadı,m size.
Çünkü...
Malüm;
Biz

-Şank 
cephosi, ğarp oepıfigsi. italya

Bıuğğ6y tarlaları eıkmek...
Hal,bı_ı,ki siz
E,kmek lİu lamaı7an l ara
Bisküvi tavsiye edenlerdensiniz!
Araımızda dağlar.
Hem baksanıza,
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Güzelliğinizle aşırı gurura ıhaikkınız yok
Güzellik karın doyunmaz
Sugün için in,s,anlarıırnıza lAzı;m olan şey
Ewel6 ekme,k
Sonra sevişmek!

{«Yeni Ses» 2 Ağustos 1943}

siemleketim

-Sen!Sen şiirlerin şiiri,
Re,si,mlerin resmi,

Şarıkıların şarkısı sen.
sen ucurtmaları,mıın cini mavi li göğü
O gece yarılarınıın fabri,ka yolı_ı, sen
sen benim memleketiım!
Seni,n ku,cağında attım çocuk ka,h,ka,halarımı
Senin kucağın,da ağiaQıım,
Kanlı şarkılar öğrendiım ren,kli ufuklarından,
Köpük!ü dalgalanın yükseltti heyecanlarımı,
Sen
sen benim memleketim
Senin çe,kçeğine bağlanc!ı en nihayet hürriyetim!
Senin pazarların var.
Senin pazarlarında yenıislerin en cilvelisini
Sebzelerin en olgununu satariar.
Aı-na ben,
Sokup ,b,oş ceplerıme elimi,
Boynu bükük erke,k gururumla mahzun.
Kac sefer düşündüm kac sefer.
Bir kiraz taiblası ön,ünde sevgilıi,mi!
Fabrikalarında ipl iık büıktüm,
B,ulasık yıkadııım loikantalarında,
s,okaıklarında işsiz dolaştım s,enin.
Sen p,ostallaı:ırntn altında uzanan topra;k
Seni ,seviyoruim.

Sende ,d,uydum

Senden uzak ,kalışın acısın{ı .

Ve gocuk gözlerimde taşıdı,m açlığını.

Mazhar Lütf i'ye
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..,ş

]e l i ka n lıı damarla nımd,a,kud,u ruyor kİn lrn.
Vamafi,h ben, erninim
i,htiyarl ı ğ ımıda tad,acağı m,

Be,kcisiz dallardan yeımiş yemenin lezzetini,
lfuıklar dolu hüı.riyeitini!

(«Yen,i Se» 14 Ağu§to6 19li})

Ekınelt

Bizi el ıkapı,sında köle ed,en de sensin,
-'!|eni 

kapı,mıza köle eden de sen:
EKMEK!

Senin için elpenıçe divan bekle,mek
Arsız ve hodibin

ru,gan iskarpjnlerin önünde..,
Analarım,ız senin için,dıoğurdu,
Senin icin bu boy|ara getirdi bizi.
Bilzse seni unutup öylesine

- Bu yaşan,aü$ Dünya'da 
-,g ır,t|akla,d;ıık,bi ribi rimizi !

Sıen
«Şol ö,f,eti-can» sın ikim
Güzel li,kie gelımiyeceksin bize.
Biz de sarılıp tüfeklerimize

seni feüh e,deceğiz!

(Orharı Raşit adıyla, <«Günıı 1 Tem,muz 1946)

işiztik
I

Akşa,m, oldu yine işsiz ,kalana.
Grupta kan renıkli bıulutlar.
Acemi kırlanıgıç yavııu,ları h,avada pır pır
Bu ,saa,tta f,aıbriıka ,yolları !ıklım

tı,klıımdır...
Mahalle enkeklerinden çoğu
Terli birer ıka,hraman gi,bi işten

d;ön,rnıüştür evl erİ ne
Halbuki ben
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Elleri bo_s dönecek gölgemi saklamak için
rnahalleliden

Geceyi bekliyorıım!
Baş vurmadığım yer mi kal,dı:

Mensucat fabrikaları, mağzalar...
Sankıtıp iki yanına yumruklarını

Çatık .kaşlı masaların önünde rnahçüp
bekIemek.

lVlağlüp ve :s6ikin

Ve ödetA bir alçak minnet edişle

Bunu biz biliriz 
is isteme*|

işsiz gezenler,bilir...
Daha bir hayli zam,an ı

Kapı,da ıbeyaz gölgeler gibi
' bekles,,ecok «evlödü_ay6lirn»

Bense sular kar,ardı]ktan sonra
. geleceğirnt

Bununla beraber, göııüyorıım
Ra,ydan raya gıeçiıyor d,ünya,mız
l\4aka,sa geldi.

(Orhan Raşit adıyla, «Gün» 15 Haziran 1946)

Biu, ffieşruıt FlğIs&yesi

«Beyı.utta b,ir mezar kaldı»
Abdülıhak H6mid

Beyru,tta. «Yeni istarlbul» lokantdslnda,
Bulasıkların başındayı,m;
On sekiz yaşındayım.
Saçlarım taralı ve parlak
Aklıımda
' 1toğr,afta çalışan ,beyaz Eleni var,
Eleni,
Beni görseydi bulaşık yıkarken...

Ama,
Aksarna
Babam caıpan kalbini

-
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- - Allah Allah! nerede kaldı bu oğlan
diyecek.

Yuvarlak elleriyle bastırıp,
Ve dehşeile gelecek aklına annemin:

«Külliyedeki 150 lik aktarın oğlu Hasan da

3öyle çıkmış
t]ir sa,bah cıkrnış
Ve bir daha dönmemişti evine»

Günler geçecek,
Her akşa,m iki ekmek
',/e muhabbet dolu gözleriyle

Görünmiyecek oğullanı.

- 
Yöni ben -Yıkık duvarlı,bahçemin

örme karq:ş kapı,sında,
''arşıki evden şaşacaklar,
Türk mültecilerin parlak saçlı oğlu

kayboldu diye...

Sevda çekmek ne zor şey.
evdeki pazar,

Çarşıya,

Eleni güzel, 
UYmaz

Yollar kaymak gibi,
Vapur kocaman, , ,

Aımma

Ekmek bekliyecekler akşama!

{Orhan Raşit adıyla. «Yeni Ses» lGsım 1947'

Onun hayair sürer gider,
artrk romanlar. hikiyeler yazmasa da.



orhgn kennal'in

§öyledf,lılerinden

NE
YAZDIM?

Niçin köy romanr yazıyorum,?

şöyle bir kendimi yokluyorum,
bu ihtiyaç nereden geliyor?
Kabiliyetimden... başka bi,
şey yapamazdrm. Şair olmadı-

ğım için hikflyeci oldum; inki-
şaf ettim, romancr oldum. Bu
tesadüfff bir şey. Köy romanr-
nı neden yazdım? Hayatımda
benim köy problemim var. Ya-
ni babarn çif{çilik yapıyordu.
Ama çiftlik iştetiyordu, çiftl,ik
beyi idi, Ağasıydı. Çocukluğum
böyle geçti. Bir takım intiba-
lar almışım çocukluğumda, bil,
meyerek. Gün geldi, zaman
geldi, 1rurdumu, insanlarrmr
sevdiğimi anladrm. Yurdumun
kallıınmaşınr, gelişmesini, batı
titkeleri ayarrnda rilkeler sevi-
yesine çrkmasrnr istiyordurn.
Bu neden olmuyordu? Nedenle-
rini niçinlerini aradrm. Brınu
aramak beni bir takım sosyal
problemlerle karşılaştırdr. Bu
sosyal prnblemlerin daha kök-
lerine inerek, gördiim anladrm
ki ülkemde de bütün geri iilke-
ler gibi istismar hfldisesi var.
Peki bu ne olacaktı. Bu büyi.ik
bir haksrzlıktr... Bu haksızlık-
la savaşmak için kendimde
hazrrlık ınt btrldum, güciim

}ettiği kad3r bunu belirtmek
mi istedim? Bilmiyorum nere-
den geldiğini... Memleketimin
insanlaıırnrn kalkınmasını, refa-
hını, yükselmesini istedim. Bu
işin de köyden başlaması kanı-
srna vardrm, Ben, köyünde köy-
lüyü yazmlyorum. Çok iyi bil-
diğtm şyi yazırıak taraflrsı-
yım. Görmeliyim, yaşamalıyım
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ve içimdeki o sanatkörlığın
verd.iği hız beni itmeli. Adana'-
da Milli Meırsuca,t, fabrikasinda
uzuir seneler küçük rnemurluk_
lar, kötiplik yaptrm. Bu srrada
gurbete gıkmış Cıta Aıadolu
köylüleriyle tanıştrm. Çırçır iş_

çileri fil6,n... Onlara istidaiar
falan 5ıazdım. Bu ham vatan-
daşların şehir madrabadarr e-

linde nasıI istismar edildikleri-
ni gördi,im. Bu istismarı kl6sik
mfi,nasrnda almryorum. Daha
fabrika kapısından g,irerkeı,
kapıcr vesaire gibi, ciğeri iki
para etmez k§ilerin bu zavalh.
lan aidattıklannı gördtim. (...)
Ben, geıçek milliyotçi, yıırdu_
rıu seven bir iışaı srfatıyla,
memleketimin ka]krnmasınrn
gerekleri üzerinde fikir yor-
dum. Fikir yormakla da kalma-
dım. Bu tip romaniar yazmak|a
fiilen'mücadeleye katılmış olu-
yorum... Kaııınca kararrnca. İs-
tiyorum ki memleketim batı
memleketleri ayarrna yüksel_
sin. Bunlarr geri brrakan un-
surlar, şa.rtlar ortadan kalk-
şın.. Ben tanıdğm insan]arr
yazlycrum1. tanrdığrm, konuş-
tuğum, birlikte sigara içtiğim,
sırtrnı srvazladığım, srrtrmı
srvazlayan insanlarr yazlyorurn.
Ben bu insanları etüd ettim.
Patron oğlu srfatıyla etüt et-
tim; namuslır yurütaş olarak e-

tüt ettim. .Hiköyelerimde şunla-
rı belirttim: Vatandaşlarrm şu
şu şu şartlarrn altrnda istismar
ediliyor, ezili}orlar. Bu şartla-
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rın oIı:ıdan ka]dırılnıasr lAzrm-
dr:: ve bir sehirli töbir_i maru-
fu ile, ben bir «küçük burjuva>>
yı:n. "i,^ma küçük bir burjuva
olrnarı be:iir,ı bir tal.:ım şa.hsi
irj.enfaatler!.mi ön pl6.na aimamr
gereki;ı,med;. Bundaı dotalı
da keırdimi naınuslu farz edı-
yc!"um. Namuslu bir insan ol-
duğumu da iddia edebiliriırı
Babamın topr"aklarıyla uğraş_
IruJrorıım. Onlarrn geliri iie it-
gilenmiyonım. Zlo;ten köylilhıı
işgal etnıişler. Onlar çalışry
on]ar kazaııyortrar. Ben buradtİ
kend.i romanlanm]a, kendi lıi-
köyelerimle geçiniyoruın

20. YtJZYILIN
ROMANCISI
OLABİLMEK

Bu}rruri işte, binaenaleyh,
Ba]zaf, çok muazzam adam ar-
tü, bitıniştir y,ani... Ben de
okuyorum. F'akat o kadar çok
fazf,a|ık var ki, yaşadrğım ça-
ğır rcmanından o kadar çok ır
zak]rklar görüyoıum ki, bir çok
tarafla^ıınr kıı"pmak ihtiyacı
beliriyor içimde. Patlıyorum ya-
ni, geberiyoruIn. Lüzum yok
bütı-in bunlara. fuzüli tafsilat
C;1,orum. Hiç bir z?ınan, hiç bir
Türk romar-ıcrsr bir takım ctar
kafa]ilara ı,\azaTzıL Ealzac sevi_
yesine, Dcstoyevski seviyesine
ulaşamamıstır. Scnı.a Balzac,
Dcstoyevski nedir netice itiba.
riyie?... Yüz sene önee yaşa-
mrş, artık ffı"odalarl gegniŞ in_
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san]ar... Bir takım karakteı,ler
veriyorlarmrs. Evot, biz de bu
karakterleri verebiliyonız. Ni-

çin vermiyoruz -yani... Bunu i-

leri sürdüğunuz zaman siz tu-

ha"f bir psikoııat, yahut, kendi-
ni beğenmiş bir şcy oluyorsu-
nuz, Yani, böylc bir lökırdı çı-
kıyor ortaya. Şimdi o likırdı]a-
rı bir tarafa atalrm. Ben bir
balıa sıfatıyla söylüyorum; be-

nim krzım da var, oğlum da
yar..tsen de böyle bir takım
Jıesei'eler karşısrndayım. Hiç:;
ğaizaÇ,.s,ibi drı;gmuvorum, Be:
d"İİyrnuyorum, Iıunu selflhiyetle
söyiüyorum. (,..)

Ben şöyie dtişünütyorum sa-

rıatç:yı: Sanatçı... Fardon, sa-

natçıya ır.".rmadan öıree herhan-
bi bir in§an, birçok olaylar kar-

şısrnda hislenebilir, ağlıyabilir,
glı|ebiiir, öf.kelenebilir,. Ronıan_

crnrn özelliği, bu her}ıangibir
kişinin gerçek oiayiar karşrsın-
da gülebilmesi, ağIıyabilmesi,
öfkelenebilmesi probiemini hai_

te,tmiş olmaş,ında", Yani ro-

trnanci öyle bir nıüstahsii ki,

lqşr an, istediği aıda, yahut ro-

manlnln ölçüsünce gerektiği
anda, oku;rucusunu ğlatabilir,
güldürebilir, 5ÇÇ"ign6!rgbil!r,
Romanernın özelLği bu, Sanat_

çı, yani hisleri nakleden insaı,
Şimdi, bir de şöyie bir durum
var: Cndokuzuncu }üzyrl ro-

rnanryla yirminci yüzyıl roma_
jnı arasrnda bir awılrk yok
m4?.ı. Yani, Ondokuzuncı yir,
yılın' .Balzac'ı, Dostoyevski'si,

Dickens'i, bilmem nesi, bugiin
yirminci Sryıl y.azar:ın| olduğu
gibi etkilemeli mi?... Beı böy_

le bir şey olacağlnı sanmlyo-
rum. Evet Bafzac da büyük ya-

zar, Dosteyevski de çok bü-

yük... Bunlar, devler yani."
Demin ben şöyle böyle bir ta-

kını löflar ettim, a.ma bu, onla-

rın büyüklüklerine beııirn her_

hangibir şekilde tecavüzüm an_

lamına değil. Ben sa.dece b'zim
memleketimizde, bilhassa her
sa.hada, aşağılık duygusu için-
de clan bizim memleketimiz i,

Qin konuşuyorum. Peşin veril-
miş ve }rlişelesmiş hükürnlere
da.yanaraktan, bir takım sözüm
cna eleştirmeciler, beyanlarda
bulunuycrlar. Otantik bir mi_

sal vereyim: Bana bunlardaı
b.ir tanesi «Gorict tsaba»yı tav_

siye ediyor. Vani Orhan Kemal,
öyiesine faşarya ya7,at lıi, Gori,
ct Baba'vr dahi bilmiyor. Gori,
ct Baba'yr bilmivor, okııma-
mış. Böylesine kilçük görü)ıor,
anlatabildim mı?... Bu ]ıen'rn
gücüme gidiyor tabii... Şimdi,
be:r bu bak:mdan üzerinde du-

ruyorum ve öfkemin sebebi de
i:uyd"u. Gorici. Baba'nrn baba o-

luş problemini, yani Gcriot Ba_

ba pı:oblemini Balzac'ın belirt_
mesine bunun için dokundum
bir parça... «Ben de babayrm,
yahu» deCim, «Dört çocuk ba-
basıyrrn». Ve her ha.lde baba o-

laraktan Goriot Babanrn baba-
sr kadar be:rim de duymam li-
zım. Üstelik sanatç,ıyim. Yani



Balzac'ın Goriot Baba'sı benim
gibi sarıatçı da değil. Sanatçı,
istediği anda sırad,an insanlarr
ağlatabilen, güldürebilen, öfke-
lendirebilen insandrr. Fasarya
irısaır değil. Ha.a, bundan dolayı
dokundum. Yirminci yüğılın
problemi yok mu, bana öyle ge_

liyor ki, ondokuzuney yüzyılın
kültürü, gerçek yazara, gerçek
ondokuzuncu yüzyıl rcmancısı-
na ne kadar ışık tuttuysa, yir_
minci vüzyıhıı romancıslıla yir-
mi,ııci yiizyılın kültürü bire on
nişbetind.e ışık tuttu. Artrk, on-
ila bir nisbetinde olan ışıklar
üzerinde d_eğil de, yirminci yüz-
yılın o daha büyük objektifler-
le romancrya verdiği imköıılar-
dan faydaJanara,k, B,a!,zac'larr,
Dcstoyevskileri, falanlarr -evet
büyük, devirlerinde çok büyük
sanatçrlar _ bir tarafa brrakrn:
cnla.rın meselelerini d'e bırakın
bir tarafa... Çünkü arüık onla-
rrn meseleleri ilim haline gel_

miş; onla.r belki ta.kribi konrı-

şuyorlard.l, kontrcI ediyorlardı
bu iş!eri... Bir insanın sefaleti
nereden gelivcr?.. ,drtık çağı-
mrzda, insanrn sefaletinin nere-
den geldiğini biiiyoruz. Bunun
üzerinde durmağa ihtiyacınrız
yok. Dostoyevski'nin devrinde
psikiyatri, Freud yoktu. Bugtiiı
var. Yani, Balzac'tan, Dosto-
yevski'den çok daha ileri, çok
daha mücehhez durumdayız.
Ba|zaclar, Dosteyevskiler, bü-
yük roma.ncrlar olmakla bera-
ber, aitrk onlarr bir kenara bı_
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rakıp, biz yirminci yiizyıIın bü-
yük romancrsr yahut gerçek
romancısı, araştırmak duru-
mundayrz...
(Beş ramancı tartı,şıyor, 1960')

GERçm(ÇİLİK
üSrüNE

Bır bakıma çok kaynak bir
kavram. Dışımız,da: yani bilin_
cimizin drşında, bilincimize bağ-
l,ı olmıyarak va,rolan gerçeğin
tıpatıp fotoğrafrnı çekip okur-

- lara gösterme}ı de bir çeşit ger_

çekçilik sayrlır. Ama buna <ına-

tuıalizm» diycrlar. Şuna benzer:
olmakta clanı olduğu gibi yan_
sıtmak, başka bir deyimle dok-
torun ha.s,tasındaki hastalığı
görmekle yetinrıesi gibi bir
şey. Benim andığırn gerçekçilik
yalrnzca bu kertede kalmamalr.
Onun için sanaiçı gerçeğin öl-

çülerini kendinde toplayıp «ol-
muş mu?>> ile birlikte «olabilir
mi ?» nin karşılığınr verebilme_
li. Bununla Ca kalmamaJl, <<na-

srl olrnalı?» ya da karşılık bu-
labilmelidir. Sanatçı doğanın
kcpyecisi değil kendindeıı bir
şeyler katan bileşimci olrnalr_
dır,. Bilmem anlatabildim mi?
(Yelken / Kasım 1963)

GEÇİM
DERDİ

Sorma, }ııllardır bu işi haline
su)runa koyamadım gitti. Aşırı
hiç.bir masrafım olmadığı hal-
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de eskilerin endişe_i ferda de-
dilrleri yarın bndi§esinden bir-
giin bile kurtulmuş değilirn.
Iiatta z?man zaJna]l ciddi ciddi
di§iirımüşümdür! §ansrmr dün-
yarun başka ülkelerincle mi ara-
sam...
(Ata.ç / Kasım 1963)

Nerdeeee? G,lrtlağrma
kadar borç içindeyirn. Cysa İs-
tanbrri'un gok alçakgönüllü
semtierinden binnde, çok a"na

çok alçak3,önüllü 'lıir ha_,,ıat ya-

şrycli;m. _i.juıiı karşılık, gi',iik-
çe binclireıı hir bonç y"üiıünün
altından kurtrılamıyoru:n.'Oy-
sa iyi filırıleri, i}i oyunian aile-
ce :z,!erıemiz, "ıı} sa.nı.tçi c],arırlr

5rurt clışrna çr};ı;ı düıri,jyı gör-
mem ne lii..d.ar ge;^ci;li. Kaldı
ki ma.jCi }:::}çimd:in clmasa bile
vakit bakuırıırian Kadüölıg b:-
le geçeırıiyoruın. Unkanani, İk-
bal Kahvesi, ve aröık bıktığını
Beyoğluııda.ıi başka bir yana,
hemen hernen çrkamıyonım.
(Yelken / Kası,rrı 1963)

KoNULARm{IN
KAYNAĞI

Geı:çelite:ı ctr€, konulanmrn
gerrel ka"yııağr ne? Bunu sizin
§orunuzdan sonra cidcli ciddi
düşündüm. i{alk di}ıeceğim ama
bu tam bir karşılık olmayacak.
Zama"n zam?,.ıI «Halk»la hiç ilin-
tisi olmıyarr korrırları belki fan_
tezi olarak işlerırişimdir. O hal-
de konulanm:.n kalnağı ne?
Eunu şöyle mi belirtsem aca-

ba? Sarıatçr olarak, herkes gibi
yaşadlm, herkes gib'i, her[es
kadar düşündüm 5rurdumu, ev-

reni. Herkes gibi bazı genelle-
melere vardrm. D4ha doğrusu
birtakınr <<doğru»lara d:mek
daha yerinde. Bir açım oldu.
Bu açıdan çevrenne baktırn, ko-
nularrmr seçtim. Evet, evei, bu
<<seçtirı>> sözcüğü ızerincle. San'
atçı her öırüne çıkan konuyu a-
lıp işlernez, bir se3rne yapar.
Brı tr:oı:r,,;iu r:eden alıiı-,ı? N,çin
işlt7c,-ıı-,iıı? İşlcın:lı'cı :m1-
cım rıe? Dılra açık bir de,,,ilrlu,
yurttaçları,T ıla, insı.n':ğa no
der,ıel; : ,t'ü,,ı.ı"urn? :ıe d:rn k is-
t6lı3tni,;,-, di.;" sor,.r. Bunu
hgr scfc;, sorrniiz şüpheıiz. On-
c]a. bu blr hu_y lrıline gelm'ştir.
Kc,,ıus-ur:ırı alir,, işler. Yani sa-
natçr, lroıusunu ister ha]lçıian
ister f,antezilerdeır alsıir, inıaı_
lara güldürü ya da düşündürü
yoluyla bir şey, ya da b|rşeytrer
söylemelı amacryla hıreket e-

der. Yukaydakiler gözöı:ün,Ce
tutulmak şartıyla diyebilirim
ki, konulal-,]rmrn genel kaynağı
iNSAN,dır.
(Varlık / Ağustos 1970'

SANATIMIN
AMACI

Sanatımın amacl... Şöyle ö-
zetlemekte bir sakınca var mı
acaba? I{alkımıaın, genel ola-
rak da insan soyunun müsbet
bilimler doğrultusundaki en
bağrmsız koşullar içinde, en
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(Var!ıl; / ,!.ğıı,stos 197C)

ToPLti}4A
iLL,_TiI-EaD]< BiLDipJ

inutlu olmasrnı isteme cabasr.
Ünlü Lincoln'ün dennokrİsi ta-
rifi gibi: i-Ia:lrrn, halk için, halk
tarafindan yönetimi der o. Biz
de nedeır şör7le demeyelirn? «İn-
sanlığın, jnsan;ık ıi-arafindan,
insanl;k iç,n yönetiime çab_lsı
adına saıııi.»

Sı:ı_t ı:ı:,i::in biiciirisi dtğil
Ce, be,,.ıe,,.,a:ıı-tçr:ıın 1.1::za,t

liendis' ö::enıji. Toplumcu bir
yazafl:n. -i"gılin gerçei< nrut-
suzluk ];,fi- d, nrutlu:uğun;n, i-

çiııde y:şı.ı]ığ; toi".lum düzenin_
den geieb'!:cağiııe ina,:ryırum.
Iliköye, ıcrıt-in, tiılatı,{p oyuı-
larrmrıı ı!a l:ir i.:ıalçlun }:rız ala-
cağı dığai. Cağunizın pek çok
toplurnları 3ibi, içinde yaşadı
ğımız kend"i tcnlr.*_m düzenimizin
de insanlerJm::zl nıut]u k lmak-
tan uzak otcluğu su götümez.
Ben, hiköye,. troman, tiyatro o-

yunlarımla bozuk düzenimiz"n
necleıılerini insa,nlarrmrza gös-
termek, onları ıryarmak, göste-
rip u\larmakla da,kalmayrp bu
bozuk düzeni Cüzeitmeğe çaba
göstermeleriıı.i, lıu çabayr elbir-
liğiyie göstermemiz gerekliliği-
ni yanrtlarım; yanııtlamağa ça-
lrşınm.

Söylediklerinden/]']-7

F,u-§m,İ
GöRüşİ,IM

Toplumcu bit yazat, «Mater-
yalist bir felsefe»ye sahipür
şüphes'z. Ama bu mıteryalizm,
metafizikçi yönü de bulunan bir
materyalizrn olmayıp, «Diya-
lektik Materyalizm»dir. Bura,
dan hareket eden müe'ssir, ya-
ni yazar, eserleriyle de bu hare_
ket nc,ktısıı"a paralel o'aeakıtır.
(Var!ık / trS Ocıı\t 1966)

sANAT
VE
PROPAGANDA

T{anqi tiirde,.. olursa olsuı,
sanat eserinin, onrr yara.tan sa-
natçiııın fiJ.ri aş.ma_sırd"n ge_

len bir <<Pronag"lda>> arı-ci o1-
,malnasına imkön var ml ? Top-
lumcu blr yazarım de:n:ştirn.
Toplumcu bir yazar da.; düzen-

.J.-. ..sizliği::i ycrıllği hir toplumun
diizene girrne:ini is'emekle o
tonilrrıu teşk|l edenlerden
«Herbiriniıı>> ekonomik hürlü-
ğiinü istilıor demekt'r. Bu is-
tem, bu isteme karşr olan <<Çr-

karcılar>>a, yani mutsuz insan-
lar mahseri içinde yalnrz ken-
di mutluluk!,arrnı düşüııen, elle-
rine geçirmişlerse bunu kaçır-
mak, başkalarıyla paylaşmak
istemiyenlere karşrn olacağın-
dan, dawanış elbette poiitiktir
ve şiiphesiz tiyatro yazaıL, e-s'e-

riyle f'kirlerini savunuyordur.
Ama bu savunu bir ekonomi,;(Varlık / 15 Ocalt, 1966)

_)
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bir. sosyoloji bir bilmem han_

gi bilim kita.bı kuruluğunun
bilimsel kesinliğiyle değil, söz

sanatılırn sahneye uygulan-
mış ve estetik yönü ön pl6na
alrnmış, artistik bir savurrusu
olabilir. Yani sanatçrnrn tutu-
mu «Eğlendirici» olmaktaır

çok, «Düşündürücü» olma]ıdır.
Ya da bir başka deyimle, ge-

rekiyorsa, «Güdürüp ağlata-
rak düşünCürmeli»d;r.

(Varlık / X-5 Oaak 1966)

GELENEKLER
ÜSftINE

Toplumumuzun yeni girdiği
kültür ve rnedeniyet düzeni i-

çinde eski d.eğerler:n _Y6.ni mil-
li sa_nat, düsünce. atıli.k ve ya-
şayrş gelenekleriniır - yer alma-
sr, vahut ,almamasr meselesi
bizim arzu ve iredemize bağlı
değil, tonlumu düzenleyen men-
faat ça.trsmalariyle sıkısrkrya
ilgili bir şeydir.

Bu yüzCen, Tanzimat'dan bu
yana, bilhassa. i,fillı Mücadele_
den sonralri durumumız, Tanzi-
mat hareketinin zaferiyle mu-
zaffer olmuş <<Yeni kültür ve
medeniyet düzerıi»nin getirdiği
yeni milli saııat, yeni düşüıce,
yeni ahlök ve anlayrşlarla, es-
ki sa.na.t, eski düşünce, eski ah-
lik ve anlayışların - İııkı]Aba
rağmen _ çatışıp karşrma hatt6
banşmasrndan doğan bir kara-
madan başka nedir? Toplumu-

muzda çatrşma halinde buluıan
Eski - Yeni, İleri - G€ri sava_

şrnln§a, herşeyden önce, muvaf-
fak olmamış, kendini topluma
yiizde yüz kabüllenclirip benim,
setmemiş bir inkılabın eksik-,

liğinden ileri geldiğini sakla-
makta fayda var mr?

Tanzimat bence, feodal bir-
düzen olan Osma,nlı sal,!,anatı i-

çinde - belirli sebeplerle - g,eliş-

miye başlıyan yeni bir srnrfrn,
menfaatlarına uygun yeni bir
düzeni şuurla istemesi hareke,
tidir. «zıllüllahı fii'fllern» olan,
padişahı meşruti bir kıyda tö-
bi kılmak. Bu arada, yeni sı-
nrfın menfaatlarrru, eski hflkim
surfın menfaatlarıı hizasına
yükseltmek... Bu hareket o za-
man ihtilölci bir karekterle de-

ğil, rslahatçr, temennici bir
hüviye,tle keııdini göstermiş ve
tabi gayesine yüzde yiz vata-
mamrştr. Bu 1rt"izden feod6,1 dü.
zen|e, yeni düzene geçiş ihti'ya_
clnrn sa.vası, Milli Mücadeleye
kadar içteı içe süregelmiş, an_
cak Miiii Mücadeleyle zaferi ka-
zanarak, iktidarı ele ala'bilmiş-
tir. Alabilmist:r ama, çok daha
muvaffak ve mütekömll model-
lerini Batıda. gördüğ,ümüz bu
ihtilal, Bahdaki örnekleri de_

recesinde cezri olarnadığı için,
geçmişi ile vüzde vüz hesapla-
şzıJnalnlş, yeni kültür ve mede-
niyet diizeıi, eski kültür ve
medeniyet düzeni ortadan kal-
drrmaya çal:şmışsa da, sonrala-
rr ka.rşılılıir töviderle karakter-

ı



lerinden fedakd.rlıkl,ar yaparak
bağdaşmışlardrr.

Bir vamalı bohça h6li.
Bu h6l tonlumumuzun taba-

ıırndalri menfaat zrthklarının
çarprşma.st:,idan ileri geldiği i-

çin, clbstte iistvapı'da, yani sa-
nat ve kül,iürde de kenCini gös-
te(ecekti. Zaınan zaman müfrit
hareketlerin geçmişi topyekün
inkirı, vahut tam tersi hare_
ketlerin geçmişe kucak açması
bunda-rrdır.

Tabanında menfaat zrtlıklarr
bulunan bir toplumda Eski ve
'Yeni, İleri ve Gerinin amansız
bir savaş içiruie bulunmasıntl,a:r
daha tabi1 birşey a|amaz. Bugün
bu, sadece bizim toplumumuzun
meselesi olmaktan da çrkmrş,
dünyanın meselesi haline gel-
miştir. Sa,vaş artık feodal dü-
zenle meşruti düzen miicadele-
si değildir. Her iki dıizen kucak
kucağa., sarmaş dolaş, kader
beraberliği içinde müşterek
bir «Diişman>>a karşıdrrlar. O-
nun için, gerek sanat, gerekse
bilim - Evet bilim! - taraflarrn
menfaat]arrna uyg"un tefsirlere
töbi tiıtuluvor. Yö-ni çoğu s9-

fer bilimin aydrnlık 6,erçeğin-
den bolbol faydalananlar bile,
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onu karakterinin tam tersi, me_

tafizik tefsirlere t6.bi tutuyor_
lar. Kısaca belirtmeğe çalıştı_
ğım sebeplerden dolayı, eski
'değerler karşısındaki davranr-

şlmrztn ne olacağını tayin, buna
cevap verecek oian]arın kültür,
gerçekçilik duygusu, bir kelime
ile bağlı olduklarr menfaatla il-
gili bir problem olmasına rağ-
men, topluma kabul ettirilmesi-
ne imkAn yoktur.

Sapık düşünceler eskiye dii-
nüşü sa.yıklarken, tam tersi
düşünceler de onu topyekün in-
kir etmekte devam ececekler-
dir.

Nere}e kadar? Bunu zaman
gösterecek.

Bununla beraber, menfaat
çatrşmalarınrn sona ermesini
sağlıyacak olan düzenli bir top,
luma varmavr mlimkün kılacak
Eski ve Yeni, İleri yahut Geri-
lere ittifat gdip, aykırr düşenle-
rin atrlma.sma taraftarım. Bili-
min pırıl pırıl ışığında düzen-
lenmiş yepyeni bir toplum eski
müesseseleri ve onlara bağlı
gerilikleri zaten temizleyip tas-
fiye eder,

(Yeni, afuklar / Temmaz 195üı)
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... Orhan Kemal hep anılacaktır,
emekçi edebiyatrnrn yaşayan çizgilerinclen.

... ama şu da söylenecelıtir acryla:
Orhan Kemal'i kalemiyle yağatamadık!
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orhari kemal
( 1914 - 1970 )

toplu
değerlendirıTıe

oN ıinR

a

İ-


