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ÖZET 
 

60‘LAR TÜRK SĠNEMASI‘NDA ORHAN KEMAL SENARYOLARINDA 

―ZENGĠNLĠK‖ TEMASI 

 

Bu çalıĢmanın amacı, 60‘larda Orhan Kemal eserlerinden sinemaya uyarlanan 

filmlerdeki, ―zenginlik‖ temalarını ve ―zengin‖ temsilini sınıfsal perspektifle analiz 

etmektir.  

Kemal‘in 60‘larda sinemaya aktarılan romanları, 50‘lerde yazılmıĢtır. ÇalıĢma 

kapsamında ele alınacak eserlerin hangi toplumsal atmosferde üretildiğini göz önünde 

bulundurmak amacıyla, orjinal eserlerin yazıldığı 50‘li ve senaryolaĢtırıldığı 60‘lı yıllar 

Türkiye‘si, sosyolojik bakıĢ açısıyla incelenmiĢtir.  Kemal, toplumcu gerçekçi bir yazar 

olduğundan toplumcu gerçekçilik akımı ve Türkiye‘deki yansımaları da ele alınmıĢtır.  

Dönemin Türk sineması ortamı incelenmiĢ, ―YeĢilçam dönemi‖ olarak da 

adlandırılan bu yıllarda, popüler yaklaĢım ve anlatı yapısı ele alınmıĢtır. Bu dönemde; 

bazı Orhan Kemal senaryolarının da içinde sayıldığı, Türk sinemasında toplumcu 

gerçekçilik çabaları, çalıĢma kapsamında ele alınmıĢtır. Ayrıca 60‘larda görülen, ―ulusal 

sinema‖ ve ―milli sinema‖ akımlarına da değinilmiĢtir.  

ÇalıĢma kapsamında Orhan Kemal‘in yaĢamı, edebi duruĢu, sınıfsal bakıĢ açısı, 

eserleri ve sinemayla iliĢkisi, detaylı bir biçimde incelenmiĢtir. Kemal‘in romanlarından 

uyarlanan filmler, ekonomik perspektifle analiz edilmiĢ, eserlerdeki sınıf kavramına ve 

zenginlik temalarına özel olarak eğilinmiĢtir. 

Eserler 50‘lerde yazılıp 60‘larda sinemaya aktarıldığından, dönem içinde 

değiĢen sosyo- ekonomik koĢulların, orijinal eser ve uyarlaması arasında yol açtığı 

farklar irdelenmiĢtir. Kemal‘in, yazınında zenginlik kavramına nasıl yaklaĢıldığı ele 

alınmıĢ; edebi eserlerindeki zenginlik temalarıyla, uyarlandıkları senaryolardaki 

izdüĢümlerinin örtüĢüp örtüĢmediği irdelenmiĢtir. Bu eserler, yazılı anlatıdan görsel 

anlatıya aktarılırken aynı zamanda eleĢtirel üst kültürden, popüler kültüre de geçiĢ 

yapmıĢtır. Bu noktadan hareketle, Kemal‘in edebiyatında toplumcu gerçekçi bakıĢ 

açısıyla yansıtılan zenginlik temaları ve sınıf kavramının, zaman zaman toplumcu 

gerçekçilik akımının etkileri görülse de YeĢilçam anlatı yapısını oluĢturan teknik ekiple 

çekilmiĢ filmlere aktarılırken geçirdiği değiĢimler mercek altına alınmıĢtır.  
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ABSTRACT 

THE "WEALTHINESS" THEME IN ORHAN KEMAL'S SCRIPTS IN 60'S TURKISH 

CINEMA 

The main purpose of this study is analysing wealthiness theme and 

representation of rich people in motion pictures which were adapted from Orhan 

Kemal‘s works in 60s by the perspective of classism. 

Kemal‘s novels were published in the 1960s, have essentially written in 50s. 

Within the scope, considering importance of social atmosphere of Turkey in between 

1950-60 when Kemal‘s discussed works and motions were written and also filmed, a 

sociological analyse of the period is appended additionally.  

While examining Turkish Cinema in mentioned years, named as ―YeĢilçam 

Period‖, both popular approaches and verbal structure are explicated. In addition to 

analysing socialist-realistic actions in Turkey within this period including Kemal‘s 

works, the top trends in 60s called ―Ulusal Sinema‖ and ―Milli Sinema‖ are discussed. 

As a part of the study; several topics related to Kemal, such as his biography, 

literary position, classism perspective, works and also association with cinema are 

probed. His adapted novels for the screen are analysed by economic perspective . 

Definition of classism and wealthiness which intentionally mentioned in his works are 

addressed particularly. 

Due to diversity of socio-economic conditions between creation and adaptation 

steps of Kemal‘s works, some contrasts between original work and the adapted picture 

raised are evidenced . Besides looking over Kemal‘s approach to wealthiness in his 

novels, overlapping whether the literal approach and the projection in adaptation is 

examined. While the works are adapting, they are also converted from critical top-

culture to popular. Thus, the alteration of adaptations under YeĢilçam Period‘s 

conditions is spotlighted. 

 

Key words: Orhan Kemal, Turkish Cinema, socialist-realistic perspective, Turkey in 

50s, Turkey in 60s, adaptation, wealthiness theme 
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1 . GĠRĠġ 

 

 

Toplumcu gerçekçilik akımı, dünyayla eĢ zamanlı olarak Türkiye‘de de 

etkilerini göstermiĢ, sınıf meselesini, toplumsal sorunları ele alan edebi eserler, 

1940‘lardan itibaren Türk yazınında yer bulmaya baĢlamıĢtır. 

Kaynağını Marksizm‘den alan toplumcu gerçekçilik, Marksist estetik 

anlayıĢına dayanmaktadır. Bu anlayıĢ doğrultusunda eser veren yazarlara göre, hayatı 

ekonomik alt yapı Ģekillendirmektedir. Marx‘ın dünya tarihini sınıf mücadelesi olarak 

özetlemesine paralel olarak bu yazarlar da, eserlerinde sınıfsal çatıĢmalara ağırlık verir.  

Türkiye‘de toplumcu gerçekçi anlayıĢ doğrultusunda eser veren yazarlar 

arasında, Nazım Hikmet, Sadri Ertem, Sabahattin Ali, Kemal Tahir, Kemal BilbaĢar, 

YaĢar Kemal, Talip Apaydın, Fakir Baykurt, Orhan Kemal ve Bekir Yıldız ilk akla 

gelenlerdendir. 

ÇalıĢmamız kapsamında, fikirlerini, edebiyatını ve hayatını da derinlemesine 

inceleyeceğimiz Orhan Kemal, ―Ne dediğini bilen bir yazar için, sınıflar dıĢında bir ede-

biyat yoktur,‖ Ģiarındadır.  

Orhan Kemal, esasen burjuva sınıfa mensup bir aileden gelse de, yoksul bir 

hayat sürmüĢtür. Tanıdığı, bildiği, yaĢadığı hayatı anlatmayı seçer. Safını yoksullardan 

yana tutar. Dünyayı onların gözünden yansıtır. 

Kelime anlamı olarak ―zengin‖: parası, malı çok olan; varlıklı, variyetli, fakir, 

yoksul karĢıtı; ―zenginlik‖ ise; zengin olma durumu, varlıklılık, olarak tanımlanır. 

―Fakir‖: Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara, zengin karĢıtı, olması gerekenden 

az; ―yoksul‖;  geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke), yoksuz, varlıksız, 

variyetsiz, fakir, fukara, zengin, varsıl karĢıtı, ―yoksulluk‖ ise: yoksul olma durumu, 

yoksuzluk, variyetsizlik, sefillik, sefalet, fakirlik, olarak açıklanmaktadır.
 1 

                                                 
1
 http://www.tdk.gov.tr 
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Orhan Kemal, zenginlik kavramına, sınıfsal perspektifle yaklaĢmıĢtır. Onun 

edebiyatında zenginlik kavramı, yoksulun gözündeki zenginliğe eĢ değerdir; nisbi bir 

olgudur. Zenginlik temalarını ele alırken, yoksulluk bazında bir varlığı tanımlamıĢtır. 

Kemal‘in külliyatını incelediğimizde, ondaki zenginlik temalarının, büyük bir bolluğa, 

servete değil, yoksula göre varlığa iĢaret ettiğini görürüz.  

Onun birçok eserinin sinemaya aktarıldığı 1960‘lar YeĢilçam Sinemasında 

yansıtılan zenginlik ise uçsuz bucaksız, kaynağının nereden geldiği sorgulanmayan bir 

bolluğa denk düĢer. Dönemin Türk sineması bir masal dünyası sunmaktadır. ―Her 

mahalleden bir milyoner çıkaracağız‖, ―küçük Amerika olacağız‖ sloganlarıyla 

Demokrat Parti, 1950‘lere damgasını vurmuĢ, askeri müdahale ve 1961 Anayasası‘nın 

akabindeki seçimlerdi zihniyet olarak D.P.‘nin devamı sayılan Adalet Partisi iktidara 

gelmiĢtir. Göç olgusu gözle görülür hale gelmiĢ, popüler kültür araçları büyük kenti 

çekim merkezi kılmıĢtır. O dönemde güncel siyaset ve popüler sinema; deyim 

yerindeyse umut endüstrisini, hatta ―bir umut!‖ endüstrisini beslemektedir. Bu durum 

bir döngüye yol açar. Ekonomik yükünü büyük oranda seyirci gelirleriyle hafifleten 

sinema sektörü, konu seçiminde seyircinin istek ve beğenilerini baz almıĢtır. Seyirci, 

sinemanın bir hayal dünyası yansıttığı filmleri onaylar. YeĢilçam‘ın sürekli tekrarlanan 

kliĢelere dayanan anlatı yapısı geliĢir. Orijinal denemeyecek olsa da bir tarz oluĢmaya 

baĢlar. Bu dönem çekilen popüler filmler, belli konular, tipler etrafında döner.  

O dönem edebiyatta görülen toplumcu gerçekçi yansımalar bazı sinemacıların 

da ilgisini çekmeye baĢlamıĢtır. 61 Anayasası‘nın özgürleĢtirici etkisiyle, toplumcu 

gerçekçi filmler çekilmeye baĢlanmıĢ olsa da, sansür nizamnamesi hala yürürlüktedir. 

Sansür, sinemacıların önünde, ifadelerini kısıtlayan bir engel olarak durmaktadır. Bu 

sadece toplumsal gerçekçi sinemacıların değil, popüler sinema furyasının da 

problemidir. Lakin doğal olarak Sosyal sorunları inceleyen filmler, sansür kurulundan 

geçiĢ alabilmek için daha çok zorlanmaktadır. Bu durum filmin yapılabilmesi için kimi 

bölümlerin yumuĢatılması yahut tamamen filmden çıkarılması yoluna gitmeye mecbur 

bırakmıĢ; çoğu kez söylenmek istenenler açıkça değil alegori yoluyla seyirciye 

aktarılmaya çalıĢılmıĢtır. Dolayısıyla toplumcu gerçekçi akımın sinemadaki 

yansımaları, edebiyattaki yansımalarına oranla daha örtüktür. 
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Ayrıca YeĢilçam‘ın artık oturmuĢ bir estetik yapısı anlatım dili vardır. O 

dönemde toplumcu gerçekçi çabaları olan filmleri de aynı teknik kadrolar çekmektedir; 

görsel anlatıda YeĢilçam estetiğinin kimi etkileri, sosyal sorunları inceleyen filmlerin de 

üzerine sinmiĢtir.   

60‘lı Yıllar Türk Sinemasında Orhan Kemal Senaryolarında ―Zenginlik‖ 

Teması, baĢlıklı tez çalıĢmasında amaç; Orhan Kemal‘in eserlerindeki ―zenginlik 

imgelemi‖ üzerinden bir inceleme yaparak, onun toplumcu gerçekçilik zemininde 

geliĢen algısıyla sınıflara bakıĢ açısının, dönem sinemasının hayal dünyası üzerine 

kurulu anlatı yapısında nasıl yansıdığını incelemektir. 

ÇalıĢmada, Orhan Kemal‘in 1960‘larda sinemaya uyarlanan eserleri üzerinden 

analiz yapılacaktır. DeğiĢen, dönüĢen toplumsal süreçlerle birlikte anlatı ve kültür 

kavramı da dönüĢüm geçirmiĢtir. Sanat üretimleri, bu süreçlerin öğelerini de 

bünyelerinde barındırır. Bu sebeple çalıĢmanın birinci bölümünde kavramlar üzerinden 

gidilecek; sözlü, yazılı ve görsel anlatı ile halk kültürü elit kültür ve popüler kültür 

kavramlarına değinilecektir. Bu bölümde, uyarlama kavramı ve konumuz gereği 

sinemada roman uyarlaması kavramları da ayrıca ele alınacaktır.  

Orhan Kemal‘in 1960‘larda sinemaya uyarlanan eserleri, 1950‘lerde 

yazılmıĢtır. Dolayısıyla 1950‘lerin toplumsal siyasal ekonomik ortamını ve bunların 

birey ve toplumsal hayata yansımalarını anlatır. KiĢiler 1940‘ların 1950‘lerin Ģartlarıyla 

biçimlenmiĢtir. Ancak sinemaya 1960‘larda aktarılmıĢtır. Filmlerle ilgili daha net bir 

içerik analizi yapabilmek için, 2. Bölümde Orhan Kemal romanlarının yayınlandığı 

50‘ler Türkiye‘si sosyolojik bakıĢ açısıyla incelenecektir.  

Eserler 50‘lerde yazıldıysa da, 60‘larda çekilmiĢtir. Dönemin değiĢen Ģartları 

da  uyarlama yapılırken filmlere yansımıĢtır. Bu sebeple 60‘lar Türkiye‘si de sosyo 

ekonomik açıdan çalıĢmamız kapsamında incelenecektir. 

Bu bölümde ayrıca dünyayla paralel olarak Türk edebiyatında da etkilerini 

göstermiĢ olan toplumsal gerçekçilik akımının çıkıĢ noktaları ve edebiyattaki ilk 

yankıları üzerinde durulacaktır. Kemal kendini Toplumcu Gerçekçi bir yazar olarak 

tanımladığının altını sıkça çizmektedir. Pek çok eseri, Türk edebiyatında ve 
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sinemasında Toplumcu gerçekçilik çabaları içinde mihenk taĢı olarak görülmektedir. 

Kemal‘in bakıĢ açısını daha iyi anlamak adına bu akımı doğuran koĢullarla akımın ana 

izleği üzerinde durulacaktır.  

 4. bölümde 60‘lı yıllar Türk sineması ortamı incelenecek, film endüstrisinin 

temel dinamikleri üzerinde durulacaktır. Dönem, sinemamızın altın çağı olarak 

tanımlanmaktadır. Çekilen film sayısı rekor düzeye ulaĢmıĢtır. Bu dönemde, popüler 

yaklaĢım hakim olsa da, 60‘lar aynı zamanda sinema üzerine tartıĢmaların yoğunluk 

kazandığı bir dönemdir. Sinemacılar, anlatı dili, sinemanın iĢlevi gibi konularda fikir 

yürütmeye baĢlamıĢ, bunun sonucunda da, Türkiye‘de toplumsal gerçekçi sinema, 

ulusal sinema ve milli sinema fikirleri etrafında oluĢumlar baĢlamıĢ, bu düzlemlerde 

filmler üretilmiĢtir.  

Kemal‘in zenginlik kavramına yaklaĢımının YeĢilçam sinemasının zenginliğe 

bakıĢıyla ayrımın altını çizmek adına, ‗YeĢilçamda Zenginlik Teması‘ da bu bölüm 

kapsamında ele alınacaktır.  

Sinema ve Orhan Kemal baĢlıklı 5. bölümde ise, Orhan Kemal üzerinde 

durulacaktır. Yazarın bakıĢ açısını oluĢturan etmenleri daha iyi anlamak için hayatı ve 

eserleri incelenecek, sinemayla iliĢkisi irdelenecektir. Sınıfsal bakıĢ açısı ve edebi 

duruĢu bu bölüm altında ayrıntılarıyla incelenecektir. Bu bölümde, Orhan Kemal‘in 

kaleme aldığı filmler ve  ona ait olduğu rivayet edilen filmler ayrı baĢlıklar altında 

incelenecektir.  Bu bölümde ayrıca 60‘larda Kemal‘in eserlerinden uyarlanan filmler 

geniĢ kapsamlı olarak ele alınacaktır. 

5. bölümde ele alınan filmler, özel olarak sınıfsal perspektifle incelenecek, bu 

filmlerdeki zenginlik temaları ayrıca ele alınacaktır. Orhan Kemal‘in zenginlik 

kavramına bakıĢı ve bunun sinemadaki izdüĢümleri arasındaki farkların altı çizilecek, 

Kemal‘in yaklaĢımının dönemin Türk sinemasında nasıl yankılandığı irdelenecektir.  

Senaryosunu Kemal‘in yazdığı filmlere örnek olarak,  göç meselesine bir 

sorunsal olarak yaklaĢan ilk filmlerden olması sebebiyle hala önemini koruyan Gurbet 

KuĢları‘nın ekonomik perspektifle analizi yapılacaktır.  
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Bu bölümde 60‘larda Orhan Kemal eserlerinden uyarlanan filmlerden; Suçlu, 

Avare Mustafa, Murtaza ve El Kızı da ekonomik perspektifle analiz edilecek, bu 

filmlerdeki zenginlik teması üzerine değerlendirme yapılacaktır.  
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2 . KAVRAMLAR 

 

2.1 KAVRAM OLARAK ANLATI 

 

20. yy‘da dilbilim, göstergebilim, anlatıbilim (narratoloji) ve edimbilim 

(pragmatik) gibi dalların geliĢmesiyle birlikte birçok alanda olduğu gibi edebiyat analizi 

alanında da yenilikler ortaya çıkmıĢtır. Bu bilim dallarının getirdiği yeni yöntemler, 

yaklaĢımlar ve bakıĢ açıları, edebi metinlerin analizinde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Kelime anlamı olarak anlatı; Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay 

dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme, hikâye etme, tahkiye demektir.
2
  

Paul Riceour, herhangi bir anlamı görünür referanslarının sağladığı anlam 

yönlendirme potansiyelinden dolayı mesajı en sahih ve doğru biçimde aktarma 

konusunda sözü yazıdan çok daha etkin ve imtiyazlı görür.
3
 

―Sanatçının gücü, bütün insanlığı kavrayacak bir evrensel anlatıda 

aranmalıdır. Söz baĢta sanatçının kendi varoluĢuna, bütün insanlığa 

baĢkaldırı eylemidir. Söz, eylemdir. Sözün yansıtma biçimleri değiĢse de, 

evrensel değerler hiçbir zaman değiĢmez. Bir dilsel amacı gerçekleĢtiren 

anlatı da değiĢmez.‖
4
 

Sözlü anlatının önemi yazınsal kültür öncesinde yaĢanan tarihsel olayların da 

sözlü gelenek ile nesillerden nesillere aktarıla gelmiĢ olmasıdır. 

Sözlü kültürün yazılı kültürü beslediği bilinen bir gerçektir. Bu yüzden kalıcı 

eserler vermiĢ kiĢiler gelenekten yararlanmasını bilmiĢ sanatçılardır. Hikâyeci ve 

romancılar da geleneğe bağlı sözlü kültür ürünlerini eserlerinde tekrar iĢleyerek kültür 

kaynaklarından istifade etme ve bu ürünleri gelecek kuĢaklara sunma yoluna 

gitmiĢlerdir.
5
 

                                                 
2
 http://www.tdk.gov.tr 

3
 Erol Göka, A. Topçuoğlu, Y. Aktay., Önce Söz Vardı, Ankara: Vadi Yayınları, 1996, s. 213. 

4
 Adnan Binyazar, Halk Anlatıları, Ġstanbul: Can Yayınları, 2003, s. 22. 

5
 Gökalp Alparslan, XIX. Yüzyıl Yazılı Anlatılarında Sözlü Kültür Etkileri, Ankara: Kültür Bakanlığı, 

2002, s. 959. 

http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=anlat%C4%B1
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Yazılı anlatının sosyal amaçlarından birinin de kültürel bellek aktarımı ve 

ölümsüzlük temasını destekliyor olması, ilk örneklerinin de ulusal tarih yazımına 

yönelik verilmesinden anlaĢılabilir. Assmann buna örnek olarak, yazının ilk kullanıldığı 

uygarlıklardan Mısır‘ı vermiĢ ve Ġncil ile karĢılaĢtırılacak düzeyde olmasa bile, en 

azından kronolojik anlamda bir tarih yazımı olduğuna dikkat çekmiĢtir.
6
 

Yazılı bir anlatıda, yazarın ifade etmek istediği duruma göre farklı metin türleri 

yer alabilir. Bunlardan en sık kullanılanları anlatısal, betimsel, açıklayıcı ve kanıtlayıcı 

metinlerdir. 

Betimsel metin, yazarın eserinde genellikle bilgi vermek, açıklamak ve 

anlatmak için seçtiği bir yer, nesne ya da kiĢiyi dikkat çekici özellikleriyle belli bir 

düzen içinde yeniden sunmasıdır. Bu düzen, betimleyen kiĢinin bakıĢ açısını yansıtır. 

Anlatısal metin, bir olayın öyküleme yoluyla, belli bir zaman ve uzama 

yerleĢtirilerek anlatılmasıdır. Her anlatı baĢlangıç durumundan bitiĢ durumuna 

gelinceye kadar bir dönüĢüm süreci geçirir. Bu süreç, ―dönüĢtürücü öğe‖, ―eylemler 

dizisi‖, ―dengeleyici öğe‖ olmak üzere üç aĢamada gerçekleĢir. 

Açıklayıcı metin, seslendiği kiĢiyi aydınlatmak amacıyla belli bir konuda bilgi 

vermeyi hedefler. Bu konu, bazen bir terim, karĢılaĢılan bir soru ya da sorun da olabilir. 

Açıklayıcı metinler, bilgiyi karĢısındaki kiĢinin anlamasını kolaylaĢtıracak Ģekilde 

sunmaya çalıĢır. 

Kanıtlayıcı metinler ise, savunduğu bir düĢünceyi ya da bakıĢ açısını 

karĢısındaki kiĢiye kabul ettirme amacıyla yazılır. Yazar,  seslendiği kiĢinin düĢüncesini 

akıl yürütme yoluyla değiĢtirmeye çalıĢır.
7
 

Görsel algılama ve anlatım üzerine ise Berger‘in Ģu sözlerini hatırlamakta 

fayda vardır: Görme konuĢmadan önce gelmiĢtir. Çocuk konuĢmaya baĢlamadan önce 

bakıp tanımayı öğrenir. BaĢka bir anlamda ise bizi çevreleyen dünyadaki yerimizi ancak 

                                                 
6
 Jan Assmann, Kültürel Bellek, Çev: AyĢe Tekin, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001, s. 167. 

7
 AyĢe Kıran, Zeynel Kıran,  Yazınsal Okuma Süreçleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2003, s. 333. 
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görerek buluruz. Dünyayı sözcüklerle anlatırız ama sözcükler dünyayla çevrelenmiĢ 

olmamızı değiĢtirmez.
8
 

―Anlatımın yüz binlerce yıldır kurulan sahnesi, kimi zaman bitkileri, 

hayvanları ve parlak ıĢıkları ile yıldızları, kimi zaman da Tanrıları, ruhları 

ve parmak ısırtan kahramanlıklarıyla ataları konuk etmiĢ, böylece insan 

verili toplumsal koĢullar içinde çevresine baktığında ―neyi‖ görüyorsa 

onu içermiĢtir.‖
9
 

Bir diğer araĢtırmacı Connerton, sözlü kültür kapsamına sözsüz gösterime 

(performance) dayanan uygulamaları da dâhil eder. ―Günümüzle ilgili deneyimlerimizin 

büyük ölçüde geçmiĢ hakkında bildiklerimizin üzerine oturduğu ve genellikle geçmiĢle 

ilgili imgelerimizin, var olan toplumsal düzeni meĢrulaĢtırmaya yaradığını‖ belirtir. 

Onun kanaatine göre ―geçmiĢin anımsanan bilgileri (törensel denilebilecek) 

uygulamalarla tanıĢıp sürdürülmektedir‖
10

 

Edebiyat ve sinema yapıtları kurgusal bir dünya yaratarak okuyucu ve 

izleyiciyi bu dünyanın içine çekerler.  Edebiyat yapıtları, okuma edimi yoluyla zihinde 

imgesel bir canlandırma oluĢtururken, sinema görsel ve iĢitsel algılarla yaratılmıĢ bir 

dünyaya katılımı sağlar.  Sinema ve edebiyat yapıtları, çok farklı yapıları olmasına 

karĢın, kurgusal nitelikleri ve içerdikleri anlatı teknikleri açısından paralellikler 

sergilerler.
11

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
,John Berger, Görme Biçimleri, Çev.Yuldanur Salman, Ġstanbul: Metis Yayınları, 2009, s. 7. 

9
 Yörükhan Ünal, Dram Sanatı ve Sinema, Ġstanbul: Hayal Et Kitap, 2008, s. 18. 

10
 P Connerton, Toplumlar Nasıl Anımsar?, Çev.Alaeddin ġenel, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1999, s. 13. 

11
 Reyhan Tutumlu, Anlatı Bilimi Açısından Roman-Sinema EtkileĢimi ve Bir Uygulama: Anayurt Otel, 

Ankara: Bilkent Üniversitesi, 2002, s. 1. 
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2.2 KAVRAM OLARAK KÜLTÜR 

 

Toplum tarafından tarihin gidiĢi içinde yaratılan ve toplumun kendi geliĢmesi 

içinde ulaĢılan aĢamayı gösteren tüm maddi ve manevi değerler kültür sözcüğünün 

sözlük anlamını vermektedir. 

Bozkurt Güvenç‘e göre en basit toplumdan en geliĢmiĢ topluma kadar 

insanların oluĢturdukları tüm insan topluluklarında kültür olarak tanımlanan ortak bir 

olgu mevcuttur. Ġnsan topluluklarını hayvan topluluklarından ayıran temel özelliklerden 

biri kültürdür. Hemen hemen her toplumda belirli maddi ihtiyaçları gidermek amacıyla 

geliĢtirilen bir teknik sistemin yanında insanlar arası iliĢkileri inceleyen kurallar, örf ve 

adetler, gelenekler, fikirler ve düĢünceler mevcuttur. ĠĢte hem bu teknik sistem hem de 

iliĢki sistemleri kültürü oluĢturan temel unsurlardır. 

Kültür sözcüğü Latince ―Cultura‖dan gelmektedir. Latince‘de Colere: ekip 

biçmek, Cultura ise Türkçe‘deki ―ekin‖ kelimesinin karĢılığı olarak kullanılmaktaydı. 

Culture kelimesi 17. yy.‘a kadar Fransızca‘da aynı anlamda kullanılmaya devam 

etmiĢtir. Bu sözcüğü insan zekâsının oluĢumu anlamında ilk defa Voltaire kullanmıĢtır.  

Kültür kavramına verilen anlamlar Ģu dört kategoride toplanabilir; 

1. Bilim alanındaki kültür: uygarlık 

2. BeĢeri alandaki kültür: eğitim sürecinin ürünüdür 

3. Estetik alanındaki kültür: güzel sanatlardır 

4. Maddi (teknolojik) ve biyolojik alanda kültür: üretim, tarımsal ekin, 

çoğaltma ve yetiĢtirmedir.
12

 

Ġvan Frobu se Felsefe sözlüğünde kültüre Marksist açıdan yaklaĢır. Ona göre, 

Marksist-Leninist bakıĢ açısında kültür tanımı öncelikle manevi kültürün üretiminin 

maddi ürünlerin üretimine bağlı olması ile açıklanabilir. Bu anlamda manevi kültürü 

maddi temelden ayıran ―seçkinciler‖ kitlesinden ayrılmaktadırlar. Nitekim kültür 

                                                 
12

 Bozkurt Güvenç, Ġnsan ve Kültür, Ġstanbul: Remzi Kitabevi, 1991, ss. 96-97. 
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doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak kitlelerin etkinliklerinin bir ürünüdür. Sınıflı bir 

toplumda kültür, gerek ideoloji gerekse pratik amaçları bakımından sınıfsal bir nitelik 

gösterir. Kapitalizmde her ulusal kültür burjuvazinin egemen kültürü ile emekçi 

kitlelerin demokratik ve sosyalist kültür öğeleri olarak ikiye ayrılır. GeçmiĢin bütün 

ilerici kazanımlarını özümleyen sosyalist kültür, sosyalist sistemin kapitalist sistem 

karĢısında ileriliğini toplumsal iĢlev bakımından gösterir. Sosyalist kültürün ana 

özellikleri Ģunlardır: 

 Halka yakınlık 

 Komünist ideoloji ve yanlılık 

 Bilimsel dünya görüĢü 

 Sosyalist hümanizm 

 Kollektivizm 

 Sosyalist yurtseverlik ve enternasyonalizm
13

 

Örgütsel Psikoloji adlı çalıĢmasında, Z. Sabuncuoğlu ve M. Tüz, Kültürün 

oluĢumu ve zamana bağlı değiĢimini göz önüne alınarak Ģöyle bir sınıflandırma 

yapmaktadırlar: 

1. Prefigurative (oluĢmamıĢ): Bireyin yaĢamının sonraki evrelerinde 

öğrendiği kültürdür. YaĢlıların gençlerden aldığı kültür bu niteliktedir. 

2. Postfigurative (mevcut): Atalardan alınan, tarih boyunca yerleĢmiĢ, 

yaĢam boyunca yavaĢ yavaĢ öğrenilen kültürdür. 

3. Cofigurative (Birlikte-eĢ zamanlı oluĢan): Toplum üyelerinin 

çağdaĢlarıyla birlikte geliĢtirip öğrendiği, zaman içinde değiĢen değerleri taĢıyan 

kültürdür.
14

 

                                                 
13

 Ivan Frolov, Felsefe Sözlüğü, Çev.Aziz ÇalıĢlar, Ġstanbul: Cem Yayınevi, 1991, ss. 289-290. 
14

Zeyyat Sabuncuoğlu, Melek Tüz, Örgütsel Psikoloji, Ġstanbul: Ezgi Kitabevi, 2001, s. 33. 
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Toplum içinde farklı kültür yapıları oluĢmasında en önemli unsurlardan biri de 

toplumsal değiĢmedir.  Toplumların büyüklük ve karmaĢıklık derecesine göre değiĢime 

neden olan etmenler de farklılık göstermektedir. Kongar‘a göre; toplumsal değiĢme hem 

tüketim iliĢkilerinin değiĢmesine hem de anlamların, kuralların değiĢmesine bağlıdır. 

Maddi-manevi kültür etkileĢimi olarak da adlandırılan görüĢe göre "teknoloji, insanın 

doğayı denetim altına almak için yarattığı her Ģey araç, gereçtir (maddi kültür) ve bu 

çabaların sonunda beliren anlamlar, değerler ve kurallar manevi kültürü (ideoloji) 

yaratır" der ve teknolojiyi belirleyici ve biçimlendirici bir güç olarak gösterir.
15

 

Adorno, Kültürün yönlendirilip biçimlendiğine vurgu yaparak tek 

tipleĢtirilmesini  ―Kültür Endüstrisi‖ termiyle açıklamakta ve: 

―Nesnel dine yönelik desteğin yitip gitmesinin, kapitalizm öncesine ait 

son kalıntıların dağılmasının, tekniğin, toplumsal ayrımlaĢmanın ve 

uzmanlaĢmacılığın kültürel bir karmaĢaya yol açtığı yolundaki sosyolojik 

iddia her gün yalanlanmaktadır. Günümüzde kültür her Ģeye benzerlik 

bulaĢtırır. Filmler, radyo ve dergiler bir sistem meydana getirir. Bu 

alanların her biri kendi içinde ve hep birlikte söz birliği içindedir. Siyasal 

karĢıtlıkların estetik ifadeleri bile bu çelikten ritme hevesle uymakla 

birleĢir.‖
16

 

demektedir.  

Bu verilerden yola çıkarak configurative olarak niteleyebileceğimiz kültür 

tiplerinin zaman içinde toplumsal değiĢimlere bağlı olarak evrildiğini söylemek 

mümkün.   

Ahmet Oktay, kültür kavramını, popüler kültür, folk kültürü ve üst kültür  

olarak sınıflandırmıĢ ve bu kavramları daha ziyade ayırdedici özellikleri çerçevesinde 

incelemiĢtir.
17

 Oktay‘ın tasnifi üzerinden kültür kavramı kategorilerini ele alacak 

olursak;  

                                                 
15

Gülseren Güçhan, Toplumsal DeğiĢme ve Türk Sineması, Ankara: Ġmge Kitapevi, 1992, ss. 25-26. 
16

Theodor W. Adorno, Kültür Endüstrisi ve Kültür Endüstrisi Çev: N. Ülner, M. Tüzel, E. Gen, Ġstanbul: 

ĠletiĢim Yayınları, 2008, s. 47. 
17

 Ahmet Oktay, Popüler Kültürden TV Sömürgesine, Türkiye‘de Popüler Kültür, Ġstanbul: Ġthaki 

Yayınları, 2009, s. 43. 
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2.2.1 HALK KÜLTÜRÜ ( FOLK KÜLTÜR) 

Sözlü geleneğe dayandığından geçmiĢi insanlık tarihi kadar eski bir kültürdür. 

Güncel olarak, kapitalist sistem içinde yönetilen halkın gündelik yaĢamının dolaysız 

yansımalarını içeren ve dıĢ etkilerle dönüĢüme uğramadıkları için hem gerçekçilik 

düzeyleri hem de otantiklikleri açısından önemli olan folklor ürünlerinde eğlence ve 

kaçıĢ öğelerinin yanı sıra kendiliğinden protestocu öğelere de rastlanabilir. Folk kültür 

olarak da adlandırılan halk kültürünün belli baĢlı özellikleri Ģunlardır; 

- Basit biçimli olması 

- Her türlü duyu ya da gelenek aracılığıyla doğrudan aktarılabilen ya da 

iletilebilen bir yapıda olması 

- Anonim olması 

- Yaratıcı topluluğun değer yargılarını içerir ve iletir niteliği 

- Yaratılan ürünün tüketiciye yönelik olması 

- Genellikle bedelsiz olması
18

 

Sözlü gelenekten itibaren günümüze kadar halk kültürü içerisinde yaratılan 

halk hikâyelerimiz ile ilgili Boratav da halk hikâyelerinin doğdukları ve yayıldıkları 

muhitlerin sosyal geliĢimi ile çok yakından ilgili olduğunu ifade etmiĢtir.
19

 

 

2.2.2 ÜST KÜLTÜR 

Veysel Batmaz, üst kültürün özelliklerini Ģöyle sıralar: 

  - KarmaĢık bir biçimi ve beğenilmesinin estetik ölçütleri vardır 

                                                 
18

 Veysel Batmaz, ―Popüler Kültür Üzerine DeğiĢik Kuramsal YaklaĢımlar‖ iletiĢim, sayı 1, AĠTTĠA 

yayını, 1981, Aktaran: Oktay, s. 44. 
19

 Pertev Naili Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Ġstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2002, 

s. 57. 
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- Tüketicileri yüksek eğitimli kiĢilerdir, bu yüzden iletilebilme aracı, yapıtın 

kendisidir. 

- Bilinen ve ünlü bir yaratıcısı vardır. 

- Ġlk değerlendirilmesi yine yüksek beğeni sahibi gruplar ya da eleĢtirmen 

topluluğunca yapılır. Ekoller ve küçük topluluklar oluĢturur. 

- Ürün pahalı ve değerlidir.
20

 

Ahmet Oktay, üst kültür kavramını faĢizan düĢüncelere ve tutum alıĢlara yakınlık duyan 

seçkinci düĢüncelerle özdeĢleĢtirmemek gerektiğini savunur: ― algılanmaları ve 

alımlanmaları büyük düĢünsel ve sanatsal bir çaba gerektirse bile, üst kültür ürünleri, 

son kertede özgürlükçü ve demokratik bir içerik yansıtır ve insanın mutluluk isteği ve 

hakkını savunurlar.‖
21

  

Gans‘e göre kitle kültürü hem halk hem üst kültürü sömürmektedir. Üst kültüre 

göre ise popüler kültür yozlaĢmanın baĢlangıcıdır ve beraberinde kitle kültürüne 

dönüĢümü getirir. Bu nedenle üst kültür var olduğu günden bugüne kadar popüler 

kültüre ve kitle kültürüne karĢı çıkmıĢ fakat halk kültüründen yararlanma yolunu tercih 

etmiĢtir. ―… caz ve halk müziği yüksek kültür bestecilerince, halk efsaneleri yüksek 

kültür oyun yazarlarınca, yerel yapı biçemleri yüksek kültür mimarlarınca ve ‗ilkel‘ 

sanat yüksek kültür ressamlarınca, hatta izleyicilerince ödünç alınmaktadır.‖
22

 

―Günümüzde yaygın olarak kullanılan üst kültür/kitle kültürü ayrımı, 

modernizmle birlikte ortaya çıkmıĢtır. Serbest piyasa ekonomisinin 

geliĢimiyle birlikte ―pazar‖ ve ―tüketim‖ kavramlarının benimsenmesi, 

çoğunlukla sanat yapıtlarıyla özdeĢleĢtirilen kültür tanımının iki ayrı 

düzlemde ele alınmasına neden olmuĢtur: Mevcut dünya ve gündelik 

yaĢamı aĢarak bir ütopya yaratabilen sanatçının yapıtı olan ―üst kültür‖ ve 

kitlelerin güdülüp yönetebilme ve yönlendirilebilmesi amacıyla üretilip 

yaygınlaĢtırılan kitle ―kültürü‖.‖
23

 

                                                 
20

 Batmaz, a.g.y, Aktaran: Oktay, s. 44. 
21

 Oktay, s. 44. 
22

 Herbert J. Gans, Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, Çev.Emine Onaran Ġncirlioğlu, Ġstanbul: Yapı Kredi 

Yayınları, 2005, s. 43. 
23

 Hülya Tufan, AyĢe Eyüboğlu, Popüler Kültür Ürünlerinde Kadın Ġstihdamını Etkileyebilecek Öğeler, 

T.C. BaĢbakanlık Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara, 2000, s. 6. 
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2.2.3 POPÜLER KÜLTÜR 

Popüler kültür kavram olarak konuĢulan ve basılan sözler, sesler, resimler, 

nesneler ve eserlerdir. Sınırlı derecede düĢünsel ve yaradılıĢça seçkinci olmayan, 

çoğunlukla kitle iletiĢimi tarafından iletilen ―yaĢam öğeleridir‖. En geniĢ anlamıyla 

―gündelik hayatın‖ kültürüdür. Daha dar anlamda ise gündelik hayatın eğlencesini 

içerir. 
24

 

Murat Belge popüler kültürü kapitalizmin yarattığı bir olgu olarak açıklamıĢ, 

bu açıdan aralarında nedensel bir iliĢki bulunduğunu öne sürmüĢtür. Kapitalizm, sanat 

ve kültür alıĢveriĢini kendi egemen mantığına göre ayarlamaktadır.
25

 

ÇağdaĢ Kültürel Ġncelemeler Merkezi, neo-Marksist bir yaklaĢım(ları) 

çerçevesinde, popüler kültür aracılığı ile gündelik yaĢamda ideolojinin nasıl yerleĢtiğini 

anlamaya çalıĢmıĢ, kültürün ve popüler kültürün ideolojik doğasına dikkat çekmekle 

birlikte, popüler kültürün sadece egemen sınıfın hegemonyasını kurmadığını, aynı 

zamanda egemenlik altındaki sınıf(lar) için direniĢin ve karĢı hegemonyanın unsurlarını 

da içinde barındırdığını belirtmiĢlerdir.
26

 

―Yüksek kültürün popüler kültürce yozlaĢtırılması, doğrudan 

özgürlüğünü bozmaktan baĢlayarak çeĢitli biçimler alır. Stokowski‘nin 

Bach‘ı sulandırması, Rodgers ve Hammerstein‘in Bizet‘yi 

kabalaĢtırması… Freud‘un gazetelerin okuyucuya öğütler köĢelerine 

indirgenmesi (nasıl uyumlu bir biçimde mutlu olunabildiği). YozlaĢtırma 

kırpıp doğrama ve kısaltma biçimlerini de alır… yapıtlar kesilir, 

özetlenir, sadeleĢtirilir ve tüm alıĢılmamıĢ ya da estetik deneyimler 

süzülünceye dek yeniden yazılır…‖
27

 

Bülent Kahraman, günümüzde popüler kültürün Türkiye‘ye etkisini Ģarkıcı 

Tarkan‘ın imajı ve ―kahraman olarak algılanmak istemesi‖ tezi üzerinden Ģöyle dile 

getirmiĢtir: … Bütün bunlar biraz da hem Türkiye‘nin hem de dünyanın içinden 

geçmekte olduğu siyaset anlayıĢı ve yapılanmasıyla ilgili bir boyuta sahip. Bugün, 

apolitik politikanın yapıldığı ve üretildiği bir dönemden geçiliyor. Hele Türkiye için bu 

                                                 
24

 Ahmet Oktay, Türkiye‘de Popüler Kültür, Ġstanbul: Ġthaki Yayınları, 2002, s. 46. 
25

 Murat Belge, Popüler Kültür Politikalarına GiriĢ, Yazko Çeviri, Kasım-Aralık 1982, Sayı: 9 s. 90. 
26

Nilüfer Korkmaz, Kültürel Ġncelemeler Geleneğinde ―Kültür, Popüler Kültür ve Ġdeoloji‖ Sorunu, 

Ankara: Dipnot Yayınları, 2008, ss. 183-184. 
27

Gans, s. 51. 
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gerçek büsbütün geçerli. Popüler kültür, onun pırıltılı imajları bu oluĢumu yıllar yılı 

besledi.
28

 

Batmaz ise üst kültürün özelliklerini Ģöyle tasnif etmiĢtir: 

- Biçim olarak orta karmaĢıklıktadır 

- Aktarımı ya da iletimi, ortam ve teknolojik olarak dolaylıdır 

- Bilinen bir kaynağı ya da yaratıcısı (Üreticisi) vardır 

- Kültürel değerleri ve gelenekleri, yeni formüller biçiminde yansıtır 

- Ürün tüketiciye dönüktür 

- Oldukça ucuza, fakat parayla elde edilir.
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

Hasan Bülent Kahraman, Kitle Kültürü Kitlelerin Afyonu, Ġstanbul: Agora Kitaplığı, 2007, s. 14. 
29

 Batmaz, a.g.y, Aktaran: Oktay, s. 44. 
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2.3 KAVRAM OLARAK “UYARLAMA” 

 

Uyarlama kavramı ile ilgili pek çok tanım yapılmıĢtır. Kelime anlamı Türk Dil 

Kurumu sözlüğünde  ―uyarlamak iĢi, adaptasyon 2. (edebiyat) bir eseri çevrildiği dilin, 

konuĢulduğu toplumun yaĢayıĢına, inaçlarına uydurma.‖  olarak açıklanmaktadır
30

  

Erich Rentschler, uyarlamayı, geniĢ anlamda bir anlama eylemi olarak 

tanımlar; içinde bulunulan tarihsel koĢullarla ve metinleĢtirilmiĢ gerçekliklerden yola 

çıkılarak kiĢisel bir söylem oluĢturmak amacıyla kendi anlamını elde etme giriĢimidir. 
31

 

 Timothy Corrigan uyarlamanın; edebiyat ve film arasındaki karĢılıklı 

alıĢveriĢte bir romanın, oyunun veya diğer edebi kaynağın filme aktarılmasını 

tanımlayan en yaygın uygulama olduğunu dile getirir. Corrigan, ―Uyarlama‖ sözcüğü 

olarak kimi zaman daha az yaratıcı bir uygulamayı çağrıĢtırsa da en orijinal film ve 

edebiyat eserlerinin bile baĢka kaynakların ―uyarlamaları‖ olarak düĢünülebileceğini 

ifade eder. 
32

 

Pasolini‘ye göre, ―uyarlama‖ terimi, kendi içinde baba yani orijinal eserin 

yararına kendi haklarını feda etme, evlada yakıĢır boyun eğme anlamı taĢır. Buna 

―oedipal drama‖ olarak uyarlama denilebilir. 
33

 

Bir diğer bakıĢ açısına göre, uyarlama; kaynak, bir roman alt metnini bir dizi 

karmaĢık iĢlemler dizisiyle – seçme vurgulama- somutlaĢtırma- güncelleĢtirme, eleĢtiri 

benzetme ve popülerleĢtirme yoluyla dönüĢtürme meselesidir. Bu anlamda kaynak 

roman, bir medyada, belli bir tarihi bağlamda dönüĢtürülmüĢtür. Kaynak metin yoğun 

bir bilgi ağı oluĢturur, uyarlayan, filmi buradan alır, vurgular, görmezden gelir, yıkar, 

                                                 
3030

 tdk 
31

 Erich Rentschler (e.d) German Film and Literatüre, London, Methuen, 1986 s. 5. Aktaran: Zeynep 

Çetin Erus, Amerikan ve Türk Sinemasında Uyarlamalar,Ġstanbul, Es Yayınları, 2005, s. 16.  
32

 Corrigan, Timothy ―Film –Literature: An Ġntrodoction and Reader, New Jerjes, PrenticeHall, Upper 

Saddle River, 1999s. 20. Aktaran: Erus, s. 16 
33

 Patrik Rumbre, Allegories Of Contamination: Pier PaoloPasolini‘s, Triology Of Life, Toronto , Univ 

Of Toronto, Press, 1996 Aktaran: Erus, s. 16 
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değiĢtirir. Romanın film uyarlaması, bu değiĢimleri film sanatının gereklerine göre 

yapar.
34

  

 

2.3.1 SĠNEMADA ROMAN UYARLAMASI 

 

Sinema sanatında bugüne kadar verilen eserlerde, uyarlamalar önemli yer tutar. 

Burada edebiyatçının bakıĢı ve sinemacının bakıĢı iki ayrı veri ortaya koymaktadır. 

Bunların aynı potada nasıl eriyeceği ise değiĢkenlik gösterir. Romana sadakat 

konusundaki çeĢitli tartıĢmalar süregelmektedir. 

Geoffrey Wagner uyarlamaları olarak üç baslıkta incelemiĢtir; ―Romanı çok az 

bir değiĢiklikle doğrudan perdeye aktaran uyarlamalar‖, ―Orijinal esere sadakatsizlikten 

çok yönetmenin belli bir amacı oldugunda, seçilen orijinal eserin bazı bakımlardan 

değistirildiği uyarlamalar‖  ve ―BaĢka bir sanat eseri yaratma uğruna, oldukça önemli 

bir baĢlama noktasını temsil eden, benzerlik ya da paralellik kurma olarak da 

tanımlanabilecek uyarlamalar.‖
35

 

Bir sinemacı, uyarlama yaparken kullandığı malzeme içinden en ilgi çekici 

olanlarını sebep ve netice bağları en inandırıcı olanları seçmek, kiĢilere psikolojik 

incelikler katmak ve hayal gücünden hız almak zorundadır. Bunun için de filmini 

oluĢtururken belli bir çerçeve içinde sinema sanatının gerektirdiği değiĢiklikleri 

yaparken serbest kalırsa, baĢarılı bir film yapabilme imkanına sahip olur.
36

 

 ―Sinema neyi göstereceğini, bakıĢının konusunu seçerken romanın 

alanına, roman da nasıl sergileyeceğini saptarken sinema tekniklerine 

daha yakın konumdadır. Bununla birlikte romanın sinema anlatımına 

yaklaĢtığı durumlarda yöneldiği amaç, sinema dilinin olanaklarına 

özenmekten çok daha ötede bir somutlamadır ve bu, romana, ―öyküleme‖ 

yerine ―gösterme‖ ve daha doğrusu da ―bakma‖ biçimine giren bir çağ 

eğilimi anlamını taĢır.‖
 37

 

                                                 
34

 Robert Stam, ―Beyond Fidelity: Dalogics of Adaptation‖, Film Adaptation, James Naremore (e.d), New 

Brunswick, Rutgers Univ. Press, 2000,s 68-69 Aktaran: Erus, s. 17 
35

 ġentürk, s. 7,  
36

 Semaye Askerova, 1950-1970 Yıllarında Türk Sinemasında Gerçeklik Olgusu(Yüksek Lisans Tezi) 

Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema Tv Anasanat Dalı Sinema Tv, Ġstanbul 2003, 

s. 38. 
37

 Cemal Aykın ―Batı Toplumlarında Roman ve Sinema Ġliskileri II‖ : Türk Dili383 (Kasım 1983)s. 482-

502 Aktaran: Barut, s.29. 
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Edebiyat uyarlamaları dünya sinemasında geniĢ yer bulduğu gibi, Türkiye‘de 

de pek çok yazılı eser beyazperdeye aktarılmıĢtır.  

Yerli popüler edebiyat eserlerinin sinemaya uyarlanması sıkça baĢvurulan 

bir yöntemdir. 1919- 1972 arasında yapılan genel bir değerlendirmede  

uyarlanan yerli edebiyat eserlerinin 3100 film arasından 230‘u aĢkın 

olduğu ileri sürülmektedir. Bu sayısal verinin yanı sıra dikkat edilmesi 

gereken bir baĢka nokta, yapılan uyarlamaların kimi zaman birebir 

uyarlama olarak değil, esinlenme olarak yani kaynağı çok kesin olarak 

belli olmadan gerçekleĢtirilmesine sıkça rastlanıyor olmasıdır. Bu yüzden 

uyarlamalarla ilgili sağlıklı bir sayısal veri elde edilemez. Kısaca Türk 

sinemasının yukarıda belirtilenden çok daha fazla sayıda edebiyat 

eserinden yararlandığı ortadadır60 yıllara gelinmeden önceki yıllarda da 

edebiyatla sinema arasında iliĢki olduğu unutulmamalıdır. Orhan Kemal, 

Kelime Nadir,  Muazzez Tahsin Berkant, Peride Celal, Kemalettin 

Tuğcu, Güzide Sabri,  Ümit Deniz, Peyami Safa ve Oğuz ÖzdeĢ gibi 

yazarların eserleri sinemaya defalarca uyarlanır. . 
38

 

 

Ġnceleme konumuzun zemini olan 1960‘lı yıllarda yapılan uyarlamalar kimi 

zaman halihazırda popüler olan romanların okur kitlesini sinemaya çekmek yolunda 

kullanıldığı gibi, toplumsal sorunları iĢleyen edebi eserlerde ele alınan meselelerin de 

sinemaya aktarılmasına ve daha geniĢ kitlelere ulaĢmasına da hizmet etmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

Serpil Kırel, YeĢilçam Öykü Sineması, Ġstanbul, Babil Yayınları, 2005, s. 219. 
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3 . 1950 VE 1960‟LI YILLAR TÜRKĠYESĠ 

 

3.1 ORHAN KEMAL ROMANLARININ YAYINLANDIĞI 50‟LER 

TÜRKĠYESĠ‟NE SOSYOLOJĠK BAKIġ 

 

1950‘li yıllar, Türkiye‘de cumhuriyet ve demokrasinin henüz taze birer kavram 

olduğu yıllardır. Buna rağmen halk, tek parti iktidarından sıkıntı duymaktadır. 

Cumhuriyet‘in kuruluĢundan 1946‘ya kadar ülkedeki tek parti olan CHP, 2. Dünya 

SavaĢı sırasında Türkiye‘nin baĢındadır. Ülke savaĢa girmemiĢ olsa da alınan iktisadi 

önlemlerin de etkisiyle ekonomik olarak kemerlerin fazlaca sıkıldığı bir dönemden 

geçmiĢ, yönetimin baskıcı özelliğinin yoğunlaĢması bu hoĢnutsuzluğu daha da 

arttırmıĢtır.  

―Cumhuriyet'in ilanından 1946'ya kadar geçen dönem, Türkiye'nin tek 

partiyle yönetildiği ve bu nedenle de serbest seçimlerin olmadığı bir 

dönemdir. Zorlu bir bağımsızlık mücadelesinin ardından ulusal birlik 

sağlanmıĢ ve yönetim Ģekli olarak Cumhuriyet tercih edilmiĢti. 

Bağımsızlık mücadelesini organize eden irade, Cumhuriyet Halk 

Partisi'ni kuran, CHP'nin ve devletin baĢkanlığını elinde tutan, TBMM'yi 

ve hükümeti de ihtiyaçlara, ülke ve dünya koĢullarına göre dilediğince 

oluĢturan mutlak bir iradeydi.‖
39

 

Siyasal muhalefet, tek parti yönetimi boyunca kendini meĢru biçimde ifade 

etme olanağı bulamamıĢtı. Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında izlenen ekonomik politikalar 

ağır sosyal ve ekonomik sorunlar yaratmıĢtır. Ordunun ihtiyaçlarının karĢılanması 

amacıyla Merkez Bankası‘na para bastırılmıĢ, bu da enflasyona neden olmuĢtur. Ġktidar 

partisi CHP‘nin o zamana değin desteğini aldığı gruplar da artık partiden 

uzaklaĢmıĢlardı. Siyasal muhalefet ise, yeni olmanın verdiği güçle, çeĢitli toplumsal 

grupların temsilcisi olma vasfına kısa zamanda eriĢebilmiĢtir.‖
40

 

Siyasal zemin bu durumdayken Türkiye, 1946‘da Türkiye çok partili sisteme 

adım atar. Gerçi daha önce de iki defa iktidar partisi ve hükümetin dıĢında muhalefet 

                                                 
39

 Necati Özkan, Seçim Kazandıran Kampanyalar, Ġstanbul: Media Cat, 2004, s. 30. 

40
 Cemil Koçak, Türkiye‘de Milli ġef Dönemi (1938-1945), Dönemin Ġç ve DıĢ Politikası Üzerine Bir 

AraĢtırma, C:II, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, 1996, s. 562. 
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partileri kurulmuĢ ve kısa dönemli fiili çoğulcu deneyimler yaĢanmıĢtır. Ne var ki, ilk 

muhalefet partisi olan Terakkiperver, Cumhuriyet Fırkası gerçek bir muhalefet olarak 

ortaya çıkmakla beraber, Kemalist kadronun muhalefetli bir çoğulcu siyasetin 

meĢruluğunu kabul etmeye henüz hazır olmaması nedeniyle, bu deneyim çok kısa 

ömürlü olmuĢ ve siyasal muhalefet hiçbir zaman meĢru bir statü kazanamamıĢtır.
41

  

1945 yılında, „4'lü Takrir‘ adı verilen olaydan sonra, CHP Genel BaĢkan 

Yardımcılısı Celal Bayar, millet vekilliğinden istifa etmiĢtir. Akabinde, aynı takrire 

imza atan; Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan CHP'den ihraç edilmiĢ ve 

birlikte 7 Aralık 1945'te Demokrat Parti'yi kurmuĢtur. Parti adı kısa sürede, halk 

arasında 'Demir Kırat' olarak anılmaya baĢlamıĢtır.
42

 

Beri yandan halkta yıllar içinde bir CHP bıkkınlığı oluĢmuĢtur. DP bu durumu 

kullanma yollarını aramaktadır. Stratejisini, birçok kesimin temsilcisi olduğu intibası 

yaratacak Ģekilde geliĢtirmek istemiĢtir. Eğer toplumsal muhalefeti örgütlerse iktidara 

yaklaĢabilecektir.
43

  

CHP ise popülist anlayıĢla kendine yeni bir toplumsal taban yaratma çabasına 

girmiĢtir. Bu tabanı oluĢturacak grup, köylülerdir. Bu amaçla, daha DP kurulmadan 

gündeme gelen Toprak Reformu‘yla bu tercihini belli etmiĢtir. CHP‘nin bu bağlamda 

eğildiği bir baĢka grup ise iĢçilerdir. 1945 Haziranında ÇalıĢma Bakanlığı, 9.7.1945‘te 

ĠĢçi Sigortaları Genel Müdürlüğü ve 4487 sayılı kanunla 23.1.1946‘da  da ĠĢ ve ĠĢçi 

Bulma Kurumu kurulmuĢtur.
44

 

CHP köylülere ve iĢçilere yaptığı çeyrek asırlık unutkanlığın ardından birkaç 

seneye sığdırılmıĢ tedbirlerle, kendisine destek vermeleri için gerekli sebebi sunmak 

istemektedir. 18.1.1950‘de ĠĢ Kanunu‘nun bazı maddelerini değiĢtiren kanunun 

kabulünün akabindeki bir ay boyunca, Ulus Gazetesi, CHP ve DP‘nin iĢçiler üzerinden 

yaptıkları siyasi rekabet ve gövde gösterileri haberleriyle doludur. Özellikle DP‘nin 

                                                 
41

 Levent Köker, ModernleĢme, Kemalizm ve Demokrasi, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, 1990, s. 62. 
42

 Özkan, s. 27. 
43

 Özkan, s. 27. 
44

 ġerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 4. Kitap, I. Bölüm, ÇağdaĢlık Yolunda Yeni Türkiye (10 

Kasım 1938-14 Mayıs 1950), Ġstanbul: Bilgi Yayınları, 1999, s. 174. 
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iĢçilere grev hakkının verilmesi yönündeki propagandaları, CHP‘nin ise iĢçilerin buna 

dair bir talepleri olmadığı açıklamaları, gazete sütunlarını günlerce meĢgul etmiĢtir.
45

 

Muhalefetin iki temel dayanağından biri, devlet müdahalesi karĢısında pazarı 

savunan iktisadi özgürlük, diğeri ise mahallî gelenekleri savunan din özgürlüğüdür.
46

 

Çağlar Keyder, din özgürlüğü meselesinin statik özelliğini; laisizmin Kemalist 

versiyonu uzun süreden beri her türlü eleĢtirinin dıĢında tutulmasına ve dinin kitleleri 

harekete geçirme potansiyelinin farkında olan bürokrasinin, laikliği müsamahasızca 

savunmasına bağlar. 
47

 

 ―CHP‘nin tek parti olması, devlet yönetimiyle organik bir bağa sahip 

olması ona halkla bütünleĢmesi için yeterli imkânları sağlamıyordu. Tek 

parti olarak devlet kademelerine de hâkim olması normal olan CHP, bu 

kadroları halkın beklentilerini karĢılamakta göreceği hizmetler için 

kullanabilirdi. Fakat elindeki bütün olanaklara rağmen, bürokratik 

niteliğinin bir yansıması olarak halka tepeden bakmayı tercih etmiĢtir. 

Sloganda her Ģey ―halk için‖ yapılıyordu. Fakat CHP‘ye göre bunların 

halka rağmen yapılması gerekiyordu. Çünkü halk henüz kendisi için 

neyin doğru olduğuna karar verecek olgunluğa kavuĢmamıĢtı. Eğer karar 

verme hakkı ona bırakılırsa doğru kararı verecek yetiye sahip değildi. Bu 

yüzden, örneğin iki dereceli seçim sistemiyle kendi adına karar 

verecekleri bile seçemiyor sadece bunları seçecek olanları 

belirleyebiliyordu. Bu belirleme/seçim ise önüne gelen bir listeyi 

onaylamaktan ibaretti.‖
48

 

DP muhalefetinin esasları ise bir sınıfa değil, sınıflar  koalisyonuna 

dayanmaktaydı. DP, ―halk‖ kavramını, ―patronla-iĢçiyi‖ ve ―ağayla-çobanı‖ kapsayan 

bir anlamda kullanmıĢtır. Ona göre bu toplum yapısının ve toplumsal kaynaĢmanın 

dıĢında kalan tek zümre bürokrasidir. Milli birlik konusunda en az CHP kadar duyarlı 

olan DP sadece bu ayrımı kabul ve ―kasketli halkı kravatlı idarecinin baskısından 

kurtarmaya‖ çalıĢmaktadır.
49

 

 1946'ya kadar tek parti olarak ülkeyi yöneten CHP için kitlelere ulaĢmak gibi 

bir problem yoktur. En etkin kitle iletiĢim aracı olan radyo, CHP tarafından 
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 Gül Yetim, 1939-1950 Arasında  Türkiye‘deki Sosyo-Ekonomik Durumun Çok Partili Hayata Etkileri, 
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denetlenmektedir. Pek çok günlük gazete ya CHP çizgisindeydi ya da CHP'nin 

kontrolündir. Yeni bir siyasi parti olan DP, kitlelerle iletiĢim kuracak olanaklardan 

yoksundur.
50

 

1946‘da ilk çok partili seçim yapıldığında DP henüz 6. ayının içindedir. 

Seçimde, açık oylama, gizli sayım usulü kullanılır. CHP 396, DP 62 milletvekili çıkarır. 

Demokrat Parti, ilk tecrübede seçmenlerin ilgisini çekmeyi baĢarmıĢtır. Ancak, iktidar 

olabilmek için baĢka Ģeyler yapabilmek gerekmektedir.
51

 

―1950 seçimleri Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. O zamana kadar 

siyaset seçkinlerin iĢiydi; iktidar ya da bürokrasi içinde devredilir ya da 

sayılan yüz yüze pazarlığa elverecek kadar az olan burjuvalarla 

paylaĢılırdı. Bürokratik siyasi yapı içinde siyaset ayrı bir meslek değildi. 

Meclisler idarenin bir uzantısıydı. Ancak, 1946'da çok partili bir meclis 

oluĢturma kararından sonra, genel oy hakkı ve seçmene dönük siyaset bir 

araya gelerek iktidardaki ittifakın bölünmesine yol açtı. Meclis gerçek bir 

tartıĢma toplumuna dönüĢtü ve iktidardaki parti muhalefeti engellemeye 

teĢebbüs ettiğinde, muhalefet kendinde ‗millete gitme‘ hakkını gördü. 

1946-1950 döneminin lügatçesinde, ‗millete gitmek‘ yeni tür siyasi 

faaliyeti dile getiren bir formül oldu. Bu formülü kullananlar Meclisin 

temsili meĢruiyetini üstü örtülü bir biçimde inkâr ediyor ve halkın 

iradesini sadece kendilerinin temsil ettiğim söylüyorlardı. Böylece, 

popülist bir söylemi politikaya getirmiĢ oldular.‖
52

 

1950 seçimleri öncesi halka ulaĢmanın türlü yollarını arayan DP için mecralar 

oldukça kısıtlıdır. ĠletiĢim teknolojilerinin yetersizliği, gazetelerin pek çok Ģehre iki üç 

gün sonra ulaĢması, televizyonun henüz Türkiye‘ye girmemiĢ olması gibi teknik 

imkânsızlıklar CHP için de geçerlidir. . DP yeni bir parti olduğundan kendini tanıtma 

ihtiyacını daha kuvvetli hissetmektedir.  Teknik sorunlardan azade tek iletiĢim aracı 

radyodur. Ancak radyo, devlet tekelindedir. Mevzuat, partilerin radyodan propaganda 

amaçlı kullanmasını engellemektedir. DP'liler devletin ve ülkenin tek radyo kanalına, 

ancak resmi haber bültenlerinde yayınlanabilen siyasi demeçleriyle konuk 

olabilmektedir. Geriye kalan en pratik çözüm afiĢlerdir. DP, 1950 seçimlerine, yalın ve 

çarpıcı bir sloganla girmiĢtir: ―Yeter, Söz Milletin!‖ Bu slogan, CHP bürokrasisinden 
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baĢka bir mecra da vaat etmiĢtir. Kırsal kesim de bu çağrı sayesinde yönetime geçmek, 

iktidarın çeĢitli nimetlerine kavuĢmak umuduna kapılmıĢtır.
53

 

―Yeter, Söz Milletin!‖ sloganı, siyasal iletiĢim tarihimizin ilk ve en etkili 

sloganlarının baĢında kabul edilir. Necati Özkan, sloganın gücünü Ģu nedenlere 

bağlamaktadır.  

―Slogan çok haklı bir özleme cevap veriyordu. KurtuluĢ SavaĢı, iç 

isyanlar, ilk kalkınma hamlesi, Dünya Ekonomik Krizi ve 2. Dünya 

SavaĢı gibi olağanüstü koĢulların zorlaması sonucu da olsa CHP 

iktidarları 27 yıldır siyasal ve ekonomik baskı programlan 

uyguluyorlardı. Kitleler; dayanağı, meĢruiyeti ya da amacı ne olursa 

olsun CHP'nin zora dayalı uygulamalarından ve CHP'den bir an önce 

kurtulmak istiyorlardı. Hitler sonrası Avrupa ve dünya yeniden 

Ģekilleniyordu ve bu yeni düzenin ana konseptini siyasal ve ekonomik 

serbestlik oluĢturuyordu…‖ 
54

 

Özkan, ―Yeter Söz Milletindir‖ sloganındaki vaadin kitlelerin beklentileriyle 

örtüĢtüğüne dikkat çekmekle birlikte, sloganın sahiplerine hak etmedikleri kadar 

özgürlükçü ve 'demokrat' bir imaj da yüklediğinin de altını çizer.
55

 

1945'ten sonra, Demokrat Parti'nin isteği üzerine, 5392 sayılı Basın Yayın 

Turizm Genel Müdürlüğü Yasası'nda yapılan değiĢiklikle, radyo yoluyla seçim 

propagandası yapılabilmesi hakkı seçimlere katılan partilere verilmiĢtir. 1950 genel 

seçimi öncesi ise  CHP yanında DP'nin radyoyu propaganda amacıyla kullanması, 

seçimin önemini artırmıĢtır. Yapılan yasa değiĢikliği, seçimler bakımından uygulamada 

yenilik getirmesine karĢın  DP'yi tatmin etmemiĢtir. Genel seçimden önce, 16 ġubat 

1950'de çıkarılan 5545 sayılı  seçim yasası ile muhalefet partilerine radyodan 

yararlanma yönünden çok geniĢ olanaklar verilmiĢtir.
56

 

―14 Mayıs 1950 seçimlerinden önce sokaklarda, köy kahvelerinde DP ve 

CHP‘nin kullandıkları slogan içeren afiĢler yer almaktaydı.  O zaman 

anımsadığımıza göre afiĢlerinde amblem niteliğini taĢıyan tek sembol 

olan CHP'nin altı oku kullanılıyordu. Diğer partiler ise, partinin baĢ 

harflerinden oluĢan rumuz kullanıyordu.  DP mitingleri, neredeyse ikinci 

bir kurtuluĢ savaĢı atmosferinde gerçekleĢir. Yurdu müthiĢ bir heyecan 
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kasırgası sarmıĢtır. O güne kadar fikri pek sorulmayan, yönetime 

karıĢtırılmayan, CHP'nin seçkin aydın ve asker kadroları taralından 

neredeyse adam yerine konulmayan kasabalı ve köylü  'çarıklı erkan' 

yönetime gelmenin kokusunu almıĢ, iktidara yaklaĢmanın o karĢı 

konulmaz heyecanı içindedir. Öyle çalkantılı günlerdir ki... Herkes, 

varolan tüm taĢların hareketli olduğunun farkındadır. Genç 

Cumhuriyet‘in demokrasi deneyiminde önemli bir dönemece 

yaklaĢılmaktadır.‖
57

 

1950 Genel seçimlerine girerken Türkiye'nin nüfusu 20.947.045'tir. Seçmen 

sayısı dokuz milyona yaklaĢmıĢtır: 8.905.743 seçmenin %89,3'üne karĢılık gelen  

7,905,743 kiĢi 14 Mayıs 1950 günü sandığa gider, oyunu kullanır. Katılımın bu düzeyde 

yüksek olması, geniĢ kitlelerin ne düzeyde siyasallaĢtığını ve yılların birikimi olarak 

taĢıdığı özlemi göstermesi bakımından önemli olmakla birlikte sosyal yapıda var olan 

patronaj-yanaĢma iliĢkisindeki yoğunluğun da, bu düzeydeki katılım ve yeni yönetimde 

etkisi yadsınamaz.
58

 

14 Mayıs 1950 seçimleri DP‘nin baĢarısıyla sonuçlanmıĢtır. Oyların %53'ünü 

alarak, 408 millet vekili çıkarmıĢ, meclisteki çoğunluğu sağlamıĢtır. CHP ise % 40'lık 

oya karĢılık kendi imzasını taĢıyan seçim sisteminin azizliğine uğramıĢ ve ancak  69 

sandalyede kalmıĢtır 22 Mayıs‘ta yeni meclis toplandığında Refik Koraltan Meclis 

BaĢkanı, Celâl Bayar CumhurbaĢkanı olarak seçilir. Adnan Menderes ise baĢbakan 

olarak kabineyi kurmakla görevlendirilir. 
59

 

CHP‘nin ağır yenilgiyle çıktığı seçimin, günümüzde yapılan 

değerlendirmelerinde de partinin ―seçkinci‖ tavrının önemli bir rol oynadığı, ―halka 

rağmen, halk için‖ yönetim anlayıĢına karĢı oluĢan tepkiler gibi önemli nedenler ortaya 

konmaktadır.
 60

 

Yaptığımız kaynak taramasında, CHP‘nin iktidarı kaybetme sebepleri arasında; 

―Milli Koruma Kanunu, Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi, Çiftçiyi 

Topraklandırma Kanunu‖ gibi kanunlarda neredeyse fikir birliğine varılmaktadır. 

Ayrıca, seçimler öncesinde DP‘nin, nitelik farkı gözetmeksizin, programı, ilke ve 
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görüĢleri bilinmeksizin bütün muhalif gruplarca desteklenmesi de CHP‘nin seçim 

yenilgisinde önemli etkenlerden biri olmuĢtur.
61

 

DP‘nin baĢarısının temelinde, çeĢitli nedenlerden kaynaklanan hoĢnutsuzlukları 

ve çıkar çatıĢmalarını harmanlayabilmesi gösterilebilir.  

DP‘nin bu baĢarısı yalnızca ―devletçi seçkinci‖ olarak tanımlanabilecek iktidarın sona 

erdiğinin değil, aynı zamanda emperyalizme karĢı süregelen tutumun da sonunu belirlemiĢtir. 

Aslında bu tutum birkaç yıl önce, Sovyetlerin ülke üzerindeki isteklerinin ortaya çıkıĢını izleyen 

günlerde değiĢtirilmiĢtir.
62

 

―1950 hareketi mutlakçı yönetime karĢı bir liberal direniĢ biçimini aldı; 

toplumun büyük bir kesimi harekete geçerek burjuvaziyle ortak bir cephe 

kurmuĢtu.‖
63

 

DP, daha iktidarının ilk günlerinden itibaren geniĢ bir atama ve yer değiĢtirme 

politikasıyla sivil ve asker bürokrasinin denetimini eline almaya baĢlamıĢtır. Bu oldukça 

politika ile CHP‘nin ―devletçi seçkinci‖ grubundan ziyade halktan kiĢileri 

kapsamaktadır.
64

 

Seçmenlerin çoğunluğuna dayanan Menderes iktidarı, karĢıt grupları yok etme 

yönünde bir eğilim geliĢtirerek öncelikle 1932 yılında kurulan ve 1947‘den itibaren 

CHP ile bağları kesilerek tüzel kiĢiliğe kavuĢan Hal kevleri‘ni CHP‘nin çeĢitli 

teĢkilatlarına kaynak aktarımlarının devam ettiği öne sürerek kapatmıĢ ve CHP‘nin 

taĢınmaz mallarının hazineye devrini gerçekleĢtirmiĢtir. DP‘nin yerel örgütleri 

demokratik olmayan yollarla güdümlenmiĢ, resmî ilan düzeni, basına baskı yapmak için 

kullanılmıĢtır. Bu geliĢmeler, Menderes iktidarının ilk yıllarında yaĢanmıĢtır.
65

  

―Ġktidar olarak DP'nin ekonomiye özel ilgi göstermesi çok önemliydi. 

Zira tek partili yönetimden bıkmıĢ olan halk kitleleri DP'nin kurulmasının 

Türk siyasal yaĢamına taze kan getireceğini düĢünüyor ve bu partiden çok 

Ģeyler bekliyordu. BaĢta tek parti döneminde uygulanan yasalara karĢı 

çıkarak puan toplamaya çalıĢan DP'liler, iktidar olduklarında popülist 

yaklaĢımlarla bir takım yasaların düzenlenmesine giriĢtiler. Diğer yandan 
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iktidarlarının hemen baĢından itibaren CHP'nin mal varlığı üzerinde 

durarak siyasi puan toplamaya çalıĢtılar.‖
66

 

Dönemin baĢlangıcında, dıĢ politikaya dair  en önemli geliĢmelerin baĢında 12 

Temmuz 1947‘de Türkiye ile Amerika arasında imzalanan askeri yardım anlaĢması 

gelmektedir.  AntlaĢma, Sovyetlere karĢı Türkiye‘nin askeri gücünü arttırma amacını 

gütmekteydi.  Amerika, Türkiye ve Yunanistan‘ı desteklemek konusunda kesin kararını 

vermiĢti. 1947 yılı aynı zamanda Türkiye için siyasal ve ekonomik açıdan yeni bir 

dönemin baĢlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Türkiye ile batı arasındaki iliĢkiler 

pekiĢmiĢtir. Lakin bu noktada Türkiye‘nin batı dünyasına girmesinde eĢitlik ilkesi 

korunamamıĢtır. Türkiye‘deki kamuoyu, BirleĢik Amerika ile yapılan antlaĢmayı 

sevinçle karĢılamıĢ, Amerikan yardımının Düyun-u Umumiye gibi geliĢmelere yol 

açabileceği hakkında ancak bir iki yazı yayınlanmıĢtır. Türk kamuoyunun Amerika 

hakkında olumlu eğilimlere sahip olmasının baĢlıca iki nedeni vardır:  Birincisi, 

Amerikan yardımının Sovyet tehdidine bir güvence biçiminde görülmesi, ikincisi ise 

savaĢ sonrası ortaya çıkan ekonomik sıkıntılarının gelecekteki Amerikan yardımı ile 

çözülebilmesinin umut edilmesidir.
67

  

Türkiye dıĢ ekonomik iliĢkilerin geliĢtirilebilmesi için 31 Temmuz 1958‘de 

ortak üyelik amacıyla Avrupa ekonomik topluluğuna da baĢvurmuĢtur. Türkiye‘de 

yaĢanılmıĢ olan bu liberal dönüĢüm ve batıya ulaĢabilme çabaları da dünya genelindeki 

politikalarla uyum içerisindedir.
68

  

Dünya siyasetindeki önemli geliĢmelerden biri de Amerika‘nın dönem 

politikası ―Truman Doktrini‖nin ekonomik alanlardaki uzantısının ― Marshall yardımı‖ 

biçiminde ortaya çıkmasıdır. Amerika bu doktrin ile saptanan ilkeler çerçevesinde savaĢ 

sonrası Avrupa'ya yardım etmek istediğini ifade etmiĢtir. Yine bu amaçla, 1948 yılında 

kurulan Ekonomik ĠĢbirliği Örgütü (OEEC sonradan 1960‘da OECD oldu) Türkiye‘yi 

çok zarar görmediği ve kendi kendine yeterli niteliklere sahip olduğu gerekçesi ile 
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örgütün dıĢında bırakmıĢtır.
69

 Fakat Türk hükümeti Amerikan yardımını, Sovyetlere 

karĢı bir güvence olarak görmektedir. Ayrıca hazırlanmıĢ bulunan ekonomik kalkınma 

planının gerçekleĢtirilmesinde de kullanacaktır. Türkiye, Amerika'ya baĢvurarak, 

―MarĢal Planı‖ içine alınmayı talep etmiĢ,  ve nihayet ekonomik yardım programına 

alınmıĢtır. 
70

 

―Bütün bu geliĢmeler sırasında Türkiye, siyasal düzenini 

demokratikleĢtirmek konusunda ağır bir baskı altındaydı. ―BirleĢmiĢ 

Milletler‖ anayasasına imza koymuĢ olması ve Batı dünyasına katılma 

çabalan, onu, siyasal düzende değiĢiklik yapmaya zorluyordu. BirleĢik 

Amerika kamuoyu da Türkiye‘yi bu konuda etkiliyordu. ―MarĢal 

Yardımı‖ tartıĢmaları sırasında Türkiye, demokratik olmayan 

uygulamalarından dolayı Ģiddetle eleĢtirilmiĢti.  Bütün bunlara ek olarak, 

Türkiye'nin iç geliĢmeleri de aynı doğrultudaydı. Bu nedenle, dıĢ 

dünyanın bu konudaki etkisi büyük oldu.‖
71

 

DP iktidarının baĢından itibaren temel ekonomik anlayıĢ ve uygulama 

değiĢmemiĢ olmakla birlikte, kimi yeni geliĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlk 

değiĢikliklerden biri, planlama anlayıĢının bütünüyle yadsınması olmuĢtur. DP 

hükümetinin ilk yıllarında, 1947 Planı‘nın genel ilkelerine göre uygulamalar yapılmakla 

birlikte, artık ―plansız‖ dönem baĢlamıĢtır. Devletin büyük ölçüdeki ekonomik 

etkinlikleri sürdürülürken, Batılı kapitalist ekonomilerde uygulanan ―liberal‖ planlama 

anlayıĢı bile kabul edilmeden, ekonomi, hükümetin aldığı günlük ekonomik kararlarla, 

özel giriĢimin ―doğal‖ eğilimlerine göre biçimlenmektedir. 
72

 

2. Dünya SavaĢı sırasında Türkiye uzun dönemli bir dıĢ borç alınmıĢsa da, bu 

borçlanmalar, planladığı gibi yeni ekonomik atılımların desteklenmesi için 

kullanılmıĢtır. Türkiye dıĢ borçlarını dengelemektedir.
73

 SavaĢın ardından da, 

Türkiye'nin ekonomik siyaseti, dıĢa bağımlılığı arttırıcı bir biçimde geliĢmeye devam 

etmiĢtir. Bu yüzden DP iktidarı, ilk yıllarından itibaren dıĢ kredi kaynakları bulmada 

baĢarılı olmuĢ ve bunlardan yararlanmıĢtır. DP dıĢ politika siyasetini bile Batı‘nın 
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sağladığı borçlanma olanaklarına göre düzenlemiĢtir. Lakin bulunan dıĢ kaynaklar 

verimli kullanılamadığından, dıĢ ödemeler dengesi bozulmuĢtur. 
74

 

―Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara gelmesi, hangi açıdan bakılırsa 

bakılsın Türkiye tarihinde esaslı bir dönüm noktasıdır. Halk ilk defa 

seçmen olarak kendi siyasal tercihini dile getirmiĢ ve yüzyılların devletçi 

geleneğine karĢı oy kullanmıĢtır. Devleti baba olarak gören zihniyet, 

merkezden kontrol, yukarıdan aĢağıya dayatılan reformculuk 

reddedilirken pazarın (ve kapitalizmin) önündeki engeller kaldırılsın 

istenmiĢtir. KuĢkusuz, nüfusun büyük çoğunluğu dizginsiz bir pazar 

ekonomisinin neler getireceğinin henüz farkında değildi. Ama pazarın ilk 

elde sağlayacağı elle tutulur yararların olduğu düĢünülüyordu  ve ne 

olursa olsun, bilinmeyen bir gelecek son yıllarda yaĢananlara tercih 

ediliyordu. Bu popülist hareketlilik içinde en bilinçli taraf burjuvaziydi. 

Burjuvazi, yeni dönemde, bürokrasinin devletçi sistemi yukarıdan 

aĢağıya doğru yaymaya yönelik hantal teĢebbüslerinin biteceğini, onun 

yerine kendi siyasi ve ideolojik hâkimiyetinin geçeceğini biliyordu. 

Ayrıca burjuvazinin nispeten kolay bir mücadeleye girdiği de 

unutulmamalıdır. çünkü dünya ölçeğindeğinde savaĢılmıĢ veserbest 

teĢebbüs ve Pazar yanlıları tarafından kazanılmıĢtı. Yine de burjuvazinin 

kazandığı muharebe, bürokrasinin vesayeti altındaki kapitalizmden, Pazar 

mekanizmasına çok daha sağlam biçimde dayanan bir kapitalizme 

geçildiğinin habercisiydi.‖  
75

 

Emre Kongar, Demokrat Parti yönetiminin, sadece Soğuk SavaĢ döneminin bir 

yansıması olmadığının altını çizer: ―aynı zamanda toprak ağalığının ve ĠĢ Bankası 

çevrelerinin "aferist" damgalı anlayıĢının da iktidarıdır.‖
76

 Bu dönemde sermaye büyük 

oranda el değiĢtirecektir. Menderes özel giriĢimi desteklemektedir. Menderes, seçim 

propogandasında ―Yeter Söz Milletin‖ sloganıyla kitleleri etkilemiĢtir. Sonrasında ise, 

popülist olduğu kadar ideolojisine de iĢaret eden söylemlerini sürdürmüĢtür.   

― ‗Nurlu ufuklar‘, ‗Küçük Amerika‘, ‗Her mahallede bir milyoner‘ 

söylemleri bu dönemde, ‗devlet eliyle özel giriĢim yaratma‘ politikasının, 

artık yozlaĢtırılarak ‗nüfuz ticaretine‘ dönüĢmesini simgeleyen sloganlar 

olarak ortaya çıkar.‖
77
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Menderes hükümeti, ekonomide liberalizmin sağlanması için baĢta ABD olmak 

üzere, Batılı demokratik devletlerle daha sıkı bir iĢbirliği yapılacağını açıklayarak bir 

giriĢimci sınıfının doğmasını sağlamayı hedeflemiĢtir.
78

 

Demokrat Parti'nin iktidara geldikten sonra, desteğini de aldığı çiftçiyi 

desteklemek adına iç politikada baĢlattığı tarım ağırlıklı kalkınma stratejisi, baĢlangıçta 

ulusal ekonomiye ciddi bir ivme kazandırır ama kalkınma bir süre sonra hız kesmeye 

baĢlar. Gerçekten de, DP‘nin dayandığı sınıfın çıkarlarını zedelemeden, küçük üretici 

kesimi ekonomik açıdan hoĢnut edebilmesi baĢarı olarak kabul edilebilir.
79

 Tek parti 

döneminde CHP, özellikle kırsal kesimin çok tepkisini almıĢ, nüfusun yaklaĢık 

%80‘inin yaĢadığı kırsal bölgelerde ne sağlık ne eğitim ne de ulaĢım anlamında 

neredeyse hiç geliĢme olmamıĢtır.
80

 

―Demokrat Parti iktidarının ilk dört yılında köklü iktisadi ve siyasi 

dönüĢümler görüldü. Meclis hem daha gençti hem de daha taĢralıydı. 

Milletvekilleri, güçlerini seçmenlerini temsil edebilmelerinden alan, 

mahallî tabanı olan siyasetçilerdi. Seçmenlerin çoğu, taĢra merkezleriyle 

yakın iliĢki içindeki köylerde yaĢadığından, DP önderlerinin dikkatlerini 

tarımsal çalıĢmaya çevirmeleri anlaĢılır bir Ģeydi. Ayrıca, Amerikan 

yardımı gittikçe artan miktarlarda gelmeye devam ediyor ve beraberinde 

pazara dayalı dünya iĢbölümünün meziyetlerini göklere çıkaran özel 

talimatları da getiriyordu. Türkiye'nin bu pazardaki yeri tarım ürünleri 

ihraç etmek olmalıydı. Yardımı uygulayan Amerikalı memurlar ve DP'li 

siyasetçiler, kırsal geliĢmeyi tarım ürünlerinin pazara getirilmesini 

kolaylaĢtıracak bir yol Ģebekesiyle desteklemeyi amaçlıyorlardı. Devlet 

altyapı yatırımları yaparken, motorlu taĢıtlar bütün ülke pazarını 

bütünleĢtirecekti. Sanayi, kırsal kesimde gelirlerin ve talebin artması 

sonucu düzenli bir Ģekilde geliĢecekti.‖
81

 

Tarım politikası aynı zamanda devam eden Amerikan yardımı ile beraber 

pazara dayalı dünya iĢbölümünün meziyetlerini öven talimatları da destekliyordu. 

MarĢal Planı Türkiye Özel Misyonu BaĢkanı Russel Dorr, 1951 yılında yaptığı 

açıklamada ABD‘nin Türkiye‘ye yaptığı yardımların amacını Ģöyle açıklamıĢtır: 

―Türkiye‘nin iktisadi program neticesinde çoğalan buğday mahsulü hür 

dünyanın ordularını ve savunma fabrikaları iĢçilerini beslemeye yardım 
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edecektir.  Hür dünyanın kuvvetlenmesi, Türkiye‘de istihsalin artmasıyla 

dostlarına hayati ihtiyaçları olan gıda maddeleri, kömür ve malzeme 

ihracatıyla elde edilebilir.‖
 82

 

Amerikan reçeteleri ile burjuvazinin bürokrasiye karĢı eleĢtirisi ve ekonominin 

yeniden inĢasının ürettiği elle tutulur sonuçların pekiĢtirdiği küçük üreticilerin özlemleri 

birbiriyle çakıĢır durumdadır. Bu çeĢitli akımları bir arada tutan Ģey, maddi yararları 

dağıtacak mekanizmanın pazar olduğunu temel alan ideolojidir. Yeni sistem darboğaza 

girene kadar yapılan vaatler gerçekleĢecek gibi gözükmektedir.
83

 

Bu politika çerçevesinde, Marshall Planı ve Ziraat Bankası kredileri büyük 

ölçüde tarımda makineleĢmeyi de beraberinde getirmiĢ, traktör kullanımında 1949‘dan 

54‘e gelene kadar %400 artıĢ gerçekleĢmiĢtir.84 Bu süreç hayvancılığı negatif yönde 

etkilediğinden et fiyatlarında arıĢlar yaĢanmıĢ, bir yandan da tarım kesimindeki feodal 

mülkiyeti büyük ölçüde tasfiye etmiĢtir.
85

  

―Güneydoğu'daki köyler hariç, traktör alabilen zengin köylülerin köyün 

ortak topraklarını tek baĢlarına ele geçirdikleri doğru değildir. Üstelik 

Güneydoğu'ya traktörlerin girmesi daha sonraki dönemde 

gerçekleĢmiĢtir. Ülkenin geri kalan kısmında, siyasi dengeler ve 1950 

sonrasına hâkim olan özgürlük havası, köy merasının tarıma açılması için 

bütün köyün onayını gerektiriyordu.‖
86

 

Nitekim üretim sürecinde makineleĢme ve teknoloji kullanımının yükselmesi 

ile paralel olarak küçük üreticiler güçlenmeye baĢlamıĢ, öncesinde toprağın bir kısmını 

ortakçıya verirken artık sadece aile içi emek gücü ile çalıĢmaya baĢladıklarından 

ortakçılık güç kaybına uğramıĢtır. Bu durum da bazı sosyal sorunları beraberinde 

getirmiĢtir. Bu sorunlar köy-kent iliĢkileri bağlamında Ģöyle sıralanabilir:
87

 

1. Köy – kent iliĢkilerinde ortaya çıkan değiĢiklik: 

a. Traktörün taĢıt aracı olarak kullanılmasına bağlı olarak köy – kent 

arasındaki iliĢki artmıĢtır. 
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b. Üretimdeki artıĢ sürüm bakımından kente bağlılık yaratmıĢ, diğer taraftan 

da alıcıları köye çekmiĢtir. 

2. MakineleĢme köy nüfusuna hareketlilik getirmiĢ; köyler arası göçün yanı 

sıra kent ve kasabalara göçü de tetiklemiĢtir. 

―Türk ekonomisini etkileyen bir baĢka öğe, tarımda traktörün kullanıl-

maya baĢlanmasıdır. 1950 ile 1960 yılları arasında, traktör sayısı üç kat 

artmıĢtır. Hiç kuĢkusuz, bu dönemde, tarımın makineleĢmesi ve tarımda 

gerçekleĢtirilen verimlilik artıĢı, Kaba Ulusal Ürün içinde, tarım 

kesiminin payının azalıĢının düĢük olma nedenleri arasındadır.‖
88

 

Bu dönemde, memleketteki 1960 yılında 27 firma adı tespit edilmiĢ ve bu 

firmaların değiĢik model ve tipleriyle traktör çeĢitleri 56‘ya ulaĢtığı anlaĢmıĢtır. 

Modellerin bu denli fazla olması ve yıldan yıla değiĢmesi, yedek parça uyumunda 

problem yaratmaktadır. Bu yüzden milyonlarca liralık döviz israf edilmiĢtir. 1958 

yılında sadece zirai donatım kurumunun elinde eski yılında çiftçiye satılan traktörlere 

ait olup kullanılmaz hale gelen birkaç milyon liralık yedek parçanın biriktiği 

görülmüĢtür.
89

 

Her ne kadar Düyun-ı Umumiye borçlarının son ve kesin tasfiyesi 25 Mayıs 

1954‘de tamamlanmıĢ olsa da ödemeler dengesindeki gecikme enflasyonu da 

arttırmıĢtır. 1955, 6-7 Eylül olaylarının da tetiklediği iç ve dıĢ piyasalardaki huzursuzluk 

sonrasında karaborsa ve stok ekonomisi etkili olmuĢtur.
90

 

Bir yandan talep enflasyonu, öte yandan maliyet enflasyonu; hükümeti, 1958 

yılında önemli kararlar almaya zorlamıĢtır.91 Ekonomideki darboğazı aĢmak için 

hükümet Avrupa Ġktisadi ĠĢbirliği TeĢkilatı‘ndan (OECC) kendilerine yol göstermesini 

istemiĢ ve sonucunda istikrar paketi olarak adlandırılan öneri listesini almıĢtır. 1958 

yılında ödenemeyen dıĢ borçlar sonucunda alacaklı ülkeler tarafından kurulan 

konsorsiyum sonucunda varılan mutabakat ile 4 Ağustos 1958'de ekonomik istikrar 

tedbirleri yürürlüğe girmiĢtir. Cumhuriyet tarihinin en büyük devalüasyonu yapılarak  
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Dolar, 2 Lira 80 KuruĢtan 9 Lira 2 KuruĢa yükseltilmiĢtir.
92

 Bu önlemler alınsa da 

gerekli olan bütün yapısal düzenlemelere baĢvurulmadığı için, ekonomik bunalımın 

getirdiği sorunlar çözülememiĢtir.
93

 

1958, DP ve CHP gruplarının karĢılıklı bildirileri ve ihtilal sözleri ile geçmiĢtir. 

Adnan Menderes Ekim 1958'de Manisa'da yaptığı konuĢmada, muhalefetin kin ve 

husumet cephesi yarattığını söyleyerek bunakarĢı bir Vatan Cephesi kurulması 

gerektiğini dile getirmiĢtir. Bu olaydan sonra, radyolardan Vatan Cephesi'ne katılanların 

adları okunmaya baĢlamıĢtır. Bir buçuk yıl kadar devam eden ve üye sayısı bir milyona 

ulaĢan Vatan Cephesi uygulaması, 27 Mayıs 1960 tarihine kadar devam etmiĢtir.
 94

  

―Hukuksal bir niteliği olmayan Vatan Cephesi‘ne katılanların listesi her 

gün düzenli olarak devlet radyosundan ilan edildi. Haber saatinde okunan 

bu uzun isim listeleri halk üzerinde kötü etki yaratarak tepki topladı. CHP 

ve öteki muhalefet partileri yayımlanan bu listelerde yer alan isimlerin 

çoğunun asılsız olduğunu, ölü ve bebeklerin de Vatan Cephesi'ne üye 

yapıldıklarını öne sürdüler. Muhalefete göre, Vatan Cephesi‘ne gerçekten 

katılan vatandaĢlara da baskı yapılmıĢ ve temelsiz vaatlerde 

bulunulmuĢtu.‖
95

 

50‘lerdeki bir baĢka önemli olay ise 6- 7 Eylül Vak‘a sıdır. 6 Eylül günü 

Ġstanbul‘da çıkan bir gazete Atatürk‘ün Selanik‘teki evine bomba atıldığı haberini 

vermiĢ, o akĢam bütün Ġstanbul‘da gayrimüslimlerin  binlerce ev ve iĢyerlerine, kilise ve 

mezarlıklarına saldırılmıĢ yağma ve talan edilmiĢtir. 

1959 yılını biterken gelinen süreçte, Celal Bayar - Adnan Menderes 

yönetiminin demokrasiden giderek uzaklaĢan yöneliĢi, Vatan Cephesi'yle yaratılan 

gerginlikler; gençleri, aydınları, orduyu kaybediĢ ve 1960 askeri müdahalesi birbirini 

izler.
96

 

―Ekonomik zorluklar, siyasal ve toplumsal tedirginliklerle de pekiĢti. 

…hükümetin siyasal alandaki uygulamaları demokrasiyi askıya alan 
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nitelikteydi. Toplumsal ve ekonomik zorluklara koĢut olarak, gittikçe 

artan siyasal baskı, sonunda, 27 Mayıs 1960 askerî eylemine yol açtı.‖
97

 

1950-1960 dönemini DP dönemi olarak nitelemek mümkündür. Bu dönemi ve  

DP yönetimine son veren 27 Mayıs eylemini anlayabilmek için, ―Menderes iktidarının‖ 

temel niteliklerine yakından bakmak gereklidir: Kongar,  DP yönetiminin baĢlıca 

niteliğinin sivil ve asker bürokrasi ile aydınlara karĢı olumsuz bir tutum takınması 

olduğunu ifade eder ve bu tutumun gerekçeleri olarak Ģunları sayar:  Ġlk neden, Bu 

grupların ,  ―Atatürk devrimlerinin bekçisi‖ olarak CHP'nin destekçileri olmasıdır. 

Ġkinci neden, DP‘nin CHP‘nin demokrasiye olan inancına güvenmemesidir: Bu sebeple  

CHP önderi Ġsmet Ġnönü‘yü ve CHP‘yi destekleyen grupları  DP‘nin gözünde uygun 

olanak bekleyen demokrasi düĢmanlarıdır. Üçüncü neden ise DP‘nin halktan baĢka 

egemenlik kaynağı kabul etmemesidir. Gelenekçi liberal gruplar tarafından desteklenen 

DP önderleri, CHP‘nin devletçi seçkinci yaklaĢımına karĢıydı.
98

 

Menderes iktidarının bir diğer niteliği ise partinin kurucuları ve önderlerinin 

tek parti döneminde yetiĢmiĢ siyaset adamları olmasından ileri gelen baskıcı tutumları 

ile gerçek demokratik ilkelere uygun davranıĢlar yerine, tek parti dönemine öykünen 

uygulamalara yönelmeleridir. Böylece DP, kendisini iktidara getirmiĢ olan 

demokrasinin en önemli ilkesine, karĢıt grup ve görüĢlerin yaĢama ve geliĢme hakkına 

zarar vermiĢ ve sonunda çoğunluğun baskısı ile karĢılaĢmasına neden olmuĢtur. Örnek 

olarak seçimlerin ertesinde seçmenleri Millet Partisi'ni desteklemekte direndikleri için 

KırĢehir ilinin ilçe yapılarak cezalandırılması, radyonun propaganda aracı olarak diğer 

siyasal partilere kapatılması, üniversite yönetimlerinin Milli Eğitim Bakanlığı‘na 

bağlanarak özerkliğinin kaldırılması, hükümeti eleĢtiren gazetecilerin tutuklanması ve 

yandaĢ gazetelerin kapatılması sayılabilir. Bunlara ek olarak DP‘nin batı dünyası ile 

ekonomik ve siyasal bütünleĢmeye ülkenin bütün sorunlarını çözecek bir yol olarak 

bakması ve hatta NATO'ya kabul edilebilmek için Kore'ye asker yollanması ile çeĢitli 

laiklik ve dil devrimi karĢıtı olarak görülebilecek uygulamaları gösterilebilir. Nihayet 

daha önceki iktidarın o güne kadar bürokrat ve aydınlar eliyle uygulattığı ―devletçi-

seçkinci‖ yaklaĢımlar ve yeterli hazırlık yapılmadan uygulanan kültürel devrimlerden 
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rahatsız olan halk ile bütünleĢmesi DP‘yi aydınlar ve bürokratlar ile çatıĢmaya götürüp 

iktidarın ―gerici‖ olarak nitelendirilmesine neden olmuĢtur. Bu geliĢmelere paralel 

olarak kötüleĢen iktisadi seyir ve karaborsa ekonomisinin yükseliĢi ile birlikte 

hükümetin 28 Nisan 1960 tarihinde mecliste, bütün yayınlara sansür koymak, her türlü 

toplantıyı ve siyasal eylemi yasaklamak gibi daha pek olağan üstü yetki verilmiĢ bir 

hakikat komisyonu kurması demokratik düzene karĢı uygulanmıĢ bir hükümet 

darbesidir. Bu uygulama bütün ülkede öğrenci gösterilerine ve siyasal tedirginliğe yol 

açmıĢ ve nihayet 27 Mayıs günü sıkıyönetim ilan edilmiĢtir.
99

 

1950-1960 döneminde, Türk ekonomisi sanayileĢtirmesi istenmiĢ ama tarımdan 

sanayiye kaynak aktarılması gerçekleĢtirilememiĢtir. Tutarsız vergi ve fiyat siyasetine 

ek olarak gösteriĢ tüketimi, taĢınmaz mal spekülasyonu gibi ekonomik bakımdan 

verimsiz alanlara yönelme olmuĢtur. Yine de bu dönem içinde gerçekleĢtirilen 

yatırımların, tarımdaki makineleĢmenin ve kapalı köy ekonomilerinin pazarlarla 

bütünleĢmesinin gelecek için yeni ekonomik olanaklar hazırladığına hiç kuĢku 

yoktur.
100

 

Bu yıllarda izlenen politikalara paralel olarak kırsal yapıda ivme kazanan 

geliĢmelerin bir görünümü olan ve traktör, biçerdöver gibi araçların kullanılmaya 

baĢlanması ile ortaya çıkan tarımda modernleĢme, kendi kendine yeterli kapalı 

ekonomik yapıdan, pazar için üreten diğer sektörlerle bağdaĢan bir baĢka yapıya 

dönüĢüm anlamını taĢımaktadır. ElveriĢli niteliği olmayan yeni alanlar tarıma açılmıĢ, 

tarım ürünlerinin fiyatları artmıĢ ve tarım kesimi çağdaĢlaĢma çabasına girmiĢtir.
101

 Bu 

süreç Türk toplumuna coğrafî ve toplumsal bir hareketlilik zihniyeti kazandırmıĢtır. 

Aile iĢletmelerinin sayısı artarken, tarımdaki makineleĢme sonucu eski ortakçılardan bir 

kısmı Ģehirlere göç etmek zorunda kalmıĢ ve Ģehirlerde yeni geliĢen ekonomik canlılık 

daha kazançlı iĢ imkânları vaat eder olmuĢtur.
 102

 

―Kırsal alanlardaki yaĢam koĢullarının elveriĢsizliğinden doğan ―itici 

öğeler‖, Türkiye' deki kentleĢme süreci açısından çok önemli bir etki 

sahibi olarak gözükmektedir. Tarım kesiminin bugünkü durumu ve bu 
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kesimde ortaya çıkmıĢ olan değiĢiklikler, itici öğelerin ardında yatan 

temel nedenlerdir. Tarımsal etkinliklerin düĢük ekonomik verimliliği, 

kırsal alanlardan dıĢarı doğru göçü ortaya çıkaran gerçeklerden biridir. 

Tarımdaki gelirin düĢüklüğü ve toprağın çok eĢitsiz dağılımı, köylüleri, 

köylerini bırakmaya zorlamaktadır.‖
103

 

Tarımsal geliĢmeye paralel olarak kırsal kesimdeki yaĢam biçiminin kısıtlılığı 

da nüfusu köylerden itici özelliklerin baĢka bir yönüdür. Kitle iletiĢim araçlarında ve 

ulaĢım olanaklarındaki geliĢmeler, kısıtlı yaĢam biçimlerinden kurtulmak isteyen 

kitlelerin göç etme isteğini artırmakta ve kolaylaĢtırmaktadır.
104

 

Göçmen kitle içinde topraksızların yanı sıra, aileleri köydeki tarlalarını 

sürmeye devam eden genç erkekler de vardır. Kırsal kesimde traktörlere sipariĢle iĢ 

yaptırmak çok yaygın olduğundan, özellikle toprak geniĢlemesinin sınırlarına 

ulaĢıldıktan sonra, birçok aile traktör kiraladıktan sonra hanede çalıĢmasına gerek 

kalmayan fertlerini büyük Ģehirlere göndermiĢtir.
105

  

―Türkiye'deki tarım kesimine iliĢkin bir baĢka gerçek, ekilebilir toprak-

ların sınırına ulaĢılmıĢ olmasıdır. Bu nedenle, tarımsal etkinlikler için 

yeni toprak kullanmak olanağı yoktur. Böylece, makineleĢme sonunda 

iĢini yitiren iĢçiler için kente göç etmekten baĢka çözüm yolu 

kalmamaktadır.‖
106

 

Buna bağlı olarak Ģehre gelen ilk göçmen dalgası içinde yer alanların çoğu 

Ģehirlerde geçici iĢ bulan eski mevsimlik iĢçilerdir. Menderes dönemi politikalarından 

olan Ģehir planlamacılığına paralel olarak özellikle Ġstanbul‘da özel konut yapımında ve 

bayındırlık iĢlerinde görülen patlama (1951-53 döneminde inĢaat sektöründeki yıllık 

toplam büyüme %23 oranındadır), göçün eski yapısını tersine çevirmiĢtir. 1954'ten 

sonra, önce hizmet sonra sanayi sektörü önemli istihdam kaynakları olmuĢtur. 

BaĢlangıçta küçük sanayi istihdam yaratırken 50'lerin ikinci yansında orta ölçekli 

fabrikalar açılmıĢ ve 10'dan fazla iĢçi istihdam eden fabrikalarda çalıĢanların sayısı 

163.000'den 324.000'e yükselmiĢtir.
107

 ĠĢ olanakları sağlayan sanayi ve hizmet 

kuruluĢlarının genellikle kentlerde ya da onların çevresinde kurulması, kentlerde elde 

edilen gelirin, köylerden yüksek oluĢu, kent yaĢamının canlılığı, kentte eğitim, eğlence, 
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sağlık vb. olanakların göreli üstünlüğü ve fazlalığı nüfusu kentlere çeken baĢlıca çekici 

öğeler olarak görünmektedir.
108

 Bu bağlamda büyük kentler eski yapıları ile çatıĢan yeni 

değer sistemlerinin ve davranıĢ kalıplarının hatta çeliĢkilerin yaĢandığı yerler olmakta, 

bunun en somut örneği ise ―gecekondulaĢma‖ olarak ortaya çıkmaktadır.
109

 

1950-60 arasında en büyük dört Ģehrin nüfusu %75 oranında artıĢ göstermiĢ, 

Ģehir nüfusunun toplam içindeki oranı % 19'dan % 26'ya yükselmiĢtir. Bu durum 

ortalama 1,5 milyon göçmenin kentsel alanlara, hatta 600.000 göçmenin ise en büyük 

dört Ģehre göçtüğü, yani her on köylüden birinin göç ettiği anlamına gelmektedir. Bu 

mekânsal hareketlilik, fizikî mesafeleri ortadan kaldıran ve merkez ile çevrenin hoyratça 

karĢı karĢıya getiren ülke içi bütünleĢmenin gerçek baĢlangıcıdır. Menderes'in kurduğu 

karayolu ağı kültürel duvarları yıkarak seçkinlerin geleneksel ayrıcalık iddialarını boĢa 

çıkarmıĢtır.
 110

  

Bu dönemde Türkiye dıĢardan da çok sayıda göçmen almıĢtır. DP iktidara yeni 

geldiği dönemde, Bulgaristan‘dan 200.000 kadar göçmenin Türkiye‘ye nakli ve 

yerleĢtirilmesi yapılmıĢtır. Bununla birlikte göçmen hareketinin asıl yoğunluğu 1950-

1954 arasına 165.905 göçmen yurda gelmiĢtir.
111

 

 ―Kentlerin çekim gücünü sanayileĢmeye bağlamak, göçün nedenleri 

üzerindeki değerlendirmeleri yanıltıcı kılmaktadır. 1950'lerden sonra 

izlenen liberal ekonomi politikası ile sanayi kuruluĢları büyük kentlere ve 

çevresine yerleĢtirilmiĢ, bu da göç eden nüfusun belli kentlere 

yığılmasına yol açmıĢtır. Yapılan araĢtırmalar Türkiye'de kentleĢme 

hızının, sanayileĢme hızından daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

BaĢka bir deyiĢle, kentlerimizde, yapım sanayinde yaratılan iĢ sayısı, 

kentleĢen kitleleri özümlemeye yetecek geniĢlikte değildir. Bu nedenle 

kentleĢen nüfusun, daha çok sanayi dıĢında kalan ekonomik etkinlik 

alanlarında yoğunlaĢtığı görünmektedir.‖
112

 

Artık iktisadi ve kültürel üstünlüğüyle yönetici sınıfa ait olan geleneksel Ģehir 

ortadan kalkmıĢ ve bu durum özellikle Ġstanbul için geçerli olmuĢtur. Artık ―Ġstanbul'un 

taĢının toprağının altın olduğuna‖ inanılmakta,  1950'lerin ve 60'ların büyük bölümünde 
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göçmenlerin iktisadi durumu sürekli iyileĢmektedir. Merkezden uzak da olsa Ģehir 

hayatı Anadolu köylerine tercih edilmektedir.
113

 

―1950'lerde Ġstanbul'da giriĢilen, Adnan Menderes 'in bir siyasal 

meĢruiyet ve halkla iliĢkiler projesi olarak bizzat yönlendirdiği geniĢ 

çaplı kentsel müdahaleler, Berman'ın ayrıntılarıyla anlattığı Robert Moses 

modernizminin Türkiye'deki en yakın karĢılığını oluĢturur. Bu dönemde, 

Ġstanbul'un Baudelaire'in anlattığı XIX. yüzyıl Paris'ine belki de en 

yakından tekabül eden Beyoğlu / Pera bölgesi, gayrimüslim azınlıkların 

bölgeyi terk etmesiyle gerileyip nitelik değiĢtirmeye baĢlamıĢtır... Kente 

kitlesel göçlerin baĢlaması, dolayısıyla büyük kentlerin çevrelerinde 

gecekondu yerleĢmelerinin hızla geliĢmesiyle, geniĢ halk kitleleri, belki 

de ilk defa modernliğin çeliĢkili duygularıyla karĢı karĢıya kalmıĢtır. Bu 

insanlar, bir yanda modernliğin sınırsız gibi görünen imkânları, yaĢam 

biçimleri, estetik normları ve yüksek kültürüyle tanıĢırken, bir yandan da 

bunların kendilerini dıĢlayan yönlerinin bilincine vardılar.‖
114

 

Ġlk gecekondu mahalleleri köy yaĢam tarzına göre kurulmuĢ, aynı köyden ge-

lenler yan yana yerleĢip genellikle devlet arazisi üzerine derme-çatma kulübeler kurarak 

yerleĢmiĢlerdir.  

―ĠĢte kırsal alanlardan ve kasabalardan büyük kentlere gelen kiĢiler 

belediyenin devletin ve baĢka kiĢilerin arsaları üzerine konutlar yaparak 

bu sorunu çözmeye çalıĢmıĢlardır. Gecekondu olayının ilk zamanlarında 

bir konutu bitmiĢse izinsiz de yapılmıĢ olsa yıkılması için mahkemeden 

karar almak zorunluydu. Mahkemeden karar almak ise oldukça uzun bir 

süre gerektiriyordu. Bu yüzden kendisinin olmayan arsalara konut yapan 

kiĢiler, polis iĢe karıĢmadan bunu bitirmek amacıyla genellikle geceleri 

son derece hızlı bir biçimde çalıĢıyorlardı. Bir gecede bile bitirilen 

konutlar vardı. Sabah olduğu zaman polis için konutu hemen yıkmak 

artık olanaksızlaĢıyordu. ĠĢte bu süreç, ortaya çıkan yeni konut biçimine 

de adını verdi: gecekondu.‖
115

 

Ġlk dalgayla gelenlerin Ģehirde kazandıklarını yeni evler yapmakta harcaması 

ile kısa sürede evlerin kalitesi düzelmiĢ yeni gelenler de aynı amaçla tarım gelirlerinden 

biriktirdiklerini beraberlerinde getirmiĢlerdir. Ayrıca her seçim öncesinde, politikacılar 

yeni büyümekte olan bu semtlere belediye hizmetlerini getirmiĢ, hatta bir süre sonra 

arsaların tapuları da verilmiĢtir.
116

 

                                                 
113

 Güçhan, s. 32. 
114

 Engin Yıldız, Gecekondu Sineması, Ġstanbul: Hayal Et Kitap, 2008, s. 38. 
115

 Kongar, Ġmparatorluktan Günümüze Türkiye‘nin Toplumsal Yapısı, Cilt 1-2, s. 412. 
116

 Keyder, Türkiye‘de Devlet ve Sınıflar, s. 170. 



38 

 

Gecekondu sözcüğü süreç içinde hem resmi bir terim niteliği kazanmıĢ hem de 

gecekondu mahallesi, gecekondu halkı gibi Türkiye‘nin toplumsal gerçeğini de 

biçimlendiren yeni kavramlar yaratmıĢtır. Gecekondu yapımı ticarî kâr sağlayan bir 

etkinlik niteliğe de bürünmüĢtür. Pek çok kiĢi, birden fazla gecekondu yaparak, sonra 

bunları ya satmakta ya da kiraya vermektedir. Böylece kırsal alanlardaki  ―köy 

ağaları‖ndan ―gecekondu ağaları‖ tipi türemiĢtir. 
117

 

Bu ilk yıllarda, Ģehirlerdeki yeni proletarya siyasal davranıĢlarına iliĢkin safça 

beklentileri boĢa çıkarmıĢ, sola meyletmektense, sağ popülizmi, yani DP'yi ve devamı 

olan partileri tercih etmiĢlerdir. Bu tercihin getirdiği iki ana gerçeklikten biri Ģehrin 

bürokrat – entelektüel sahiplerinin bakıĢ açılarına rağmen göçmenlerin Ģehirde görece 

yüksek bir hayat standardına ulaĢmaları ve Ģehrin kültürel hayatının 1930'larda olduğu 

gibi, köylülerin Avrupai elbiseler giymeden Ankara'nın ana caddelerine çıkmasına izin 

verilmemesi kadar resmî boyutlara ulaĢmasa da yine de uzak ve kapalı bir düzeyde 

kalabilmeleridir. Yani 1960'lara kadar Ģehir, elit mirasını yeni gelenleri ürkütmeye 

yetecek kadar korumuĢtur. Göçmenler bu duruma, uzak durarak ve varoĢlarda kendi köy 

kültürlerini yeniden üreterek cevap vermiĢlerdir. Bu ayrım, seçkinler ile kitleler 

arasındaki 1950 hareketini tanımlayan zıtlığın, hiç olmazsa ilk dönemdeki sosyal 

çeliĢkide rol oynamaya devam edeceğini göstermektedir. Ġkinci kuĢak ise hayat 

koĢullarındaki göreli iyileĢmeyi bariz olarak göremediğinden, sınıf modeline daha 

uygun politik davranıĢlar sergilemiĢlerdir. Çünkü o zamana kadar, Ģehir ile gecekondu 

kültürü iyice karıĢmıĢtır.
118

 

Ġçinde pek çok toprak ağası ve ―gelenekçi-liberal‖ eğilimli bürokratlar gibi 

toplumsal ve ekonomik bakımdan değiĢik gruplar barındıran DP, sanayi ve hizmet 

sektöründe çalıĢan iĢçiler için seçim propagandalarında kullandığı vaatlerin etkisi ile 

destek bularak, geliĢen burjuvazinin temsilcisi olarak iktidara gelmiĢtir.
119

  

Özellikle büyük kentlerdeki sanayisiz ve bacasız kentleĢme özelinde hizmet 

sektörünün ve küçük imalat sektörlerinin (tekstil) artmasıyla oluĢan ve üretimde 

parçalanmıĢ bir yapıyı özünde ise esnek üretim yapısını oluĢturmuĢtur. Kentin vasıflı 
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iĢçileri iyice güçsüzleĢirken, proleterleĢme bilincinin zayıflatılması, sendikal 

hareketlerin engellenmesine karĢılık kapitalist yapılanma ve yağmacılığının daha da 

serbest bırakılması yeni toplumsal yapılara yol açmıĢtır.
120

 

―Özellikle Ġkinci Dünya SavaĢı'nın ardından dünyada esmeye baĢlayan 

"demokratikleĢme rüzgârı" Türkiye'de hem çok partili dönemin 

baĢlamasına hem de iĢ dünyasıyla ilgili düzenlemelerin yapılmasına 

vesile oldu. 1947 yılında ilk sendika yasası çıksa da, bu yasa grev ve 

toplu sözleĢme yapma hakkı tanımıyordu. Demokrat Parti'nin iktidarda 

olduğu bütün 50'li yıllar boyunca Türkiye bir yandan önceki dönemlere 

göre daha hızlı sanayileĢiyor; öte yandan da özellikle büyük çiftliklerde 

modern tarıma geçilmesiyle kırdan kente göç etmek zorunda kalan büyük 

bir kitle yeni iĢçi sınıfının iskeletini oluĢturuyordu. Demokrat Parti 

iktidarının son dönemlerinde baĢta öğrenci ve aydınlar olmak üzere 

toplumun genelinde baĢ gösteren huzursuzluk fabrikalarda da yaĢanmaya 

baĢlamıĢtı.‖
 121

 

Ön plana çıkmaya baĢlayan ekonomik sıkıntılar, zengin aracılar, tüccarlar ve 

kapkaççı imalatçılar yaratan uygulamalar, halkı olduğu kadar Demokrat Parti'nin kendi 

üyelerini de tedirgin etmektedir.
122

 Türkiye'de artık sınıflar arası ayrılıklar ortaya 

çıkmaya baĢlamıĢ, bu değiĢim karĢısında DP kendi içinde bile burjuva-benzeri bir 

sömürü sınıfının temsilcisi olmakla eleĢtirilmektedir.
123

 

1950'lerde yaĢanan hareketlilik giriĢimciler için de yeni bir boyut taĢır. 

Bugünkü Türkiye'nin en nüfuzlu sanayicilerinin çoğunun iĢ hayatına atıldıkları ya da 

asıl birikimlerini sağladıkları dönem 1950'lerdir. Mevcut sanayi burjuvazisi içinde yer 

alanların bazıları köyden Ģehre göçenlerin izini takip etmiĢ, yani tarımdaki dönüĢüm 

sayesinde birikim yapabilmiĢlerdir. Çukurova bu anlamda önemli bir örnektir. 

Türkiye'nin baĢka hiçbir bölgesinde, tarımsal kazanç bu derece birikim sağlayacak ve 

ticarete böyle fırsatlar verecek ölçüde yoğunlaĢmamıĢtır. Diğer büyük sanayiler ve malî 

kurumlar, çoğunlukla devletçi dönemde devletle bağlantıları olan müteahhitler ve 

müteĢebbisler tarafından kurulmuĢtur. Ayrıca savaĢ zamanındaki kıtlıklar ve bundan 

kaynaklı karaborsa vurgunlarına ek olarak Varlık Vergisi de gayrimüslimleri ticarî 
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iĢletmelerini Müslümanlara satmak zorunda bıraktığından zenginleĢmede etkili 

olmuĢtur. 
124

 

―Çukurova'da Amerikan Ġç SavaĢı sırasında pamuk tarımı hızla 

geliĢmiĢti. Bölge, zengin Ermenilerin ticarî tarım amacıyla toprak satın 

almalarıyla beraber 20. yüzyıl baĢlarında yeniden önem kazandı. 

Ermenilerin tehcirinden sonra toprak yerel veya Anadolu'nun diğer 

yörelerinden gelen giriĢimcilerin elinde toplandı. Tarıma traktör 

girdiğinde pamuk yetiĢtirilen topraklarda ortakçı kiracılık yaygın 

durumdaydı. El koydukları topraklara cumhuriyetin ilk yıllarında resmen 

sahip olan büyük toprak sahipleri ile ekonomi dıĢı baskı yoluyla 

ortakçıları yerlerinden edip topraklarını çitleyenler için makineleĢme eĢi 

bulunmaz bir fırsattı… Bölgenin merkezi olan Adana'nın nüfusu 

1950'lerde iki kat arttı. Bu dönemde Adanalılar hızla zenginleĢen 

Ģehirlere özgü davranıĢ biçimleri gösteriyorlardı. Dönemin hikâyelerinde 

VahĢi Batı'ya yapılan benzetmeler çok yaygındı ve kiĢi baĢına Cadillac 

sayısının çoğu Amerikan Ģehrinden daha yüksek olduğu belki de 

doğruydu. Bu büyük toprak sahipleri arasında daha baĢarılı olanları 

pamukçuluktan çırçır fabrikalarına, iplik sanayisine, tekstil iĢine 

atladılar.‖
125

 

Sanayi yatırımları Ġstanbul'da yoğunlaĢırken, eski ticari birikime sahip Ġzmir ile 

zenginliğin yeni keĢfedildiği Adana, yeni büyüme odakları olmaya baĢlamıĢtır. 

Anadolu'nun batısındaki küçük Ģehirler de, ticari Ģebekelerin geniĢlemesi ve küçük 

sanayilerin büyümesiyle bu kalkınma eğilimine katılmıĢtır.
 126

 

2. Dünya SavaĢı sonrasındaki iktisadi canlılık döneminde, dünyanın her 

yerindeki kapitalist ekonomilerde tarımsal servetlerin büyüdüğü, fiziksel hareketliliğin 

büyük ölçüde arttığı ve hızlı birikim fırsatlarının ortaya çıktığı görülmüĢtür. Çevre 

ülkelerin çoğunda olduğu gibi Türkiye'de de bu değiĢikliğin boyutları toplumsal bilinci 

iyice zorlamıĢtır. Daha önce gerek resmî gerekse popüler ideolojide, istikrar ve düzenin 

toplumun temel taĢları olarak görülüyor olması, bunun önemli bir nedenidir. Birkaç yıl 

içinde bu geleneksel değerlerin yerini kalkınmacılık ve dizginlenmemiĢ pazar özgürlüğü 

almıĢtır. Ekonomik fırsatçılık kural haline gelip zenginleĢme amaç olunca, halkın 

istediği özgürlüklere bir "VahĢi Batı" zihniyeti hâkim olmaya baĢlamıĢtır. Kamu alanı 

az geliĢmiĢ olduğundan kiĢiselin dıĢındaki her saha politik alanla özdeĢleĢtirilmekte ve 

de bu yüzden devletin yetki kapsamına girdiği düĢünülmektedir. Devletin, iktisadi 
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özgürlük yaratma adına eskiden denetlediği alanın bir kısmından geri çekilmesi bir 

boĢluk yaratmıĢ; bu boĢluk ise sivil toplum kurumlarıyla değil, bireysel yayılmacılığın 

aĢırılıklarıyla doldurulmuĢtur. Kamu hayatı ise devletin henüz duvarlar dikmediği 

yerlerde, iktisadi özgürlüklerini kullanmak isteyen bireyler arasında bir yarıĢ Ģeklinde 

geliĢmiĢtir. Bu yarıĢın kendi kurallarını geliĢtirmesine daha fırsat olmadan 1960 

müdahalesi kamu alanını yeniden tanımlayarak her Ģeyi yeniden baĢlatır.
127

 

 

50- 60 arası, Orhan Kemal‘in ağırlıklı olarak eser verdiği dönemdir. Kemal, 

50‘lerdeki siyaseti, menderes politikalarını eserlerine sıkça konu edinmiĢtir. 

Romanlarında dönemin sosyo-kültürel yapısı açıkça görülmekte, roman 

kahramanlarında toplumsal dönüĢüm süreçlerinin izleri okunmaktadır.  

Kemal Menderes‘e genelde eleĢtirel yaklaĢmıĢtır. Kemal dönemi Ģöyle özetler:  

―Demokrat Parti'nin "Dinamik ziraat", "Dinamik sanayi", "Dinamik 

ticaret" edebiyatına kanan, Atatürk'ten sonra en büyük Türkün baĢında 

olduğu 1950-1960 dönemi, Anadolu'nun topraksız köylüsünü akın akın 

Ġstanbul'a çekmektedir. Menderes'in nurlu eli istanbulu taĢ taĢ üstüne 

koymamacasına yıktığı, yeniden yapmak için harekete geçtiği günler. 

Dev makineler, yıkılan binalar, uçuĢan tozlar... Ve Demokrat Parti'nin 

yarattığı yeni vurguncular. Vatan Cephesi hikâyesi. Bütün çıplaklığıyla, 

bütün köksüzlüğüyle boy gösteren yeni yetme burjuvazi. Zenginler 

müteahhit karıları jigololar, Ģen dullar... 
128

 

Bu sözler onun bir romanından değildir. Kurgusallık taĢımaz. Kemal Gurbet 

KuĢları romanının nasıl bir toplumsal yapıyı anlatacağını tasarlarken dönemi genel 

olarak bu Ģekilde özetlemiĢtir.  

―Yıl 14 Mayıs 1950... CHP seçimleri kaybetmiĢ iktidara Demokrat Parti 

geçmiĢ. Celâl Boyar, Adnan Menderes takımı iĢ baĢında... Kapitalizmin 

geliĢmesi, burjuvazinin sağlamlaĢtırılmaya çalıĢması. Sanayici, tüccar, köy 

ağası iĢbirliği. Halkın sömürülmesi, millî kaynaklann emperyalizme 

peĢkeĢ çekilmesi ve memleketin gırtlağına kadar borçlanması hesabına, 

yeni palazlanan,, vurgunlar vuran türemiĢlerin devlet hazinesini soyduğu 

yıllar. Yol, yıkım, yapım!.. Ġstanbul'un iĢ sahaları... Anadolu‘nun 

topraksız köylüsünün, az topraklısının iĢ bulmak, biraz para kazanmak, 

daha iyi yaĢamak için, kara vagonları, kuĢluk trenlerini  doldurarak 
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Ġstanbul'un daracık sokaklannda salına salına gezdiği yıllar. Menderes'in 

plânsız yıkımı ve yapımı. Ortalığa saçılan paralar. Gıcır gıcır yeni baskı 

enflasyon paraları eli nasırlılara düĢer mi? Yeni yetme müteahhitlerden 

artarsa tabiî... 6-7 Eylül yağması.  Ġstanbul'un bekâr odalan, köhne hanlar. 

Gecekondulara sığınan, ırgat pazarlannı dolduran, büyük Ģehir cin'lerinin 

elinde ııyıııiı ak olan, afallayan, tebdili ĢaĢan "yorganlılar."!.. Ve 

Demokrat Parti iktidarının yarattığı, milyoner olmak hevesine kapılan 

vurguncular. Mal bulmuĢ mağribiler, komisyoncular. Göz açıp 

kapatıncaya kadar dikilen apartmanlar, binalar, hanlar, arabalar.‖
129

 

Orhan Kemal, 50‘lerde yaĢanan geliĢmeleri bu Ģekilde özetlemiĢ ve eserlerinde 

döneminin toplumsal koĢullarını zemin alırken, olay örgüsünü bu eleĢtirel bakıĢ açısıyla 

inĢa etmiĢtir.  
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3.2 ORHAN KEMAL ROMANLARININ SĠNEMAYA UYARLANDIĞI 60‟LAR 

TÜRKĠYE‟SĠNE SOSYOLOJĠK BAKIġ  

 

50‘li yılların ikinci yarısından itibaren yaĢanan sosyal ve ekonomik geliĢmelere 

ek olarak DP‘nin gittikçe artan muhalefet karĢıtı kısıtlayıcı politik tutumları 27 Mayıs‘ın 

temellerini atmıĢtır. 1960 yılının Nisan ayında Tahkikat Komisyonu‘nun kurulmasını 

takiben  artan gergin hava; ülke genelinde asayiĢi bozmuĢ, gün be gün hükümet karĢıtı 

çeĢitli eylemlerin yapılması ile ülkeyi bir anlamda 27 Mayıs sabahına taĢımıĢtır.
130

 

Askeri Müdahale‘nin yapıldığı esnada aktif bir lideri bulunmamaktadır. 

Sonradan müdahalenin lideri olacak Cemal Gürsel darbe gerçekleĢtiği sırada Ġzmir‘de 

bulunmaktadır. Darbeyi alt rütbeli subaylar baĢlatmıĢtır.
131

 

―MBK‘ni oluĢturan subayların gerçekleĢtirdikleri ortak eyleme rağmen 

aralarında daha en basından düĢünce birliği içinde olmadıklarını 

söylemek doğru olacaktır. Nitekim 27 Mayıs‘ın hemen ertesindeki 

günlerde askeri komite içinde anlaĢmazlıklar baĢlamıĢ ve en azından iki 

farklı eğilim ortaya çıkmıĢtır. Birinci eğilimdekiler (aĢırılar), yıllardır 

darbe hazırlığı içinde olmuĢlardı. Darbe baĢarıya ulaĢtıktan sonra ülkeyi 

askeri rejim ile yönetmek istiyorlardı. Bunlar iktidarın sivillere devrine 

kesinlikle karĢı çıkıyorlar, seçimlerin yapılmasından sonra toplanacak 

parlamentoyu engellemek için protokoller yaparak yemin ediyorlardı. 

Ġkinci eğilimdekiler (ılımlılar) ise CHP lideri ikinci cumhurbaĢkanı Ġsmet 

Ġnönü‘nün etkisi ile, hukuki ve siyasal düzenlemeler yapıldıktan sonra 

hemen seçimlere gidilmesini ve parlamentoya iktidarın teslimini 

düĢünüyorlardı. 13 Kasım 1960 günü gerçekleĢtirilen iç darbe ile ılımlılar 

yönetimi ele geçirdiler ve birinci eğilimdekilerin çoğunu tasfiye 

ettiler.‖
132

 

Türkiye askeri müdahaleyi, 27 Mayıs 1960 sabahı silahlı kuvvetlerin yönetime 

el koyduğunu bildiren radyo anonsu ile öğrenmiĢ, lider olarak Orgeneral Cemal Gürsel 

belirlenmiĢtir.  

Askeri müdahaleyi meĢrulaĢtırma yolunda üç önemli belge bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki, MBK tarafından görevlendirilen anayasa ön projesi hazırlama 

komisyonun, iktidarın meĢruluğunun yalnız seçimle iĢbaĢına gelmesinden ibaret 

olmadığı, iktidar süresince de hukuk ve anayasa ilkeleri içinde kalması gerektiğini tespit 
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eden, 28 Mayıs 1960 tarihli rapordur. Ġkinci belge, Ordu Dâhili Hizmet Kanunu‘nun 34. 

maddesindeki ―Türk Cumhuriyetini kollamak ve korumak‖ görevinin Türk Ordusu‘na 

verildiğini tespit eden 12 Haziran 1960 tarihli 1 sayılı kanundur. Üçüncü belge ise, 1961 

Anayasası‘dır.133 

―Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Mayıs'ta hükümete el koymasının gerekçe-

lerim üç ana temele dayandırıyordu. Birinci gerekçe. Demokrat Parti'nin 

demokrasiden sapmıĢ olmasıydı. Ġkinci gerekçe, Demokrat Parti'nin kendi 

yandaĢlarına değiĢik ve ayrıcalıklı iĢlem yaparak halkı ikiye bölmesiydi. 

Üçüncü gerekçe ise, Demokrat Parti'nin Atatürk devrimlerinden ödünler 

vermesi olarak ileri sürülmüĢtü.‖
134

 

MBK yeni anayasayı temsil kabiliyeti daha yüksek olan bir organın hazırlaması 

gerektiğine karar vermiĢtir. Bunun için de 157 ve 158 sayılı kanunlarla bir Kurucu 

Meclis‘in oluĢmasını sağlamıĢtır. Fakat Kurucu Meclis‘in teĢkil edilmesinden önce 

MBK 12 Haziran 1960‘da 1 sayılı kanunla o güne kadar fiili olarak kullandığı yönetim 

yetkisine yasal bir dayanak sağlamıĢtır.
135

 

29.9.1960 tarihinde DP‘nin feshi davasının ikinci duruĢması yapılarak parti 

feshedilmiĢtir. Mahkemenin fesih gerekçesinde; parti genel Kongresi‘nin 

toplanamaması, partizanlığın devlet idaresine sokulması, dinin politikaya alet edilmesi, 

anayasanın çiğnenmesi, parti programının dıĢına çıkılması ve suikast düzenlenmesi gibi 

maddeler yer almaktadır.
136

 

Kapatılan DP'nin bürokratlarının yargılanması, üyeleri MBK tarafından seçilen 

Yüksek Adalet Divanı‘nca Yassıada‘da, 14 Ekim 1960‘da baĢlamıĢtır. YAD, 19 ayrı 

davadan yargılanan mahkumlar için sonuçta anayasayı ihlal suçundan on beĢ kiĢi 

hakkında idam, otuz bir kiĢi hakkında müebbet hapis, dört yüz iki kiĢi hakkında da 

çeĢitli cezalar vermiĢtir. Yüz otuz beĢ sanık da beraat etmiĢtir. YAD‘ın idam dıĢındaki 

kararlarının kesin olmasına karĢılık, geçici anayasa hükümlerine göre idam kararlarının 

MBK tarafından onaylanması gerekmektedir. Ġdam kararları ülke genelinde tepkiyle 

karĢılanmıĢtır. Ġdam cezalarının uygulanmaması yönünde baskılar yapılsa da Silahlı 

Kuvvetler Komitesi, MBK‘ya idamları onaylama konusunda görüĢ bildirmiĢtir. Bunun 
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sonucunda MBK, BaĢbakan Adnan Menderes, Fatin RüĢtü Zorlu ve Hasan Polatkan‘ın 

idam kararını onaylamıĢtır. Fatin RüĢtü Zorlu ve Hasan Polatkan, 16 Eylül 1961‘de, 

Adnan Menderes ise, hasta olduğu için 17 Eylül‘de tedavi edildikten sonra Ġmralı 

adasında idam edilmiĢtir.
137

 

MBK, yeni anayasayı temsil kabiliyeti daha yüksek olan bir organın 

hazırlaması gerektiğine karar vermiĢtir. Bunun için de 157 ve 158 sayılı kanunlarla bir 

Kurucu Meclis‘in oluĢmasını sağlamıĢtır.
 138

 Buna göre temsilciler meclisi, nüfusuna 

göre illerden seçilecek DP hariç olmak üzere CHP, CMKP temsilcilerinden, basın 

temsilcilerinden, barolar, eski muharipler birliği, esnaf teĢekkülleri, gençlik örgütleri, 

iĢçi sendikaları, odalar, öğretmen teĢekkülleri, tarım teĢekkülleri, üniversiteler ve yargı 

organlarını temsil eden üyelerden oluĢmuĢtur.
139

 

296 üyeden oluĢan temsilciler meclisi demokratik olmayan bir yöntem ile 

kurulmuĢtur. Kurucu meclisin temel zayıflığı halkın gözünde CHP‘nin hâkim olduğu bir 

meclis gibi algılanmasıdır. CHP‘nin doğrudan seçtiği kırk dokuz üyenin dıĢında, il 

temsilcisi olarak seçilenlerin veya meslek kuruluĢlarının seçtiği üyelerin büyük bir 

çoğunluğunun CHP‘li olduğu bilinmektedir. Bu durum, sivil yönetime dönüĢle 

amaçlananın CHP hükümetine geri dönüĢ olacağı yönündeki genel kanıyı  

güçlendirmektedir.
140

 

Kurucu Meclis 6 Ocak 1961‘de çalıĢmalarına baĢlayarak aralıksız 

sürdürmüĢtür. Temsilciler meclisi üyelerini kendi içinden seçtiği 20 kiĢilik bir Anayasa 

Komisyonu oluĢturmuĢtur. Anayasa Komisyonu çalıĢmalarında, Ġstanbul Üniversitesi 

tarafından hazırlanan ön tasarı esas metin, Ankara Komisyonu‘nun hazırladığı diğer 

tasarıyı da yardımcı metin olarak kullanmıĢtır.
141

 

―Temmuz 1961 tarihinde % 61.5 oy alarak kabul edilen yeni Anayasa 

temel hak ve özgürlüklerin düzenleniĢi, iktidarın kuruluĢu, iĢleyiĢi ve 

denetlenmesi açısından önemli yenilikler getirir. 1950-1960 yılları 

arasında yaĢananlara bir tepki olarak ve çözüm getirmek amacıyla 
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düzenlenen yeni Anayasa uygulandığı dönem içinde toplumsal ve siyasal 

hayata demokratik katkılar getirir. Ancak, altmıĢlı yıllar biterken yaĢanan 

siyasal istikrarsızlık ve kutuplaĢmanın politik hayatı olumsuz etkilediği 

görülür.‖
142

 

1961 Anayasası, Türkiye‘de o vakte kadar görülmedik ölçüde özgürlükçü bir 

siyasal ortama yol açmıĢtır. Bu arada sol fikirler de, kamuoyunu etkilemeye baĢlamıĢtır. 

Fakat siyasete dönülmesinden ve iktidarın sivillere devredilmesinden hoĢnutsuzluk 

duyan bir grup subay, 22 ġubat 1962 günü Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir‘in 

önderliğinde bir darbe yapmaya kalkıĢmıĢtır. Ordunun büyük çoğunluğu hükümete 

sadık kalınca, bu giriĢimin baĢarısızlığa uğraması, BaĢbakan Ġnönü‘nün siyasal 

konumunu kısa vadede güçlendirmiĢtir.
143

 

 ―1961 Anayasa‘sı felsefe ve amacı bakımından, insan ve bireyi ön plana 

çıkartarak, bunların ve toplumun hak ve özgürlüklerinin uzlaĢtırılarak, 

geliĢtirilmesine önem vermektedir. Bundan dolayı 1961 Anayasa‘sı 

devlet otoritesini pekiĢtirmek yerine, özgürlükler ve demokrasiyi 

kurumlaĢtırmıĢtır.‖
144

 

1961 Anayasası ―Temel Haklar ve Ödevler‖ baĢlığı altında KiĢi 

dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleĢme özgürlüğü, 

basın özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüĢü hakkı, dernek kurma hakkı, kiĢi güvenliği, 

hak arama özgürlüğü, ispat hakkı‘nın yanı sıra sosyal ve iktisadi haklara da yer 

vermiĢtir. Bunlar arasında: çalıĢma hakkı, ücrette adalet sağlanması, sendika kurma 

hakkı, toplu sözleĢme ve grev hakkı, sosyal güvenlik hakkı, sağlık hakkı, öğrenim 

hakkı, kooperatifçiliğin geliĢtirilmesi, tarımın ve çiftçinin korunması hakkı 

bulunmaktadır.  Bütün bu hak ve özgürlükleri gerçekleĢtirme görevi, 10. maddeyle 

devlete verilmiĢtir. Bu hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sadece Anayasa‘da 

belirlenen nedenlerle mümkün olacak; ancak bu sınırlandırma bile, hak ve özgürlüklerin 

özüne dokunamayacaktır. 
145

 

Yeni Anayasa‘yı hazırlamakla görevlendirilen Kurucu Meclis, Ocak 1961‘de, 

genelkurmay eski baĢkanlarından emekli orgeneral Rauf Orbay‘ın baĢkanlığında 
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çalıĢmaya baĢladıktan yaklaĢık bir ay sonra siyasi parti faaliyetlerine izin verilmiĢtir. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP); Cumhuriyet Köylü Millet Partisi (CKMP)‘nin yanında 

çok sayıda yeni parti kurulmuĢtur. Bunlar arasında, 11 ġubat 1961‘de kurulan Adalet 

Partisi (AP) ve 13 ġubat 1961‘deki Türkiye Ġsçi Partisi (TĠP) gibi siyasi yaĢamda ciddi 

dalgalanmalar yaratacak olan partiler  de vardır.
146

 

 ―1960‘lar Türkiyesi‘nde siyasi geliĢmelerde önemli rolü olan 

sosyalistler, bir yandan haftada 30 bin gibi yüksek tiraja ulaĢabilen Yön 

dergisi ve Sosyalist Kültür Derneği (SKD), öte yandan küçük fakat etkin 

bir parti olan ve özellikle fabrika ve köylerde kendisine yandaĢ bulabilen 

Türkiye ĠĢçi Partisi (TĠP) aracılığı ile Türk-Amerikan iliĢkilerini ve 

NATO‘yu tartıĢma platformuna getirmiĢlerdir.‖
147

 

Türkiye ĠĢçi Partisi‘nin kurularak emekçiler ve aydınlar çevresinde giderek 

yankılar uyandırması, 1965 seçimlerinde 15 milletvekili ile Türk siyasal tarihinin en 

büyük yeniliklerinden biri olarak parlamentoya girmesi dönemin dikkate değer 

geliĢmelerindendir. 148 

1960 Darbesi‘nde CHP ile birlikte varlığını sürdüren CKMP, 1960‘ların 

ortasında kimlik ve kadro değiĢimi yaĢamıĢ, 1969‘da ise adını değiĢtirerek (Milliyetçi 

Hareket Partisi, MHP) Türk sağ radikalizminin örgütlü eylem gücü durumuna 

yükselmiĢtir. CKMP genel müfettiĢliği görevi verilen Alpaslan TürkeĢ, partinin yerel 

örgütleriyle doğrudan iliĢkiye girerek onları yanına çekmeyi baĢarınca, genel baĢkanlığa 

seçilmiĢtir. 
149

 

Askeri müdahale sonrası 15 Ekim 1961‘de yapılan genel seçimlerin sonucuna 

göre, oyların %62‘sini CHP‘ye karĢı olan ve DP‘nin tabanını temsil eden AP ile CKMP 

ve YTP (Yeni Türkiye Partisi) almıĢlardır. Bu partilere verilen oylar uygulamada 27 

Mayısçılara (aynı zamanda CHP‘ne) karĢı verilmiĢ sayıldığından, iĢ ve dıĢ çevrelerde 

seçim sonuçları ―Menderes‘in zaferi‖ diye yorumlanacak ve halk oylaması Ģeklinde 

kabul edilecektir.
150
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Ġlk koalisyon hükümeti CHP ile AP arasında kurulur. Fakat sağ kanatta yer 

alan ―gelenekçi liberal‖ AP ile, ―devletçi seçkinci‖ yaklaĢıma sahip CHP arasındaki 

temel ayrılıklar, ortak hükümetin sürdürülmesini olanaksız kılmaktadır. Ġnönü, bu 

dönemde ayaklanmacılara af sözü verirken AP de siyasal bir yatırım olarak eski 

DP‘lilerin affını sağlamaya çalıĢmaktadır. Örtük asker baskısıyla, ilk affın çıkartılıp 

ikincisinin ertelenmesine ek olarak iki parti arasındaki temel toplumsal-ekonomik 

uzlaĢmazlıklar AP kanadının Haziran baĢında koalisyonu çökertmesine yol açmıĢtır. Ġki 

haftalık bir bunalımdan sonra, Ġnönü ikinci koalisyon hükümetini 25 Haziran 1962 

tarihinde; CHP, YTP, (Osman BölükbaĢı‘nın 29 milletvekili ile birlikte terk ettiği) 

CKMP ve AP‘den ayrılan bağımsızlardan oluĢturmuĢtur.
151

 

Ġlk BeĢ Yıllık Kalkınma Planı ve iĢçi hakları bu hükümet zamanında kabul 

edilmiĢtir. Eski demokratların bir kısmı da meclis içindeki ve dıĢındaki önemli 

tartıĢmalardan sonra bağıĢlanmıĢlardır. Bu arada yerel seçimler yapılmıĢ ve YTP ile 

CKMP‘nin AP‘yi güçlendiren biçimde oy yitirdiği anlaĢılmıĢtır. Bu durumda, iki parti, 

hükümetten çekilmiĢ ve Ġsmet Ġnönü kabinesi 2 Aralık 1963‘te görevinden ayrılmıĢtır. 

1963 Kasım‘ında yapılan seçimlerde, CHP oyları pek değiĢmezken, YTP ve CKMP‘nin 

gerilemesiyle AP oyları %46‘ya yaklaĢmıĢtır. Bu durum ikinci koalisyonun sonunu 

getirmiĢ ve 1961 seçimlerinden sonraki üçüncü hükümet de 25 Aralık‘ta Ġnönü 

tarafından, CHP ve bağımsız milletvekilleriyle üçüncü karma hükümetini kurmuĢtur. Bu 

hükümet zamanında, Kıbrıs sorunu önemini korumuĢ, hüküm giyen eski demokratların 

geri kalanları da bağıĢlanmıĢtır. Ayrıca seçim sisteminin ―ulusal artık‖ yöntemi 

eklenerek değiĢtirilmesi de gerçekleĢtirilen iĢler arasındadır. Burada amaç Türk siyasal 

yaĢamını iki partinin egemenliğinden kurtarmaktır. 1965 yılı bütçesinin AP ve onu 

destekleyen diğer partiler tarafından geri çevrilmesi sonucu Ġnönü görevinden 

ayrılmıĢtır. Dört yıl içinde kurulan üçüncü Ġnönü ortak hükümetinin de düĢmesi, 

―devletçi-seçkinler‖ ile ―gelenekçi-liberaller‖ arasındaki siyasal ortaklığın da sona 

eriĢini simgeliyordu.
152
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―Aslında, Üçüncü Ġnönü  hükümetinin görevden ayrılması 1961‘den beri 

yaĢanan ―rejimin sivilleĢmesi‖ iĢleminin bittiğini ve geçiĢ döneminin 

kapandığını belirtiyordu.‖
153

 

1965 yılının baĢlarında, bir yandan TĠP geliĢirken bir yandan da özellikle AP, 

sol akımların toplum üstündeki baskılarından yakınmaktadır. Üçüncü Ġnönü Hükümeti 

istifasından sonra Senato‘ya AP listesinden seçilen Suat Hayri Ürgüplü, BaĢbakanlığa 

getirilmiĢtir. ―Gelenekçi-liberal‖ cepheyi oluĢturan dört sağcı parti olan AP, YTP, 

CKMP ve MP‘li bakanlardan oluĢan Ürgüplü koalisyonunda, Süleyman Demirel de 

baĢbakan yardımcısı olarak yer almıĢtır. Bu memleketi genel seçimlere kadar yönetecek 

bir bekçi hükümeti olmuĢ 10 Ekim 1965‘te yapılan seçimlerde,  AP oyların %53‘üne 

yakınını toplayarak tek baĢına iktidar olma Ģansını kazanmıĢ, CHP‘nin oyları ise 

%29‘un altına düĢmüĢtür.
154

 

1969 yılında yapılan seçimlerde Süleyman Demirel'in yaptığı yeni vergi 

teklifleri yüzünden Anadolu'daki toprak sahiplerinin, küçük tüccar ve esnafın partiye 

verdiği destek azaldığı için AP'nin küçük bir kayıpla aldığı oy %46,5‘e düĢmüĢ, CHP 

%27,4 oy almıĢtır.
155

 

1960 - 1970 yılları arasında Türkiye, ticari kapitalizmden ithal ikamesi üzerine 

kurulu sanayi kapitalizmine geçmekte ve bu durum devletin planlı ekonomi gibi yeni 

siyasetler uygulamasını gerektirmektedir. Türkiye ekonomisinin dıĢ ve iç baskılar 

altında ―denetimli ekonomi-dıĢa kapanma‖ ile ―serbest piyasa ekonomisiyle uluslararası 

ekonomiye katılma‖ arasında gelgit‘lerinde 1963-1974 dönemi yeni bir aĢama 

oluĢturmuĢtur. 1960‘lı yıllar ABD‘nin bile kendisini ―karma ekonomi‖ diye nitelediği, 

geliĢmekte olan ülkelerinse BirleĢmiĢ Milletler nezdinde etkinlik kazandığı yıllardır. 

Soğuk savaĢ sürerken sıcak savaĢ da Vietnam‘da önce Fransızları, sonra ABD‘yi silahlı 

çatıĢmada zorlamaktadır. Bu dönemde ekonomiye çekidüzen vermeye çalıĢan askeri 

rejim ―iktisadi planlama‖yı gündeme getirmiĢtir. Aslında dönem, bütün Batı kampında 
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planlamanın yayıldığı, iktisatçıların yeni planlama dönemdir. Serbest piyasa 

ekonomisiyle dünya pazarına katılma rafa kaldırılmıĢtır.
156

 

―1965- 73 arasındaki dönemde 1960 tan sonra atılan yeni temeller 

üzerindeki kapitalist geliĢmeleri, Türk toplumuna ve ekonomisine yeni 

boyutlar kazandırdı. 1960'larda burjuvazi yeterince geliĢmiĢ 

görüldüğünden iĢçi sınıfının geliĢmesi 1961 anayasasının getirdiği 

kurumlar yoluyla devlet eliyle desteklendi. Bir baĢka deyiĢle, 

burjuvazinin geliĢmesi güçlü bir iĢçi sınıfının ortaya çıkmasına yol açtı. 

Bu geliĢme, Cumhuriyetin kuruluĢundan elli yıl sonra Türkiye‘nin Batı 

tipi bir sınıflı topluma dönüĢtüğünün belirtisiydi. Bu noktaya ise, 

güdümlü değiĢmeler ile sözde ‗doğal‘ geliĢmelerin etkilerine sonunda 

ulaĢılmıĢtı. ―Devletçi-seçkinciler‖in yönetim dönemleri güdümlü 

değiĢmeleri, ―gelenekçi-liberaller‖in yönetim dönemleri ise, bunlara karĢı 

tepkilerin oluĢtuğu sözde ―doğal‖ geliĢmeleri simgeliyordu Sınıflı toplum 

aĢamasına, iĢte bu iki ayrı nitelikteki değiĢmelerin birbirleriyle yoğun 

etkileĢimleri sonunda ulaĢılmıĢtı.‖
157

 

1960‘lı yılların hızlı büyüme kadar mali istikrarla tanımlandığı belirtilmelidir. 

Enflasyon hızı 1963-1967 arasında yıllık ortalama %5‘te kalırken GSMH reel büyüme 

hızı %6,5‘e, sanayide artıĢ %10,6‘ya, ve tarımda %3,7‘ye varmıĢtır. KĠT‘lerin imalat 

sanayi çıktısında payı %43, katma değerdeki payıysa %62 kadardır. Bu kadar olumlu 

etken bir arada özel kesimin imalat sanayiinde kabuğunu kırmasını hazırlamıĢtır. Ġttihat 

ve Terakki‘yle baĢlayan ―milli burjuva yetiĢtirme‖ hedefi, Cumhuriyet tarihini de kat 

edip 1960‘lı yıllarda ürününü vermiĢtir. 1950‘li yıllarda zenginleĢen büyük toprak 

sahipleri, yabancı Ģirketlerin temsilciliğini alan tüccarlar, geniĢleyen eğitilmiĢ insan 

gücü tabanından gelen meslek sahipleri (baĢta KĠT eğitiminden geçmiĢ mühendisler) 

yeni sanayi burjuvazisini oluĢturmaktadır. Getirilen vergi kolaylıkları da 

―holdingleĢme‖ sürecini baĢlatır. Böylece büyük giriĢim olgusu gündeme gelir. 

Kentlerde doğan orta-yüksek gelirli sınıfın talep yapısına uygun biçimde, özel sanayi 

artık dayanıklı tüketim malları alanında yabancı sermaye ortaklığı-lisans anlaĢmalarıyla 

KĠT‘ler dıĢında büyük sanayi giriĢimlerini kurmaktadır. Tarımı geliĢtirmeye gösterilen 

dikkatler de semeresini vermiĢtir. Türkiye ABD‘nin gıda ürünü destekleriyle yaĢayan 

bir ülke olmaktan çıkar ve kendisini besleyen bir ülke konumuna girer. Planlı biçimde 
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yürütülen ekonomi, bu baĢarılara imza atarken, göreli fiyat istikrarını da koruyabilmiĢ, 

yıllık ortalama enflasyon hızı %10‘u aĢmamıĢtır. 
158

 

Yukarıda sözü edildiği üzere 60‘lı yıllara gelindiğinde tekrar planlı döneme 

geçiĢin iki temel nedeni vardır. Birincisi: 1960 yılına kadar Türkiye ekonomisinin 

plansız ve dengesiz büyümüĢ olması, Ġkincisi: 1950‘lerin ikinci yarısı ile birlikte sanayi 

sektörünün büyüme hızında görülen yavaĢlamadır.
159

  

―Türkiye'de Planlı Dönem, ekonomik düzende bir değiĢmeyi simgelemez. 

Bu dönem, aslında, iktidardan düĢürülen Demokrat Parti iktidarının 

―plansız‖ ve dengesiz ekonomik uygulamalarına karĢı geliĢtirilen bir 

tepki sonucu ortaya atılan ―liberal‖ bir planlama anlayıĢı ile belirlenir. 

Kalkınma planı kavramı, kamuoyuna, Batı tipi demokratik düzenin bir 

önkoĢulu olarak sunulmuĢtur. Demokrat Parti iktidarının düĢürülme 

nedenlerinden biri, bu demokratik ilkeyi uygulamamıĢ olmasıdır. Bu 

inanç DPT‘nin Ģu sözlerinde görülür: ―Halk idaresine dayanan devlet 

idaresinde demokratik planlama esastır.‖ Özel giriĢim de aynı yaklaĢımla 

güvenceye kavuĢturulmaktadır: ―Planlı kalkınma özel sektör için bir 

emniyettir. Plan yapan memleketlerde özel teĢebbüsün geliĢmesi bunun 

en iyi delilidir.‖
160

 

Bu bağlamda ekonomiye bir düzen ve istikrar getirme isteğiyle uygulamaya 

konulan planların genel amaçları : 

• Ulusal gelirde hızlı büyüme,   

• Ġstihdam sorununun çözümü,  

• Adil bir gelir dağılımı,  

• Ġstikrarlı bir fiyat düzeyi,   

• Ödemeler dengesinde dengeyi yakalamak,  

• ÇeĢitli bölgeler arasında sosyo-ekonomik dengesizlikleri gidermektir.
161
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Adalet Partisi, «Planlama» düĢüncesine, demokrat olmayan sosyalist bir kavram niteliği 

taĢıdığı gerekçesiyle de saldırıyordu. Ancak teĢkilat üyelerinin hazırladığı plan belki de 

gereğinden fazla ―gerçekçi‖ ve son derece ―liberal‖ özellikler taĢıyordu. Plan o denli 

gerçekçiydi ki, hükümetin özel kesimi destekleyici önlemleri bakımından, 1950-1960 

dönemindeki temel toplumsal ve ekonomik uygulamaların sürdürülmesinden baĢka bir 

iĢlev göremedi.AP bir yandan, ―planlama‖ hakkındaki kuĢkularını dile getirirken, öte 

yandan, kendisinin temel eğilimlerini yansıtan Ġkinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı'nı 

onayladı ve yürürlüğe koydu.‖
162

 

Dönemin dıĢ ticaret politikasıysa, temelde tarımı ve imalat sanayini geliĢtirme 

hedeflerine göre düzenlenmiĢtir. Ġç piyasayı yerli üretime açık tutmak amacıyla, üretim 

düzeyi yeterli miktara varan malların ithalatı yasakmıĢ; mal ve hizmet ithalat/ihracat 

hareketleri denetlenirken, serbest piyasa fiyatlarının etkenliği sınırlanmıĢtır. Bu 

dönemde  ihracatın GSMH‘ya oranını %4-5 arasında, ithalatın GSMH‘ya oranınınsa %6 

civarında kalması, uluslararası piyasa etkilerinden kopukluğa baĢlıca gösterge 

sayılabilir. Bütün mali piyasalar sıkı denetim altında tutulmuĢ, karlılığın tarım ve 

sanayide en yüksek düzeyde kalmasına çalıĢılmıĢtır.
163

 

―Ġthal ikameci bir ekonomi programının izlendiği bu yıllarda iç piyasanın 

korunduğu bir ulusal ekonomiden söz edilebilir. "Ġç piyasa yüksek 

gümrük duvarları, ithalat kotaları ve döviz kurunu bilinçli olarak yüksek 

tutan politikalar aracılığıyla dıĢ rekabetten korunur. Bu yapının dinamosu 

da dıĢ rekabetten korunduğu için kârlı üretim koĢullarını elde etmiĢ olan 

ulusal burjuvazidir'". 1960 sonrası yeni temeller üzerindeki kapitalist 

geliĢmeler toplumsal ve ekonomik değiĢimleri beraberinde getirir. 

1960'larda burjuvazinin geliĢtiği, iĢçi sınıfının geliĢmesinin de yeni 

kurumlar yoluyla devlet eliyle desteklendiği görülür. Burjuvazinin 

geliĢmesinin iĢçi sınıfına etkisi tartıĢılır.‖
164

 

 Dünyada ve Türkiye‘de meydana gelen siyasal ve ekonomik geliĢmeler 

sonunda, Türkiye ekonomisi, gittikçe Batı Avrupa ve Amerikan ekonomilerine bağımlı 

hale gelmiĢtir. Bir noktadan sonra bu bağımlılık artık Türk hükümetini ve kamuoyunu 

tedirgin etmeye baĢlamıĢ ve 1964'teki Johnson Mektubu‘ndan ve 1974'deki Kıbrıs 

bunalımından sonra açık tepkilere yol açmıĢtır. Emperyalizmin tehlikeleri konusundaki 
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bilinç yeniden yaygınlaĢmıĢtır. Kongar bu durumun, Türkiye'nin Batı ve BirleĢik 

Amerika ile geliĢen iliĢkilerinin doğurduğu diyalektik bir sonuç olduğunu belirtir: Artık, 

Türkiye'nin düĢük ulusal gelir ve benzeri sorunlarından, Amerikan emperyalizmi, ya da 

daha geniĢ anlamda batı emperyalizmi sorumlu görülmeye baĢlanmıĢtır.
165

 

Bu dönemin ileriki yıllara etkileri güçlenerek sarkan en önemli anlaĢması, 

Avrupa Ekonomik Topluluğu‘nun (AET), dönemin yaygın tanımına göre Ortak Pazar 

ile imzaladığı Gümrük Birliği (GB), diğer adıyla Ankara AnlaĢması olmuĢtur. 1950‘li 

yılların sonunda Türkiye yoğun bir krizdeyken, Yunanistan Batı Avrupa‘da 6 devlet 

arasında baĢlamıĢ olan bütünleĢme hareketine katılmak için yola çıkmıĢtır. Bu 6 devlet 

(Almanya, Fransa, Ġtalya ve Benelux) Türkiye‘nin baĢlıca ihracat kalemleri olan 5-6 

tarımsal ürünün baĢlıca pazarlarıydı; ne var ki Yunanistan da aynı ürünleri aynı 

pazarlara ihraç etmektedir. Yunanistan‘ın daha avantajlı bir konuma girmesi karĢısında, 

Türkiye onu izleyerek 1959‘da AET‘ye baĢvurmuĢtur.
166

  

―Türkiye‘nin batı ile tam bütünleĢmesi Avrupa Ekonomik Topluluğu 

içinde düĢünülmektedir. 1963 yılında Türkiye ortak pazar ile bir ortaklık 

antlaĢması imzalamıĢtır. Bu antlaĢmanın ardında yatan temel amaç, 

ekonomik olmaktan çok siyasaldır. Türk hükümeti, batılı bir ülke 

olmasından dolayı Avrupa topluluğu içinde yer almak istemiĢtir fakat 

Türk ekonomisi Avrupa ekonomik topluluğunu oluĢturan ülkelerin 

ekonomilerine göre geri olduğundan batı Almanya dıĢında kalan ülkeler 

baĢta Türkiye‘nin bu topluluğa katılmasına karĢı çıktılar. Uzun süren 

uğraĢlardan sonra Türkiye ancak ortak üye durumuyla Avrupa ekonomik 

topluluğuna katılmayı gerçekleĢtirebildi.‖
167

 

1961 Anayasası‘yla gelen özgürlük ortamı, kanunların sendikalaĢmayı 

düzenlemesi ve toplu is sözleĢmesi, grev ve lokavtı serbest bırakması sonucu sendikal 

örgütlenmeye de ivme kazandırmıĢtır. Türk sendikal hareketini 1952 yılından itibaren 

yönlendiren TÜRK-Ġġ‘in tüzüğünde 1964 yılından sonra ―partiler üstü politika‖ görüĢü 

yer almaya baĢlamıĢtır. TÜRK-Ġġ‘e özgü olan bu politika ―siyasi partiler karĢısında 

bağımsız kalma, mesleki faaliyetlere ağırlık verme, iĢçilerin ve ulusal sorunların 

çözümlenmesinde fikir yürütme, bunları geniĢ kitlelere yayma, böylece yasama ve 

yürütme organlarına etki ederek, iĢçiler lehine hak ve çıkarlar sağlama‖ Ģeklinde ifade 
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edilebilir. Bu politikanın benimsenmesinde TÜRK-Ġġ bünyesindeki sendikalı iĢçilerin 

siyasi eğilimlerinin farklı olması, TĠP‘e karĢı duyulan çekingenlik, partiler karĢısında 

bağımsız hareket edilmesi ile iĢçi haklarını elde etmede daha faydalı olunacağı 

düĢüncesi önemli rol oynamıĢtır. ABD‘nin 2. Dünya SavaĢı‘ndan sonraki dönemlerde 

dıĢ politikasına hâkim olan Truman Doktrini‘nin bir uzantısı olarak TÜRK-Ġġ‘le 

kurduğu yakın iliĢki de bu konuda etkili olmuĢtur. Bu politika nedeni ile zor günler 

geçirmeye baĢlayan TÜRK-Ġġ‘de ilk önemli bölünme 1967 yılında Türkiye Devrimci 

ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu-DĠSK‘in kurulmasıyla olmuĢtur.  DĠSK, 13 ġubat 

1967‘de TĠP‘le yakın iliĢki içinde olan Maden-ĠĢ, Lastik-ĠĢ, Basın-ĠĢ, Türkiye Gıda-ĠĢ 

ve Türk Maden-ĠĢ sendikaları tarafından oluĢturulmuĢtur. 1961 yılından 1965 yılına 

kadar devam eden Ġnönü‘lü koalisyon hükümetlerinin yerine 1965 yılında Adalet 

Partisi‘nin tek baĢına iktidar olmasının ardından TĠP‘e yakın sendikalar TÜRK-Ġġ‘i AP 

hükümetlerine taviz vermekle, partiler üstü politikayı partiye boyun eğme Ģekline 

dönüĢtürmekle suçlamıĢlardır.
168

 

―Her ne kadar 1960 darbesi toplumdaki huzursuzluğu bir süre için 
ertelese ve görece daha demokratik bir anayasa yürürlüğe girmiĢ olsa da, 
çok geçmeden irili ufaklı iĢçi eylemleri baĢ gösterdi. 1961 Anayasası, 
iĢçilere örgütlenme ve grev hakkı veriyordu. Ancak bu hakkın nasıl 
kullanılacağına iliĢkin kanuni bir düzenlemeye gidilmemiĢti. 1963 yılında 
Kavel iĢçileri anayasada grev hakkını ilk kez fiilen kullandı. YılbaĢı 
ikramiyelerinin ödenmemesi, ücretlerinin azaltılmak istenmesi, iĢçilere 
sendikadan istifa etmeleri için baskı yapılması ve dört temsilcinin iĢten 
çıkarılması üzerine Kavel iĢçileri 28 Ocak'ta beĢ günlük oturma grevi 
baĢlattı. ĠĢveren on iĢçiyi daha iĢten çıkardı. ĠĢten çıkarılan iĢçiler 
aileleriyle fabrika önünde nöbete geçti. Grevin beĢinci gününde fabrika 
polis zoruyla boĢaltıldı ve iĢveren lokavt ilan etti. 4 ġubat'ta iĢçiler ve 
memurlar fabrikaya sokulmadı. 5 ġubat'ta gazetelerde yeni iĢçi alımı için 
ilan yayınlandı. Kavel iĢçisi aileleriyle birlikte gece-gündüz demeden 
fabrika önünde beklemeye baĢladı. Fabrikaya mal giriĢ ve çıkıĢma izin 
verilmedi. 4 Mart'ta iĢveren tüm istekleri kabul etti ve grev 
sonuçlandırıldı. Kavel iĢçilerinin greve çıkıĢı üzerine uzun süredir 
gündeme getirilmeyen 'Toplu SözleĢme, Grev ve Lokavt Yasası çıkarıldı. 
Yasaya konulan ek bir maddeyle grev sırasında tutuklanan iĢçiler serbest 
bırakıldı.‖

169
 

Kurulusundan itibaren TÜRK-Ġġ‘le yakınlık sağlayamayan TĠP, izlediği 

politika ile DĠSK‘in oluĢturulmasında önemli rol oynamıĢtır. DĠSK kuruluĢundan 

itibaren TÜRK-Ġġ‘in Amerikan tipi toplu pazarlığa dayalı bir sendikacılık modeli 
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benimsemesini, ABD‘den yardım almasını, partiler üstü politika izlemesini sürekli 

eleĢtirmiĢtir. TÜRK-Ġġ ise DĠSK‘in TĠP tarafından kurulan ideolojik ve siyasi bir örgüt 

olduğunu, ihtilalci bir sosyalizmi benimsediğini, Marksist bir doktrine, uluslararası bir 

karaktere sahip olduğunu ileri sürmüĢtür.
170

 

―1960‘dan itibaren sendikalı iĢçi sayısı artmıĢ olsa da ekonomik yapının 

daha çok tüketim malları sanayine ve özel sektörde küçük isletmeye 

dayalı yapısı nedeniyle sanayide sağlanan istihdamın sınırlı kalması, 

tarımın istihdamda ağırlığını koruması, sendikalara karĢı özel sektör 

iĢverenlerinin olumsuz tavrı, yasal sınırlamalar gibi nedenlerle büyük 

rakamlara ulaĢamamıĢtır. Bunun etkisi ile toplu sözleĢmeden yararlanan 

iĢçi sayısı da sınırlı düzeyde kalmıĢtır.‖
171

 

1963‘den sonraki yasal düzenlemeye bağlı olarak grev toplu iĢ 

uyuĢmazlıklarının çözümünde en son baĢvurulacak yol olarak kabul edilmiĢ, grev 

öncesinde uzlaĢtırma sistemine baĢvurulması zorunlu hale getirilmiĢtir. Ancak 

uygulamada uzlaĢtırma pek baĢarılı olmamıĢtır. Gönüllü hakem sistemi de genelde hak 

uyuĢmazlıklarında sınırlı olarak kullanılmıĢtır. Daha çok Ġstanbul ve Adana 

bölgelerinde gerçekleĢtirilen grevler; kamuya göre özel sektörde yoğun olarak 

görülmüĢtür.
172

 

―1955‘den 60‘a gelindiğinde sigortalı sayısı dönem içerisinde mutlak 

rakamlarla artarken, faal nüfus içerisindeki oranı da küçük artıĢlar 

göstermekte; ancak sigortalıların toplam ücretlilere oranı azalmaktadır. 

Bu durum, dönem içerisinde toplam ücretli sayısının sigortalı iĢçi 

sayısından daha büyük bir hızla artmasından kaynaklanmaktadır.‖
173

 

Dönem içindeki gelir bölüĢümü politikası da, aynı Ģekilde, iç pazarı geniĢletip 

özel giriĢimin tarım-sanayi-hizmetler alanındaki yatırımlarını kârlı tutacak biçimde 

yürütülmüĢtür. Sosyal güvenlik sisteminin geliĢmesi, 1963‘te yürürlüğe giren Toplu 

SözleĢme ve Grev Hakkı Kanunu, hazine topraklarının dağıtımı ve destekleme alımları 

yoluyla yüksek tutulan tarım fiyatları, rekabetin bulunmadığı bir ortamda, iĢçi-memur 
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ücretlerinin yüksek tutulmasında bir sakınca görülmemesi, gelir bölüĢümünde daha 

önceki dönemlere oranla iyileĢmeler yaratmıĢtır.
174

 

1960 sonrasında, burjuvazi, sanayiye yönelmiĢ ve biriktirebildiği sermayeyi, 

montajcılık, basit tüketim maddeleri imali vb. dallarda yatırımlara ayırmıĢtır; yani 

Türkiye‘de kapitalizm, ağır sanayiden uzak kalmakla birlikte, yine de sanayileĢmesini 

hızlandırmıĢ ve sermayenin tekelleĢmesi güçlenmiĢtir. Sermayenin tekelleĢmesi, 

sanayinin büyümesi, doğal olarak iĢçi sınıfının belirli sanayi bölgelerinde kısmen büyük 

iĢyerlerinde yoğunlaĢmasını, yani nitelikçe güçlenmesini getirmiĢtir. 1960‘ların 

sonlarında AP ve yandaĢları olan yönetici kesimlerin amacı, sendikalardan ve onları 

destekleyen siyasal güçlerden gelen meydan okumaya bir son vermektir. Bunu, 1961 

Anayasası‘nın belirlediği siyasal geliĢmeyi altüst ederek, ek kanunlar çıkararak yapmayı 

ummuĢlardır. Anayasanın Türkiye‘ye uygun olmadığını öne sürerek sendikaları, genel 

olarak da solcuları suçlamıĢlardır. 11 Haziran‘da onaylanarak yürürlüğe giren ve 

iĢçilerin sendika seçme özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlamak ile sendika değiĢtirmeyi 

güçleĢtirmeye yönelik düzenlenmiĢ yasa taslağını protesto için binlerce iĢçi eylem 

yapmıĢtır.  

Bu döneme damgasını vuran iki yeni dinamik güç vardır: ĠĢçiler ve öğrenciler. 

Öğrenciler, esasen 27 Mayıs 1960‘tan önce Demokrat Parti iktidarına karĢı mücadeleleri 

ile ünlüydüler. Ġsçiler ise ekonomik ve sendikal haklarını elde etmek ve korumak için 

1961 Anayasası‘nın sağladığı imkânlarla yaptıkları yürüyüĢ ve grevlerle bir yandan 

toplumsal iĢbölümündeki yerlerinin bilincine varırlarken, öte yandan yönetimde söz ve 

karar sahibi oldukları yeni sendika birlikleri oluĢturarak toplum hayatının her alanında 

etkili baskı grubu olma arayıĢı içindeydi. Öğrenciler arasındaki gruplaĢmaların iktidar 

ve muhalefet partileri çevresinde odaklaĢmanın ötesinde düzen yanlısı (sağ) ve düzen 

karĢıtı (sol) seklinde geliĢtiği 1960‘lı yıllarda, sosyalistlerin parti kurarak (TĠP) seçime 

katılmaları, bu partiye bağlı öğrenciler tarafından kurulan Fikir Kulüpleri Federasyonu 

ve Türkiye Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (DEV-GENÇ) oldukça geniĢ 

öğrenci kesiminin siyasallaĢmasına neden olmuĢtur. BaĢlangıçta yetersiz eğitim 

sistemine tepki olarak geliĢen ve özellikle ana muhalefet partisi (CHP) tarafından 

                                                 
174

 Kazgan, s. 97. 



57 

 

hoĢgörü ile karĢılanan öğrenci hareketi, iç ve dıĢ siyasal geliĢmelerin etkisiyle 1968‘den 

itibaren üniversite ve eğitim alanı dıĢında Türkiye‘nin bağımsızlığı ve kalkınma modeli 

gibi mücadele alanlarına yönelmiĢtir. Seçim sistemindeki değiĢikliklerle sosyalist 

adaylara parlamento yolunun kapatılması, partiyi (TĠP) daha en baĢından beri 

parlamentoculuk yapmakla eleĢtiren ve sosyalist kanatta farklı çizgileri benimseyen 

grupların öne çıkarak, parlamento dıĢı muhalefet düĢüncesini savunmalarına yol 

açmıĢtır. 1970‘e gelindiğinde genelde öğrenci hareketinin, özelde sosyalist eylemin 

ideolojik ve fiili önderliği, devrim için silahlı eylem birlikleri Ģeklinde örgütlenmek 

isteyen ve silahlı mücadeleyi savunan Marksist-Leninist grupların denetimine 

geçecektir.
175

 

Türkiye'deki ilk ABD aleyhtarı gösteri, ABD'nin Kıbrıs konusundaki tutumu 

nedeniyle Ağustos 1964‘te Ankara'da yapılmıĢtır. 1968 yılına gelindiğinde ise bütün 

dünyada yükselen öğrenci hareketi Türkiye‖de de yansımalarını öğrenci gençliğin anti-

emperyalist eylemleri ile bulmuĢtur. Haziran ayında Ġstanbul ve Ankara'da baĢlayan 

üniversite boykotları, iĢgallere dönüĢmüĢtür. Devrimci öğrenciler, Temmuz ayı ile 

baĢlayan ve 9 Temmuz'da anlaĢmayla sona eren DĠSK üyesi iĢçilerin Ġstanbul'da Derby 

Lastik Fabrikası'nı iĢgalini destekler. Boykotlar, iĢgaller, mitingler, yürüyüĢler giderek 

çoğalmakta, ‗öğrenci hareketleri‘ olarak baĢlayan olaylar yaygınlaĢmaktadır. Bu 

eylemlerden en önemlilerinden biri aynı yıl ABD'nin Akdeniz'de görev yapan 6. 

Filo'suna bağlı Independence Uçak Gemisi ile beĢ destroyerinin Ġstanbul ziyareti ile 

gerçekleĢir. Sekiz günlük bir ziyaret için Türkiye'ye gelen 6. Filo‘yu protesto etmek için 

bir grup öğrencinin baĢlattığı eylem büyüyerek polisin öğrenci yurdunu basması ve bir 

öğrencinin ölümüyle sonuçlanır. 16 ġubat 1969 tarihinde Ġstanbul‘u tekrar ziyaret eden 

Amerikan 6. Filosu‘nu protesto için Beyazıt‘ta çıkan ve Kanlı Pazar olarak anılan 

olaylar sonucunda iki genç hayatını kaybetmiĢ, yaklaĢık 100 kiĢi yaralanmıĢtır. 1971 

yılına kadar artarak devam eden ve ‘71 Askeri Muhtırası‘nın zeminini hazırlayan 

olayların öncülerinden Deniz GezmiĢ ile arkadaĢları da dönemin dikkat çeken 

isimlerinden olmuĢlardır. 

―Toplumsal sınıf olarak küçük burjuvanın tutucu olan kesimi AP 

tarafından rahatlıkla emperyalizme, kapitalizme ve her türlü sömürmeye 
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karĢı olan devrimcilere karĢı kullanılmaktadır. Amerikan 6. Filosuna 

karĢı Devrimci Gençlerin davranıĢlarını çoğunlukla burjuvanın bu kesimi 

yermiĢtir. ―Ne istiyorlar, adamlar Ģuraya geldi, memleketimize para 

bırakıyorlar, müsaade edilsin, satıĢ yapalım, para kazanalım‖ 

demektedirler. 

Bürokrasinin hâkim sınıflar lehine Ģartlanıp, yeni değiĢme ve geliĢmelere 

karĢı durmasının en iyi örneklerinden birisi de 1952 yılından itibaren 

sayıları çoğaltılmaya baĢlanan Ġmam Hatip yetiĢtirilmesidir. Burada 

sömürülen halk çocukları, egemen sınıflar yararına Ģartlandırılarak 

sosyalist hareketlere ve devrimci düĢüncelere karĢı kimseler olarak 

yetiĢtirilmektedirler.‖
176

 

1968 yılı boyunca dinci-gerici grupların düzenledikleri ―komünizme karĢı‖ toplu 

namazlar Ģiddet eylemleri artmıĢtır. 1963 ile 1968 arasında, ―komünizmle mücadele‖ 

derneklerinin sayısı 15 katına çıkmıĢtır.‖
177

 

1960‘lı yılların planlı ekonomi dönemi sadece ekonomi düzleminde baĢarılara 

imza atmakla kalmamıĢ, aynı zamanda 1961 Anayasası‘nın getirdiği geniĢ fikir 

özgürlüğü Türk tarihinde ender rastlanan bir düzeyde sürmüĢtür. Sol fikirlerin 

yayılması, Marksist yazının Türkçe‘ye çevrilmesi, hızlı iĢçi hareketleri ve bunlara 

eklenen öğrenci eylemleri dönemi tamamlamıĢtır. 12 Mart Muhtırası, bu gidiĢe son 

vermiĢ, 1961 Anayasası‘nın getirdiği fikir özgürlüklerini kısıtlamıĢtır.
178

 

―Toplumları değiĢik ölçülerde, değiĢik alanlarda ya da düzeylerde 

etkileyen toplumsal değiĢmeler kısaca; ekonomik geliĢmenin, teknik 

ilerlemenin ve nüfus hareketlerinin sonuçlandır. Bu nedenle toplumsal 

değiĢmenin boyutları olarak Ģu olgulardan söz edilmektedir: Nüfus 

yapısında değiĢim, iç ve dıĢ göçler, endüstrileĢme-kentleĢme, değer, 

tutum ve davranıĢ değiĢimleri.‖
 179

 

Dönem içerisindeki toplumsal ve sosyal geliĢmelere değinmeden önce nüfus 

artıĢ oranlarındaki değiĢimler ve nedenlerine dikkat çekmek gerekir. Bu yıllarda toplam 

nüfus artmıĢtır. Tarımda teknolojinin kullanılmasıyla ailenin tüm üyelerinin bu alanda 

çalıĢmasına gerek kalmamıĢ, hanedeki oğulların baĢka bir iĢ yapması gerekliliği 

doğmuĢtur. Bu geliĢmeler yeni iĢ olanakları için insanları eğitim ve göç olgusuna 

itmektedir. Tarımdaki birikimin tarım dıĢına kayması göç hareketleri ile baĢlamıĢ daha 
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sonra tüccarlar yoluyla geliĢmiĢtir. Kentin sunduğu eğitim ve iĢ olanakları pek çok 

göçmenin yine de yukarıya doğru bir hareketlilik aracı olması 1960'lardan sonra 

baĢlayan yurtdıĢına iĢçi olarak gitme ile yeni ve ciddi bir ivme kazanmıĢtır.
180

 

1950‘lerden itibaren gerek dıĢ göçler, gerekse doğum oranının artması ve ölüm 

oranlarının azalmasına bağlı olarak artan nüfus zaman içinde ekonomik faaliyete 

katılacak iĢ gücünün de oransal olarak artmasını sağlamıĢtır. Buna paralel olarak 

geliĢmeyen istihdam oranı gizli ve açık issizler kategorisini, eksik istihdamdakileri 

arttırmak yönünde etki gösterecektir. 1927 yılında 5 milyon olan iĢgücü hacmi, 1965 

yılında 2,5 mislinden daha fazla artıĢ kaydederek 13,5 milyona çıkmıĢtır. 1965 yılından 

itibaren nüfus artıĢındaki düĢmede baĢta Almanya olmak üzere, Belçika, Hollanda, 

Fransa, Ġsviçre ve Ġsveç gibi ülkelerde sanayinin geliĢmesine paralel olarak iĢgücü 

talebinin artmasıyla yurt dıĢına göç artmıĢtır.
181

 

Türk hükümeti ―nitelikli‖ iĢçilerin yurt dıĢına çıkmasını kısıtlamıĢ olmasına 

karĢın bu tip iĢçilerin oranı %30 gibi oldukça yüksek bir düzeye ulaĢmıĢtır. Ancak bu 

rakam da güvenilir değildir. Çünkü bu dönemde pek çok nitelikli iĢçi yurtdıĢına gitme 

izni alabilmek için kendisini ―düz iĢçi‖ olarak tanımlamıĢtır.
182

 

―Almanya‘ya giden iĢçilerimizin büyük bir kısmının ilk aldıkları 

otomobilin Mercedes olmasına özen göstermesinin, ―en alttakiler‖ 

durumundan bir an önce kurtulmak özleminin, gayretinin bir markayla 

özdeĢleĢmesi ve toplumsal rekabette geri kalınmadığını duygusunun 

yaratılması olduğu söylenebilir.‖
183

  

―Almanya‘ya giden iĢçilerin ilk kullanmaya baĢladıkları diğer ürünler ise; 

üstünde uzunca bir telek (tüy) bulunan fötr Ģapka ve kasetçalardır. Bu iki 

ürün de sınıf atlamanın bir göstergesi olarak kullanılmıĢtır. Yurt dıĢında 

çalıĢan iĢçilerimiz, Türkiye‘ye gelip evlendiklerinde, aĢırı derecede 

masraf yapma eğiliminde olmaktadırlar. Giyim, onlar için bir gösteriĢ 

tüketimi olmaktadır.‖
184

 

Özellikle Demirel hükümeti dönemindeki ekonomik geliĢmeyi pozitif yönde 

etkileyen en önemli faktörlerden biri Türkiye‘den yurt dıĢına göçen iĢçilerin 
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gönderdikleri döviz olmuĢtur. Bütün bunlara, iyi giden havaların etkisiyle bol ürün 

alınması ve montaj sanayinin geliĢmesi de eklenince, halk Demirel ile Menderes 

iktidarının ilk evresinde (1954‘e kadar) yaĢanılan bolluk döneminin yeniden geldiğini 

düĢünmüĢtür. Toplumun bütün kesimlerinde ancak filmlerde görülebilecek tüketim 

düzeyine eriĢme umutları uyanmıĢ, buzdolabı, çamaĢır makinesi, elektrik süpürgesi gibi 

eskiden lüks sayılan dayanıklı tüketim malları ailelerin sıradan ihtiyaçları haline 

gelmiĢtir. Anadol marka ilk Türk otomobili de bu dönemde 1967 yılında piyasaya 

çıkmıĢtır.
185

 

1950'lerden sonra 70‘li yılların sonlarına kadar yaĢanan toplumsal değiĢimleri 

Ünsal Oskay, Ģöyle yözetlemiĢtir: bu yıllarda kır ve kent nüfus oranları ile güncel 

gazetelerin; baskı teknikleri, dağıtım ağları, toplam satıĢları, reklama bağımlılıkları, 

haber alma teknolojileri, haber ve yorum öğelerini kullanma biçimleri değiĢmiĢtir. 

Radyonun günlük yaĢamdaki önemiyle birlikte, plak, teyp, kaset, hazır giyim sanayi 

geliĢmiĢtir. Ayrıca iĢ ve iĢ dıĢı zamanların ve tatillerin düzenlenmeye baĢlanması, 

eğlence sanayinin etkinlik kazanması, tüketim alıĢkanlıklarının değiĢmesi, taksitli 

satıĢların yaygınlaĢması gibi olgular da hem kırsal hem de kentsel kesimin günlük 

yaĢamında değiĢen olgular arasında sayılmaktadır.
 186

 

―1950'lerde köyler sanayi mallarına açılmaya baĢlamıĢ ve böylece 

kendine yeterlikleri biraz daha azalmıĢtı. 1960'larda, dokuma, giyim ve 

gıda sektörlerinde köyler önemli bir pazar oluĢturmaya baĢladılar. 

Zamanla, tarımdaki makineleĢme da sanayiciler için önemli bir pazar 

yarattı. Türk sanayicileri, otomobilden önce traktör üretmeye 

baĢlamıĢlardı; öte yandan, küçük Ģehirlerde zanaat yöntemleriyle çeĢitli 

makineler üretiliyordu. Bu arada, köyler, özellikle radyo, teyp ve 

televizyon gibi dayanıklı tüketim malları için, önemli bir pazar haline 

gelmiĢti.‖
187

 

Bu dönem tüketim alıĢkanlığının ve ideolojisinin benimsenmeye baĢladığı 

yıllar olarak da önemlidir. 1960‘lar pek çok özelliği benzerlik göstermekle birlikte 

1950‘li yılların toplumsal görünümünün yavaĢ yavaĢ değiĢmeye baĢladığı yıllardır.  
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―Özellikle "gösteriĢçi tüketim" olgusuna bağlı nedenlerle alman ve üst 

sosyo-ekonomik düzeydeki gruplara özgü olan ya da olduğu zannedilen 

eĢyalar bu odalara konmakta ve gösterilmeye hazır bir durumda 

bekletilmektedir. AçılmamıĢ halılar, kullanılmayan elektrikli mutfak 

eĢyaları ile bu odalar "ev eĢyaları satan mağazaları" andırmaktadır.‖
188

 

1950‘lerin ve 1960‘ların tüketim kalıplarını önceki dönemlerden farklı kılan 

yalnızca kiĢi baĢına düĢen harcanabilir gelirin artması ya da tüketim mallarının 

üretimindeki mutlak artıĢ değil, genelleĢtirilmiĢ bir sosyal olgu olarak bireylerin her 

zamankinden daha fazla seçim yapabilmesidir. Tüketim kalıpları göz önüne alındığında 

bu dönemde, bireyler arasında eğlence, giyim-kuĢam ve evin süslenmesini kapsayacak 

Ģekilde gösteriĢçi tüketim yapmaya doğru bir yönelim ortaya çıkmaya baĢlamıĢ ve 

malların statü verici nitelikleri daha genel bir ilgi odağı olmuĢtur.
189

 

―GösteriĢ tüketimi, diğer bazı ihtiyaçlar gibi kiĢinin sadece kendini tatmin 

için değil, baĢkalarının gözünde değer kazanmak için yapılır. Toplumun 

kültürel, sosyal yapısının gösteriĢ merakı karĢısındaki tutumu kiĢinin 

davranıĢını yönlendirecektir. GösteriĢ tüketimine yönelen kiĢinin bu 

davranıĢının amacı, mensubu bulunduğu sosyal sınıf içinde diğerlerinin 

hayranlığını uyandırmak, statüsünü sağlama almak, yani yatay bir 

hareketlilik veya sınıf içinde liderliğe yükselme ya da bir üst sınıfa 

kabulünü sağlama gibi dikey hareketlilik olabilir. GösteriĢ tüketiminde en 

etkili faktör referans gruplarıdır. Orta sınıf mensuplarının sosyal 

tabakalaĢmada yükselme göstergesi daha çok harcamalardaki (özellikle 

gösteriĢ harcamalarındaki) artıĢ ile birlikte gözükmektedir.‖
190

 

KentleĢme mahalle dokusuna etki etmekte, apartmanların çoğaldığı semtlerde 

doku değiĢmektedir. O. IĢık ve M. Pınarcıoğlu‘na göre Türkiye‘deki apartmanlaĢmanın 

baĢ aktörü orta sınıf mensuplarıdır: bu olgu kentleĢme sürecinin yarattığı sorunlarla baĢ 

etmek için orta sınıfların geliĢtirdiği bir güç birliğidir.
191

  

Kent içinde daha dinamik, değiĢken ve hareketli bir döneme girilir. Arabalar 

artarken apartman yaĢamı da yaygınlaĢır ve iç göç yüzünden nüfus çeĢitlenir. Nüfus 

profilindeki değiĢim apartmanlaĢmayı ön plana çıkartmıĢ olup, apartman hayatına geçiĢ 
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adeta modernliğe geçiĢ gibi algılanmaktadır. Popüler dergilerde yayınlanan reklamlarda 

müĢterilerine çekiliĢle apartman daireleri veren bankaların reklamlarına sıklıkla 

rastlanır. Apartmanda yaĢamak isteyen ve yeteri kadar parası olmayanlar bu reklamları 

takip ederek parasını bir bankadan diğerine yatırmakta ve bu çekiliĢlere katılmaya 

çalıĢmaktadırlar. Apartman talebinin çokluğu nedeniyle inĢaat alanında yap-sat modeli 

artmıĢ, kooperatifleĢmeler ve banka kredileri gibi çözümler üretilmeye çalıĢılmıĢtır. 

1960‘lı yıllar içinde dikkat çeken bir baĢka olgu da kadının toplumsal konumundaki 

değiĢimdir. ÇalıĢan kadınlarla ilgili istatistikler gözden geçirildiğinde 1950-1965 yılları 

arasında mesleklere göre bir ayrım yapıldığı görülür. 1950'den 1965'e kadar çalıĢan 

kadın nüfusu ağırlıklı olarak tarım ve ormancılık sektörlerinde faaliyet gösterirken 1965 

sonrasındaki veriler kadınların belli meslek kollarında çalıĢma hayatına girdiklerini 

göstermektedir. Kadının 1950‘lerde baĢlayan ev dıĢında ücret alarak çalıĢması öncelikli 

bir amaç olarak değil, geçici ve zorunlu bir iĢ olarak kabul görmektedir.
 192

 

―Aile içi iliĢkilerde baba oğul arasındaki egemenlik iliĢkisinin değiĢtiği, 

babanın gücünü kaybettiği görülmektedir. Bununla birlikte çocukların 

yetiĢtirilmesinde, bir meslek sahibi olması için eğitim kurumlarıyla 

iĢbirliğinin yapılmasında sorumluluğu kadının üstlendiği gözlenmektedir. 

Bu dönemde eğitilmiĢ kadınlar eğitilmeyenlere göre, kentli kadınlar 

köydekilere göre daha iyi koĢullarda yaĢamaktadır. Göç ile birlikte 

erkekler tarım dıĢı sektörde çalıĢmakta, köydekine oranla üretime katılma 

zorunluluğu değiĢen kadın ise daha iyi bir statüye sahip olmaktadır. O 

dönemde kırsal kesimdeki kadınlar ağır iĢ gücünden kurtulmak için kentli 

ev kadını olma isteği içindedirler. Kentli kadınların da hem ev hem de iĢ 

hayatının sorumluluğundan dolayı ―kendi evinin kadını‖ olmak istedikleri 

görülmektedir.‖
193 

VaroĢ kesim ailelerinde kadının ve genç kızların çalıĢma oranlan erkeklere 

oranla daha düĢük gözükmektedir. Aile reislerinin eĢlerinin ya da kızlarının çalıĢmaları 

konusundaki tutumlarını B.Tolan Ģu sözlerle açıklamaktadır: ―Kırsal yaĢamda iĢlerin 

çok önemli bir bölümünün kadın tarafından gerçekleĢtirildiği göz önünde 

bulundurulursa, esas tepkinin kadının çalıĢmasına karĢı değil, baĢka bir sosyo-kültürel 

sistemden ithal edilmiĢ ve sosyo-kültürel normlarına karĢıt özellikler gösteren bir 
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kentsel ortamda çalıĢmasına karĢı belirdiği anlaĢılmıĢ olacaktır."
194

 M. Kıray, bu 

konudaki benzer görüĢlerini Ģöyle ifade etmektedir; 

―Kadınlar neresi olursa olsun iĢ bulup çalıĢıyorlar. Kendilerini 

değiĢtirmeye uğraĢıyorlar. Ama küçük kasabada ya da köy yerinde 

önemli insan olma psikolojisiyle büyüyen erkek, büyük kentte özel bir 

yeri olmadığını fark edince Ģiddetli bir Ģamar yemiĢ gibi oluyor ye kendi 

içine kapanıyor. Tek bir hükümranlık alanı kalıyor ona, o da evde 

çalıĢtırdığı eĢi ve kızı. Bu durumun değiĢimin çalkantıları olduğunu da 

belirten Kıray, bu çalkantıların da değiĢeceğini, bunun için ise belki bir 

kuĢak daha geçmesi gerektiğini söylemektedir.‖
195

 

Gecekondu sorunu da 1950‘lerden beri izlenen liberal ekonomik uygulamaların 

sonunda artan toplumsal ve fiziksel hareketlilik nedeniyle iyice ĢiddetlenmiĢtir. 

Enflasyonist ekonomiler siyasi kalkınmayı geliri değiĢmeyen vatandaĢların üzerine 

yıkarken, bir yandan da kırsal alanların pazara açılmasını kolaylaĢtırmıĢtır. Böylece 

pazarla bütünleĢme süreci, kırsal alanlardaki toplumsal ve ekonomik yapıyı etkileyerek, 

dıĢ göç oranını daha da arttırmıĢtır.
196

 Kente yeni gelen nüfus, barınma sorununu gece-

kondulaĢma ile kendi kendine çözmeye çalıĢır. Kentler gittikçe kalabalıklaĢırken 

köyünden, kasabasından büyük kentlere gelenler için yeni bir hayat baĢlamaktadır.
197

 

―Türkiye'deki temel ekonomik siyaset, sürekli olarak, kırdan kente bir 

akım yaratacak yapısal değiĢmeleri oluĢtururken, bunun sonucu olan 

gecekondu yapımının yasalar yoluyla engellenmesi hiç kuĢkusuz, 

olanaklı değildi. Aslında, geniĢ kapsamlı bir planlama görüĢünden 

yoksun olan baĢıboĢ ekonomik uygulamalar, doğal olarak, kimisi zaten 

beklenmeyen ve denetlenmesi son derece güç toplumsal ve ekonomik 

sonuçlar doğuruyordu. Üstelik bu sonuçlar, temel belirleyici değiĢken 

olan genel ekonomik ve toplumsal siyasetle birlikte düĢünülmüyordu. 

Sanki ―gökten zembille inmiĢ‖ olaylar gibi tek baĢlarına ele alınıyor ve 

dolayısıyla, bunlarla baĢa çıkmak için baĢvurulan önlemler etkisiz 

kalıyordu.‖
198

 

Gecekondular, genellikle kentlerin çevresinde, kimi zaman ise büyük 

fabrikaların yer aldığı bölgelerde yoğunlaĢmıĢtır. Gecekondulara yerleĢenler öteden beri 

yalnızca sanayi iĢçileri değildir. Her türlü göçmenin, formel ya da enformel sektörlerde 

çalıĢanların, iĢsizlerin ve lümpenlerin ve marjinal iĢler yapanların Ģehre yeni 
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geldiklerinde geçici bir barınma alanı olarak kullandıkları, zamanla kimi ekonomik 

sorunlar ve planlama eksiklikleri dolayısıyla kalıcı konutlar halini almıĢ oluĢumlardır. 

Tek katlı yığma duvar Ģeklinde olan bu yapılar kimi politik amaçlı imar afları ve kimi 

mahkeme kararlarıyla kalıcılaĢıp, üzerlerine yeni katlar yapılarak 'apart-kondu'lara 

dönüĢmüĢtür. Bazı ülkelerdeki tenekelerle, paçavralarla örtülü, 1-2 m
2
‘lik bir alandan 

oluĢan gecekondulara nazaran, Türkiye‘deki çoğu gecekondu iyi durumda olup sağlam 

yapı malzemeleriyle kurulmuĢ, minik bir bahçesi ve temel ihtiyaçlarının bazıları 

karĢılanmıĢ durumdadır. Pek çok gecekondu, yüksek fiyatlı blok apartman dairesi 

sakinlerini imrendirecek niteliktedir.
199

 

―Gecekondu bölgesi eskidikçe hukukî durum da sağlamlaĢtı. Politikacılar 

devlet topraklarını iĢgal edenlere tapu vermeyi vaat edip, çoğu zaman bu 

vaatlerini tutmak mecburiyetinde kaldılar. Belli bir gecekondu semtinde 

yaĢayanların bir baskı grubu haline gelmesi zaman aldığından, yeni 

gecekondular her zaman yıkım tehlikesiyle karĢı karĢıyaydı. Arsaya polis 

veya belediye tarafından el konulması sık rastlanan bir olay değildiyse de 

tapulanma, gecekonduluların belediye hizmetlerinden yararlanmasını 

sağlıyordu. Genellikle belediye hizmetleri ve altyapı yetersiz kalıyordu. 

Birkaç seçim geçtikten sonra bazı hizmetlerin gelmesi muhtemeldi; ama 

bu arada küçük ölçekli özel teĢebbüs, taĢımadan tüp gaza kadar birçok 

hizmeti sağlayarak devletin yerini tutmayı beceriyordu. OturmuĢ 

gecekondu semtleri birkaç yıl içinde küçük bahçeli sağlamca evlerden 

oluĢan iĢçi sınıfı banliyölerine benzemeye baĢladı. Böylece 

gecekondunun tanımlayıcı özelliği kamu mallarının yokluğu olarak kaldı. 

Gecekondunun zamanla geliĢmesinde, köyden aktarılan ilk tasarrufun 

yanı sıra, göçmenlerin geldikleri köylerle iliĢkiyi kesmemeleri sonucu 

gündelik yeniden üretimlerinin kolaylaĢmasının da önemli bir rolü vardı. 

Ayrıca, gecekondu, ailenin kendi malı olduğundan kira harcaması yoktu 

ve bu para konutun geliĢtirilmesi ve geniĢletilmesi için kullanılabilirdi. 

Tapu alan gecekondu sahipleri değerli bir Ģehir mülkünü de elde etmiĢ 

oluyorlardı. Devlet arazisinin tarihî mirası nedeniyle gecekondu semtleri 

Ģehir merkezlerinden fazla uzak değildi ve bu mülklerin yararlandığı 

kentsel rant oldukça büyüktü. Gecekondu sahipleri evlerini satmasalar 

bile, evlerinin daha çok para ettiğinin bilinci, cari gelirlerinin daha büyük 

bölümünü tüketime ayırmalarına imkân veriyordu. Özet olarak, 

gecekondu, ĢehirleĢme ve konut sorunlarına çözüm getiren önemli bir 

yenilik olduğu gibi, iç pazarın oluĢumuna da katkıda bulundu.‖
200

 

D. Avcıoğlu'na göre, küçük esnaf ve tüccar gecekondularda ―daha uyanık ve 

dinamik‖ bir toplumsal tabakadır. Bunlar genellikle kente önceden yerleĢmiĢtir. 

Ġçlerinde gecekondu simsarları ve birkaç iĢi bir arada yürütenler vardır. Bu grup 

                                                 
199

 Yıldız, ss. 63-70. 
200

 Keyder, Türkiye‘de Devlet ve Sınıflar, s. 199. 



65 

 

gecekonduların ekonomik ve toplumsal açıdan üst tabakasıdır ve kent yaĢamına uyum 

sağlamada ―daha ileri seviyeye‖ eriĢmiĢlerdir. Esas sınıf farkı ise ev sahibi ile kiracı 

arasındadır. Ev sahibi olan ve bundan gelir elde edebilenlere, ―baĢarılı‖ gözüyle 

bakılmaktadır. Orta tabaka fabrika iĢçileridir. En alt tabaka ise, iĢsizler, gizli iĢsiz 

niteliğinde satıcılar, geçici iĢlerde çalıĢanlardır.
201

 

KentleĢme, hem kırsal bir toplumun kentsel bir topluma dönüĢme süreci, hem de 

ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel etkinliklerin mekâna yansıması, ve onu  Ģekil-

lendirme süreci olarak tanımlanmaktadır.
202

 

Ancak bu tarzda geliĢen kentleĢme, sanayi ve sağlık, ticaret, ulaĢım, 

haberleĢme gibi hizmetlerdeki geliĢmenin akıbetinde oluĢan büyümenin bir sonucu 

değil, aksine kırsal kesimdeki yapısal bozuklukların, nüfusu köylerden kentlere 

itmesinin sonucu, sağlıksız bir kentleĢmedir.
203

 

Türkiye'de bir ekonomik dengeleyici kuvvet olarak devlet, yaptığı bazı düzen-

lemelerle bu sürece hizmet etmiĢtir. Kentsel alanda ekonomik olarak güçlü ve tüketebilir 

kitleler oluĢturma çabası 1965'lerden 1970'lere uzanan ve kentsel alanda hayal 

edemeyecekleri bir yaĢam tarzına kavuĢmuĢ kimi kesimler kentleĢmeyi özendirecek bir 

örnek olmuĢlardır. Ancak güçlenen sermaye zamanla uluslararası ekonomik güçlerle 

birleĢerek devletin dengeleyici sosyal devletçi politikalarını bertaraf eden bir süreci 

baĢlatmıĢ, kentsel alanlarda belirgin bir yoksulluğun oluĢmasına yol açmıĢtır. Bu süreçte 

gelir dağılımı oranları da yoksullar aleyhine değiĢmiĢtir.
204

 

Aynı Ģehirde içinde oluĢan farklı yaĢam formlarında yukarıda da sözü edilen 

değiĢiklikler ve farklılıklar sonucunda göçmenler, kentin içinde kente benzemeyen, ama 

sonuçta ne köylü, ne de kentli olan yeni bir kimliğe bürünmüĢtür. Buna kimliksizlik ya 

da yeni bir kimlik arayıĢı da denebilir. Burçak Evren‘in de tanımladığı gibi: Bu çeliĢkili 

durum, kendini en somut biçimde giysilerde göstermiĢtir. Örneğin Ģalvarın üzerine 

giyilen pileli etek, mini etek üzerindeki baĢörtü, T-shirtle uyum sağlamaya çalıĢılan 
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Ģalvar gibi. Önceleri ne kentli, ne köylü olan bu kimlik arayıĢı yerini bu bireylerin 

sonuçta ne doğulu kalabilmiĢ ne batılı olabilmiĢ görünümüne bırakmıĢtır. Bu 

kimliksizliğe bir de beklentilerin umutsuzluğu, kentin içinde, kentin olanaklarından 

yararlanamayıĢın getirdiği ama ulaĢılması olanaksız olan düĢler eklenince kentle birlikte 

yaĢayan, ama kentliden farklı bir dünyaya sahip olan kitleler yaratılmıĢtır. Bu kitleler 

kent yaĢamının acımasızlığı karĢısında bir bakıma sindirilmiĢ, dıĢlanmıĢ bu kitlenin 

kültürü de yoksulluğun nedenlerini kaderde arayan, kurtuluĢu Tanrı'nın yardımıyla 

mümkün olmayan hedeflerde gören, mutluluğa ulaĢmanın tek yolunun çile ve acıyla 

olabileceğini sanan ve nihayetinde hızlı değiĢimlere çok açık olarak geliĢecektir.
205

 

Bu yıllardaki toplumsal eğlence kültürünün en önemli durakları gazinolar ve 

sinemalardır. Sinemanın günlük yaĢamdaki yeri ise günümüzde olduğundan çok 

farklıdır. Okuma-yazma oranının düĢük olduğu bu dönemde halkın beslendiği diğer 

popüler kaynaklar arasında cep kitapları, tefrikalar, foto-romanlar sayılabilir. Bunun 

yanı sıra bir yanda Ses ve Hayat gibi Amerikan tarzı popüler, bol resimli aile dergileri 

ile diğer yanda Yön, Aksiyon, Akis, Sol gibi ideolojik içerikli düĢün dergilerinin yayın 

hayatında olduğu görülmektedir.
206

 

―Gecekondu alanları fiziksel yoksulluğun izlerini taĢıdıkları gibi, kentsel 

eğlence ve yaĢam kültüründen uzak bir hayatı ifade ederler. Kent 

merkezlerine yapılan eğlence amaçlı yolculuklar ise merkezdekileri 

rahatsız etmiĢtir. ‗Beyoğlu'nu varoĢlar bastı‘ gibi sözler çeĢitli 

medyalarca kullanılarak bu durumdan duyulan rahatsızlık ifade 

edilmiĢtir. Her ne kadar bu insanlar kent eğlencesine katılacak maddi 

dayanakları sağlamıĢlarsa da, henüz bu eğlence formunun çok 

uzağındadırlar. Bu tür sorunlar gecekondu kültürünün kendi geleneksel 

değerlerini yaratmasına iliĢkindir. Bu anlamda ‗magandalık‘, ‗kroluk‘ 

gibi kavramlarla iliĢkilendirilen, yeni bir gecekondulu kimliğinden 

bahseden tanımlamalar ortaya çıkmaktadır.‖
207

 

1960 yılı baĢlarında ülkede ilk defa gerçekleĢen askeri müdahalenin 

hâkimiyetinin hissedildiği ve Menderes‘li yıllar siyasetine karĢı cephe alınması da 

toplumsal bir olgu olarak karĢımıza çıkar. ‗50‘lerin sonlarına doğru artan siyasi 

kutuplaĢma, ‗60‘ların ilk dönemlerinde, yerini yönetimsel bakıĢ açılarının bir anda 

değiĢmesi ile bir bocalama dönemine bırakmıĢtır. Yeni yönetimin 27 Mayıs öncesine 
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karĢı yönlendirici ve baskıcı tutumu ilk ve orta öğretimde okutulan ders kitaplarının 

dahi bu hâkimiyetin hissedildiği bir hava içinde yeniden yazılmasını getirmiĢtir. 

Kitaplarda kullanılan dil ve anlatım biçimi, içerik kadar önemlidir. Özellikle 7-18 yaĢ 

düzeyindeki çocuklar için usta bir Ģekilde kullanılan dil, üslup ve anlatım bakımından 

ise DP dönemine küs ve Ģüpheli bakmaktadır.
208

  

Bu geniĢçe özetten de yola çıkarak Adalet Partisi‘nin mantıken DP‘den çok 

farklı olmadığını söylemek mümkün. Kongar, DP‘nin ―nüfuz ticareti‖‘nin 1960'lardan 

sonra Adalet Partisi'nin ikitdarında ―Büyük Türkiye‖ sloganı ile topluma egemen 

olduğunu söyler ve Ģöyle yorumlar:  

―Artık politikacıların akrabalarının ekonomik ve mali skandalları, 

kaçakçılık ve yolsuzluk olayları gündeme gelmiĢtir. ‗Devlet eliyle özel 

teĢebbüs yaratma politikası‘ yozlaĢtırılarak, ‗devlet eliyle belli bir 

siyasetçiyi Ģahsen destekleyen özel giriĢimci yaratma‘ politikasına 

dönüĢmüĢtür.‖ 

Kongar, bu politikanın temelleri daha Demokrat Parti döneminde atıldığının 

altını çizer: ―AP döneminde bu yozlaĢtırılmıĢ ―destekleme‖ politikası, Soğuk SavaĢ 

Ģemsiyesi altında "anti-komünizm" ile de kamufle edilir ve yağma düzeni artık 

kurumlaĢma yoluna girer.‖
209

 

 Orhan Kemal‘in 50‘lerde yazdığı eserleri, 60‘larda beyazperdeye taĢınmıĢtır. Bu 

iki dönem arasında farklar olsa da temel yönetim zihniyetleri birbirine benzer özellikler 

taĢımaktadır.   

 

 

 

 

 

                                                 
208

 Ġsmet Üzen, 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ve Demokrasi Eğitimi, Kırıkkale, 1998, s. 46. 
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3.3 EDEBĠYATTA TOPLUMSAL GERÇEKÇĠLĠK AKIMI VE TÜRKĠYE‟DEKĠ 

YANSIMALARI  

 

Sanatın sınıfsal niteliğini incelemeye ilk giriĢenler, sınıflı toplumlarda sanat 

dahil bütün ideolojinin sınıfsal nitelikte olduğunu belirleyen Marks, Engels ve Lenin 

olmuĢtur. Bu nedenle toplumcu sanatta gerçekçi ilkelerin gerekliliği; sosyalizmi ütopist 

bir düĢten ve soyut bir idealden bilime dönüĢtürmüĢ olan Marksist-Leninist dünya 

görüsüne dayanmaktadır. 
210

 

―DüĢünceler tıpkı malların ücretlerle birlikte var olması gibi, kendi 

toplumsal karakterleri dille birlikte var olurken, kendi özelliklerinden 

yitirecek bir biçimde dile dönüĢmezler. DüĢünceler dilden ayrı var 

olamaz. Ġnsanlar arasında var olabilmesi ve karĢılıklı iletilebilmesi için, 

kendi anadilinden yabancı dile önce çevrilmesi gereken, düĢünceler, 

haliyle bir benzeĢme gösterir. Ne var ki bu benzeĢme, dilde değil, dilin 

yabancılığındadır.‖
211

 

 

Tunalı;  Marksizm‘i ―tarihsel-kültürel geliĢmeyi maddi ve ekonomik etkenlerle 

açıklayan, tarihsel materyalizm adını alan, kapitalist düzeni devrim ile değiĢtirerek 

sosyalist bir düzen kurmak isteyen bir eylem felsefesi ve ideoloji‖ olarak 

tanımlamıĢtır.
212

 

Marx ve Engels, ―Bizim için bilimsel sosyalizm, oluĢturulması gereken bir 

düzen, gerçeğin kendine göre uyarlanmasını gerektiren bir ideal değildir. Biz bilimsel 

sosyalizmi, bugünkü düzeni değiĢtirecek gerçek eylem olarak tanımlıyoruz,‖ diyerek 

Marksizm ve toplumcu gerçekçilik arasındaki organik bağın kurulmasını 

sağlamıĢlardır.
213

 

Marx ve Engels; sanatı, toplumların evreleriyle birlikte ele almıĢ, onu sanayi 

tarihi ile devinimlendini dile getirmiĢtir:  

                                                 
210

 Hilâl Akça, 1963-1965 Yıllarında Yayımlanan Türk Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik,  Kayseri, 

ErciYes Ünicersitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Edebiyatı 

Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2007 s.2. 
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―Sanayi tarihi ile sanayinin nesnel hale gelmiĢ varlığının, nasıl insanın 

özündeki güçlerin elle tutulur biçimde var olan insan psikolojisinin açık 

kitabı olduğunu görüyoruz ki bunlar, insanın kendi özüyle bağlantısı 

içinde değil, dıĢtan kurulan bir yararlılık iliĢkisi içinde kavrana gelmiĢtir 

hep. Çünkü yabancılaĢma içinde hareket eden insan, insanoğlunun genel 

varlığını din yada tarihi soyut genel özü içinde, politika, sanat edebiyat 

vs. olarak, insanın özündeki göçlerin, kendi gerçekliği ve insan türünün 

kendi eylemleri olarak kavranabiliyordu ancak. ġimdiye kadar bütün 

insan etkinliği, emek, dolayısıyla sanayi, kendi kendine yabancılaĢmıĢ 

etkinlik olduğuna göre, bu genel hareket sanayinin özel bir parçası olarak 

kavranabileceği gibi, kendisi de bu genel hareketin bir parçası olarak 

kavranabilecek. Günlük maddi sanayide insanın nesnelleĢmiĢ, özündeki 

güçler, duyusal yabancı yararlı nesneler biçimi altında, yabancılaĢma 

biçimi altında karĢımıza çıkar. Tarihin bugün en elle tutulur en kolayca 

nüfus edilebilir yanı olan bu kitap, burada hakiki kapsamda gerçek bir 

bilim haline gelmeyecek olan psikolojiye kapalı bir kitaptır.‖ 
214

 

 

Toplumcu gerçekçilik, kaynağını, Marksizm‘den almaktadır. Marksist estetik 

anlayıĢına dayanır. Marksist dünya görüsüne sahip yazarlar  Marksist / materyalist / 

determinist bir anlayıĢla yaĢamı incelemiĢ ve toplumsal yasamı ―alt yapı – üst yapı‖ 

iliĢkileri bağlamında anlamlandırmıĢtır. Bu yazarlara göre bütün hayatı ekonomik alt 

yapı Ģekillendirmektedir ve üst yapının bir aracı olan edebiyatta bu alt yapının bir 

sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu anlayıĢa sahip olan yazarlara göre, kapitalist toplum 

yapısı türlü eĢitsizlikler üzerine kurulmuĢtur ve bu düzen yıkılmalıdır. Bu bağlamda da 

edebiyata ideolojik bir söylem yüklenir ve sınıfsal çatıĢmalara ―ezen – ezilen‖ çatıĢması 

bağlamında değinilir. Edebiyat, kapitalizmin karsısında savaĢan sosyalist cephenin 

propaganda aracı hâline gelir böylece.
215

 

Kuramcı Plehanov toplumsal bilincin toplumsal Ģartlar tarafından belirlendiğini 

dile getirir. Ona göre ―‗her ideolojinin – sanat ve edebiyatta dâhil olmak üzere – belli 

bir toplumun ya da, sınıflara bölünmüĢ bir toplumdan söz ediliyorsa belli bir sınıfın 

eğilimlerini ve ruh hâllerini ifade ettiği açıktır.‖ 
216
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215
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Lenin, 1905‘te ―Parti Edebiyatı‖ baĢlıklı yazısında, ―Kahrolsun taraf tutmayan 

edebiyatçılar! Kahrolsun edebiyatın üstün insanları! Edebiyat isçi sınıfının genel 

davasının bir kısmı, bütün isçi sınıfının Ģuurlu bütün öncüleri tarafından hareket ettirilen 

mekanizmada bir çark ve küçük vida olmalıdır.‖ diyerek tüm edebiyatçıları bu yolda 

göreve çağırmıĢtır. 
217

 

Toplumcu gerçekçiliğin ortaya çıkıĢ dönemi genellikle I. Dünya SavaĢı‘nın 

baĢlangıcı ile savasın bitimine yakın, 1917‘de Rusya‘da gerçekleĢmesiyle savaĢın ve 

Dünya‘nın kaderini değiĢtiren ―Ekim Devrimi‖ olarak gösterilir. Ancak bu görüĢün tam 

anlamıyla bir edebî akım olarak ortaya çıkısı ve Rusya‘nın toplumcu gerçekçiliği 

devletin resmî sanat görüsü olarak kabul etmesi 1930‘ları bulur. 1934 yılında 

Moskova‘da toplanan ―Sovyet Yazarlar Birliği Kongresi‘nde bu akımın ana ilkeleri 

saptanır. Aynı zamanda bu akımın isim babası da olan Maksim Gorki tarafından bu 

ilkeler dört madde halinde söyle özetlenir: 

 
1. Toplumcu Gerçekçilik daha önceki eleĢtirel gerçekçilikten farklı olarak 

programatik bir edebiyattır ve bir tezi vardır. Bu edebiyatta insanı 

belirleyen en temel öğe kolektivizmdir: ―Sosyalist bireysellik ancak 

kolektif emek içinde geliĢebilir.‖ 

3. Toplumcu gerçekçi edebiyatta iyimser bir bakıĢ açısı egemendir: 

―YaĢam eylemdir ve yaratmaktır. Yeryüzünde yaĢayan insanın ulaĢmak 

isteyeceği en son erek yeryüzünde yaĢamak mutluluğudur.‖ 

4. Bu edebiyat eğitsel bir iĢlevle yüklüdür: Sosyalist bireyselliğin 

geliĢtirilmesi bu edebiyatın ana amacıdır.
218

 

Aynı kongrede konuĢma yapar kuramcı Andrey Shdanow Ģu maddeleri sayarak 

sosyalist gerçekçiliğin geliĢimine ve temel yönelimlerine iĢaret etmiĢ ve onu sınırlarını 

Ģöyle çizmiĢtir: 

1. Burjuva edebiyatı bugün artık hiçbir büyük yapıt yaratamayacak bir 

durumdadır. Kapitalist sistemin çöküntü ve tembelliğinden doğan burjuva 

edebiyatının çöküĢü ve çözülüĢü, burjuva kültürünün durumu için 

karakteristik bir özelliktir… Burjuva kültürünün çöküĢü ve tembelliği 

için, mistisizm, dindarlığa dalma, pornografi için duyulan tutku 
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karakteristiktir. Kalemini kapitale satmıĢ olan burjuva edebiyatının en 

gözde kiĢileri, bugün, hırsızlar, dedektifler ve sahtekârlardır. 

2. Bizim yurdumuzda ise, edebiyat yapıtlarının baĢ kahramanları, yeni 

yasamın etkin kurucularıdır: isçiler, isçi kadınlar, kamu için çalıĢan köylü 

erkekler ve kadınlar, parti görevlileri, iktisatçılar, mühendisler vb. gibi. 

3. ‗Büyük Stalin‘ , bizim yazarlarımızı ‗insan ruhunun mühendisleri‘ 

olarak adlandırdı. Bu ne demek? Bu ad, onlara ne gibi görevler yüklüyor? 

Ġlkin, sanat yapıtlarında yaĢamı, hakikate sadık tasvir edebilmek için 

yasamı tanımak, körü körüne değil, ölü gibi değil, ‗objektif gerçeklik‘ 

olarak da değil, tersine devrimci geliĢme içindeki gerçeklik olarak 

tanımalı. Burada hakikate sadık ve tarihsel olarak somut sanat tasviri, 

emekçi insanlara sosyalizm ruhu içinde ideolojik olarak biçim vermek ve 

onları eğitmek gibi bir görevle bağlı olmalıdır. Bu, bizim edebiyatta ve 

edebiyat tarihinde sosyalist gerçekçilik olarak adlandırdığımız yöntemdir. 

Bizim Sovyet edebiyatı tek yönlü olma gibi bir yergiden de korkmaz. 

4. Ġki ayağı ile materyalist temele sağlamca basan edebiyatımız için, 

yasama yabancı hiçbir romantizm söz konusu olamaz; ancak, yeni türden 

bir romantizm, devrimci bir romantizm söz konusu olabilir. Biz, söyle 

diyoruz: Sosyalist gerçekçilik, Sovyet edebiyatının ve edebiyat 

eleĢtirisinin temel yöntemidir. Ama, bu Ģunu Ģart koĢar: Devrimci 

romantizm, bütünleĢtirici bir eleman olarak edebiyat yaratımı içine 

girmeli, çünkü, partimizin tüm yaĢamı, isçi sınıfının tüm yaĢamı ve onun 

kavgası, en sert, en uyanık çalıĢmanın en yüksek kahramanlık ve en geniĢ 

açılarla bağlılığından ibarettir. 

5. Çok çeĢitli yazarların emrinde bulunuyor. Sovyet edebiyatı, bu araçları 

çeĢitliliği ve çokluğu içinde uygulama ve daha önceki dönemlerden bu 

alanda yaratılmıĢ en iyiyi seçme olanaklarına sahip. Bu görüĢ açısından 

bakıldığında, edebiyat tekniğine egemen olma, bütün dönemlerin 

edebiyat mirasına eleĢtirel olarak sahip olma bir ödevdir; bu ödevi yerine 

getirme den, siz insan ruhlarının mühendisleri olamazsınız.‘
219

 

Toplumcu gerçekçilik Sovyet Yazarlar Birliği‘nin tüzüğünde Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: 

 
―Toplumcu Gerçekçilik, Sovyet edebiyatının ve edebî eleĢtirmenliğin 

temelini teĢkil eden bir metottur. Sanatçıdan gerçeğin, devrimden sonraki 

geliĢmesi içinde doğru ve soyut bir biçimde temsil edilmesini 

istemektedir. Bundan baĢka, gerçeğin artistik bir biçimde doğru olarak ve 

tarihsel soyutluğu ile sunulması, isçilerin sosyalizm ruhu içinde ülküsel 

devrimi, eğitimiyle birlikte olması gerekmektedir.‖
220

 

 

Ġlk baĢlarda Türk romancıları kırsal alanlara pek ilgi duymazlar. GeliĢim seyrine 

dikkat edildiğinde, yazarların sınıfsal bir tavrı olarak da yorumlanabilecek Ģekilde kent 
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iĢlenmiĢtir ve kentteki olgular yansıtılmaya çalıĢılmıĢtır.
221

 Cumhuriyet dönemindeki 

rejimin romandaki sosyolojisini pek çok yazar kendine göre ele almıĢtır. ReĢat Nuri'den 

Yakup Kadri'ye değin yazarlar, dönemin koĢullarını yazmaya çalıĢmıĢlardır. Aydın, 

halk, köylü, eĢkıya, vb. pek çok olgu bu dönemde konu olarak alınır. Diğer karakterler, 

genelde devletin bürokratlarında karĢılık bulurdu: Ġdealist köy öğretmenleri, genç 

subaylar, fedakâr doktorlar, kaymakamlar gibi bürokratik kiĢiler ortaya çıktı. ReĢat 

Nuri, Sabahattin Âli gibi yazarlarda, bu öğretmen ve kaymakam tiplerini bulmak 

mümkündür. Bu karakterler çoğunlukla, Kemalist aydınlama düĢüncesinin temsilcileri 

olurlar.
222

 

Kapitalist toplumlarda, insan sınıfsal iliĢkilerden dolayı gerçeği doğru biçimde 

algılayamaz. Bu nedenle yazar, gerçeğin bilgisini sunacak ve devrimci sınıfı 

bilinçlendirecektir. Bunun sonucunda bilinçlenecek olan insan, sınıf çıkarlarını 

kavrayacak ve dünyayı değiĢtirmek amacıyla mücadeleye giriĢecektir. Yazar, ezilen 

sınıflar adına konuĢacak, daha iyi bir dünya kurulması için bireylerin yeteneklerini 

geliĢtirecek ve uyumlu bir yasamın kurulması için destek olacaktır.
223

 

Türkiye‘de toplumcu gerçekçilik akımının ortaya çıkıĢı da Rusya ile yakın 

zamana denk gelmiĢtir. Bu akımın  öncelikli eserlerini Türkiye‘de  Ģiir alanında Nazım 

Hikmet‘le görürüz. Hikâye ve romandaki öncüleri yine eserlerinin büyük bir kısmını 

1940‘lı yıllarda veren Sadri Ertem ve Sabahattin Ali‘dir.  Sadri ertem‘in 1928 yılında 

Nazım Hikmet‘in liderliğindeki Resimli Ay dergisinde baĢlatılan sosyalist gerçekçi 

hikâyenin ilk önemli ve dikkate değer örneğini Sadri Ertem, bu dergide çıkan ‗Bacayı 

indir Bacayı Kaldır‘ hikâyesiyle‖ 1928 yılında verir. 
224

 

Nâzım Hikmet, toplumcu gerçekliliğin hedefleri ve Türkiye edebiyatına nasıl 

yansıdığına dair görüĢlerini Ģöyle ortaya koymuĢtur: 

―Proleter edebiyatı, her Ģeyden önce devrimci bir edebiyattır. O 

kapitalist rejimin yanında için için oluĢan ve bugün Sovyetler 

Birliği‘nde çalıĢan yeni topluma uyarak, onu aydınlatan, tasvir eden 

edebiyattır. Bu geniĢ çevreleri saptamaya ve yoruma kalkınca büyük 
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bir güçlük karsısında kalırız. Gerçekten edebi bir eylem bir yapıt 

ürünüyle kendini tanıtır. Oysa biz bu alanda ancak öncü yapıtlarla 

karĢılaĢıyoruz. Maddi değiĢmeler henüz tek tük ve gençtir. Bu yeni 

estetik hareketin doğal geliĢimini ve tüm geniĢliğini ancak estetiğin 

geliĢtiği yeni topluma tümüyle yerleĢmesinden hatta yerleĢmesini 

uzun bir süre izledikten sonra saptamak mümkün olacaktır. Böyle 

olmakla birlikte onun ilkeleri ve olumlu bir baĢlangıcı vardı… 

 

Devrim yeni bir insan yaratmıĢtır. Bu adam ister fabrika isçisi, ister 

toprak isçisi olsun,bu adam akımlara karsı gelecek, eskiden kalanları 

yok edecek, plânı ile gereçleri hazır olan kurumu yapacak olan bir 

dövüĢçüdür. Devrim onları kendi iç dünyasına, kendi özelliğine göre 

yaratmıĢtır.‖ 
225

 

 

Sadri Ertem ve Sabahattin Ali dıĢında, Türk hikâyeciliğinde toplumcu gerçekçi 

eserler veren diğer yazarlar ise Halikarnas Balıkçısı, Ġlhan Tarus, Kemal Tahir, Kemal 

BilbaĢar, Orhan Kemal, Samim Kocagöz, Mehmet Seyda, Necati Cumalı, Zeyyat 

Selimoğlu, YaĢar Kemal, Muzaffer Hacıhasanoğlu, Nezihe Meriç, Mehmet BaĢaran, 

Talip Apaydın, Fakir Baykurt, Dursun Akçam, Muzaffer Buyrukçu, Leyla Erbil, 

Mahmut Makal, Bekir Yıldız, Sevgi Soysal, Osman Sahin, Ġnci Aral, Kemal AteĢ, 

Burhan Günel ve Erendiz Atasü sayılmaktadır.
226

 

 Hasan Bülent Kahraman, edebiyatımızda toplumcu gerçekçiliğin ortaya çıkıĢ 

sebebini Ģöyle açıklamaktadır: 

―Türkiye‘ye ulaĢan serpintiler arasında kesinlikle batı kaynaklı veriler 

yoktur. TartıĢılanlar, varsa yoksa öz/biçim olguları, onların birbirlerini 

belirleme güçleri ve nihayet sanatın bağlanım sorunlarıdır. Üstelik 

kapitalizm, ulaĢılan teknolojik düzey, metropol gerçekleri de 

tartıĢmalarda sorgulanmamaktadır. Bunun bir nedeni,Türkiye‘nin özgül 

koĢullarıdır. Dünyada savaĢ vardır ve savaĢa girmemesine karĢın Türkiye 

de onu etinde kemiğinde duymaktadır. Ülke yoksuldur. Bütün harcamalar 
savaĢa yöneltilmiĢtir. Daha da önemlisi ülkenin önünde savası 

atlatmaktan, savaĢa girmemekten baĢka hedef yoktur. SanayileĢme 

unutulmuĢ, onun ivmesi ve coĢkusu söz konusu olmaktan çıkmıĢtır. 

YaĢananların tümü üstyapısal düzenlemelerdir ve orada da tek bir 

partinin kayıtsız koĢulsuz hükümranlığı söz konusudur. Toplumun 
üstünde yoğun bir baskı ve bir o kadar da yoğun bir basınç vardır.‖

227
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Sanayi o dönem Türkiye‘de yeni geliĢmeye baĢlamıĢtır, peĢi sıra iki savaĢın 

etkileri, sonraları Marshall yardımı akabinde kırdaki yoksullaĢma, halkı 

fakirleĢtirmektedir. Türkiye‘de toplumcu gerçekçilik etkilerinin ortaya çıkması ve bu 

akıma dair eserler verilmesi, bu sürece denk gelmektedir.  

Toplumun yaĢadığı dönüĢüm ve değiĢime karĢı, romancıların aldığı bir 

tavırdan -söz etmek mümkündür. Hızlı kentleĢmenin getirdiği toplumsal sorunlar, köylü 

ve toprak iliĢkileri, edebiyatta ana konular olmaya baĢlamıĢtır. DönüĢüm açısından 

bakılırsa, 19. yüzyıldaki tarihi bilinç romanlarından sonra, konular geçmiĢi 

anlamlandırmaktan, somut nesnel toplumsal sorunlara doğru evrilmiĢtir. Gerçekçi 

edebiyat, özellikle, 1950'den sonra kendisini, insanların sınıfsal bilincinin geliĢmesine 

odaklanmıĢtır. Pek çok romanda, iĢçi ya da köylünün nesnel koĢullara karĢı bilinçlenmesi 

ya da bilinçsizliği konu edilir. Romanın mekânı ve konuları değiĢince karakterlerin 

niteliği de değiĢir. 19. yüzyıl romanından ayrıĢmayla, artık tipler yeni toplumsal Ģartların 

kahramanlarıdır. 1960-1970'li yıllardaki sosyalist düĢüncenin" çeĢitli nedenlerle artan 

popülerliğinden sonra gerçekçi edebiyat, bunun zorunlu bir sonucu olarak "görev" 

almıĢtır. Gerçekçi edebiyatın geliĢmesinin bir diğer nedeni, 1940'lardan sonra gittikçe 

hızlanan kente göçün, artık kentin her noktasında ciddi bir olgu haline gelmiĢ olmasıdır. 

Toplumsal hareketlilik, köyden kente gelen insanların, yaĢam pratiklerinde bilinçlenme 

süreçleri vb. nedenler bu olguyu güçlendirdi.
228

 

1950'lerden sonra, rahatsız olunan, modemleĢmeci düĢünceleri, 'geriliği' ile 

sekteye uğratanlar, artık onun yaĢam alanındaydı ve korkunç bir çarpıĢma 

gerçekleĢmiĢti. Artık 'köylüye kadar gitmeye' gerek yoktu; çünkü onlar 

gelmiĢlerdi, hem de bütün varlıklarıyla! Yoksulluk, gerilik, "cahillik", 

kentlilerin kendilerini 'yaban'cı gördükleri sokaklardan akmaktaydı. Pazar, 

makine, kapitalist iliĢkiler herkesi, her Ģeyi değiĢtirmiĢti."Buna benzer 

olgulardan dolayı, gerçekçi edebiyat kendini bu sorunlarla karĢı karĢıya 

buldu.
229

 

 

Edebiyatın toplumsal gerçekliği daha iyi kavrama becerisine Türkiye'de 1950'li 

ve 1960'lı yıllarda çok çarpıcı bir biçimde rastlarız. 27 Mayıs darbesiyle, toplumsal 

gerçeği konu edinen edebiyat arasında bir bağ kurmak mümkündür. Çünkü, aynı 
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dönemlere denk gelen geliĢmeler göstermiĢtir.
230

 Romanlar, toplumun değiĢen yapısını, 

iĢleyiĢini, dinamiklerini ve çıkarlarını daha iyi görmüĢtür; asıl altta yatan iĢleyiĢi görmede, 

edebiyat daha baĢarılı olmuĢtur.
231
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4 . 1960‟LARDA TÜRK SĠNEMASI 
 

4.1 GENEL OLARAK 60‟LAR TÜRK SĠNEMASI 

Türkiye‘de 1950‘lerde baĢlayan halkın sinemaya yoğun ilgisi, 1960‘larda da 

sürer. Halkın sevdiği konular ve yıldız oyuncularla, aĢina olduğu kalıplarla çekilmekte, 

bu filmler her kesim tarafından sevilmektedir. Çekilen film sayısı daha da artmıĢ, arz 

talebe yetiĢmekte zorlanır olmuĢtur.
232

   

 Bu dönemde ulaĢım, elektrik gibi hizmetlerin geniĢlemesi ile sinemanın 

Anadolu'ya yayılması, çeĢitli Ģehirlerde sinema salonlarının sayısının artması ve ülkede 

"sinemaya gitme" olgusunun yerleĢmesi gibi önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır.
233

   

ġükran Esen, 60‘lı yılların sinemasının düĢünsel yapısındaki farklılığın altını 

Ģöyle çizer: ―1960‘ları 1950‘lerden ayıran en belirgin fark 1961 anayasasının getirdiği 

özgürlük ortamı, ve eleĢtirel bakan ürünler yaratabilme serbestliğidir.‖  

Sansür, sinemacıları çok zaman zorlasa, kimi zaman otokontrole teĢvik etse de 

toplumsal sorunları irdeleyen filmlerin meydana gelmesini engelleyememiĢtir. 60‘larda 

popüler sinema yüksek randımanla ürün vermeyi sürdürürken, beri yanda toplumcu 

gerçekçi sinemacılar halka kendi gerçeğini gösterme, haklarının peĢine düĢmesini teĢvik 

etme motivasyonuyla ürettikleri filmleri seyirciyle buluĢturmuĢtur.  
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4.1.1 SALON FĠLMLERĠ VE POPÜLER YAKLAġIM 

 

60'lı yıllar YeĢilçam olgusunun tüm özellikleriyle biçimlendiği yıllardır. 

Beyoğlu‘ndaki YeĢilçam sokakta pek çok yapım Ģirketi açılmıĢ, yazıhaneler burada 

toplanmıĢtır.  

YeĢilçam, öncelikle bir büyük Ģirketlerin egemen olduğu bir dönemdir. Bu 

dönem kurulan film yapım Ģirketlerinin baĢlıcaları arasında: Kemal Film, Erman Film, 

Duru Film, Melek Film, Sine Film, Uğur Film, Erler Film, Pesen Film, Birsel Film, 

Acar Film, Saner Film, DadaĢ Film, Akün Film ve Arzu Film olarak sıralanabilir. 

Üretimin büyük bölümünü yöneten bu bir düzineyi aĢkın büyük Ģirketin her birinin belli 

bir sinema politikası, zevkleri ve eğilimleri vardı. O dönem oluĢan star olgusu içinde 

film yıldızları, çok popüler ve güç sahibi olduğundan, kontratlar genelde onların 

özgürlüğünü tümüyle kısıtlayamaz. Yine de baĢlıca Ģirketlerin gözde oyuncuları vardı 

ve filmlerde onlar rol alıyor, hatta projeler onlara göre tasarlanıyordu.
234

 

Giovanni Scognamillo; Türk sinemasının 60'lı yılların  altın çağ olduğu 

konusundaki yaygın görüĢe katılarak, süreci Ģöyle aktarır:  

Gerçekten bir yeniden doğuĢtur. Artık daha bilinçli, kurallara uygun, 

dıĢarıdan esinlenen (Hollywood sineması, yıldızcılık yöntemi, tür 

çeĢitliliği) ve kendi kurallarını oluĢturan bir sinema vardır. Ve 60'lı 

yıllarda yaĢanan patlama bu kez, kronolojik bir geliĢime dayandığından, 

temellerin gereksinime göre yeniden gözden geçirilmesine, kadroların 

yenilenmesine yol açar.  

Sayısal olarak artıĢ gösteren yapımcılık, kendine bir siyaset ve bir yol 

kurmak için, tür çeĢitlemelerini dener, en uygun türleri saptar ve bunların 

boyutlarını geniĢletmeye çalıĢır. 60'lara gelindiğinde Türk sineması artık 

hem en popüler eğlence hem de ayakta durmayı baĢarabilen bir küçük 

endüstri konumundadır. 1960'ı 78 filmle kapatan Türk sineması, 1969'da 

230 film imal eder, rekorlara doğru yönelir, uluslararası ödüller 

kazanmaya baĢlar.
235
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Serpil Kırel, YeĢilçam Öykü Sineması adlı inceleme kitabında, atmıĢlı yıllarda 

üretilen filmlerin seslendiği seyircinin sürdüğü gündelik yaĢamın, popüler filmlere 

yansımasının kaçınılmaz olduğunun altını çizer:  

Popüler filmlerin anlatısının dada ağırlıklı olarak bu türden yakın ve 

samimi bir sosyal çerçeve içinde öykülenmesi rastlantı değildir. Filmlerde 

ağırlıklı olarak mahalleler, mahallenin sevilen kiĢileri, bıçkınları, esnafı 

ve ileri gelenlcri bir arada resmedilir. Herkesin bir diğerinin hayatını az 

ya da çok bildiği ve bir diğerinin hayatı üzerinde etkin bir rol oynadığı 

görülür. Karakterler ve yan karakterlerin birbirleriyle iliĢkileri henüz  

günümüzdeki gibi "modern", "içe kapalı", "yalnızlaĢtırcı", "bencil" ve 

"paylaĢımsız" değildir. AltmıĢlarda belki dıĢarıda yaĢanan "hızlı" 

değiĢime ve baĢkalaĢıma inat, "tanıdıklık" hissi popüler olana 

hükmetmektedir. Seyirci, sinema koltuğunda "tanıdığı" yıldızlarla, 

yardımcı oyuncularla ve bildiği konularla baĢ baĢa olmayı seçmektedir. 

Seyirci sinema salonundan içeri girdiğinde dıĢarıdaki hayatta bozulan ve 

yeniden oluĢan dengeleri, düzensizimi, yersizliği geçici de olsa unutmak 

istemektedir.
236

 

1960lı yıllar altın çağ olarak tanımlansa da kendi sorunlarını içinde taĢır. Pek 

çok sorunun da zemini olacaktır.  Sinemasal yaratıcılık açısından örnek bir dönemdir. 

Küçük bir endüstri olabilmek için uğraĢmakta ve hep ―kendi yağıyla 

kavrulmaktadır‖.
237

 

Bu dönemde, gerek devlet gerekse özel sektörün sinemaya para yatırmamasına 

karĢın seyirciden gelen paranın aracılar eliyle sinemacıya ulaĢması olarak 

özetlenebilecek özgün bir ekonomik modelin temelleri atılmıĢtır. Bunun sonucunda 

sinemacı, film yapma eylemini sürdürebilmek için seyircinin istek ve beğenisini ön 

plana almak durumunda kalmıĢtır. 

―Türk sinema seyircisinin tutumuna bakıldığı zaman yabancı film ile 

yerli filmi farklı seyrettiği, farklı algıladığı ve farklı tepki gösterdiği 

görülüyordu. Seyirci yabancı filmi kendi dıĢında gerçekleĢen olaylar 

zinciri olarak seyrediyordu. Bu nedenle yabancı filmde itiraz etmediği 

onayladığı bir çok durumu yerli filmde onaylamamakta, dıĢlamakta,hatta 

tepki gösterip, tavır koymaktaydı.‖
238

 

Durum seyircinin beğenilerini sanatsal kaygıların önünde tutmanın yolunu 

açar. Kırel‘e göre; atmıĢlı yıllar üretilen filmler açısından Türk sinema seyircisinin en 
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çok Ģımartıldığı yıllardır. Lakin, bu aynı zamanda seyircinin, bir kısır döngü içinde 

kaldığı, beğenisini en az geliĢtirdiği ve kendisine soru sorduracak fazla film izleme 

Ģansına sahip olmadığı bir dönemdir.
 239 

Halk eğlenmek istemektedir. Sinema bir 

eğlenceliktir ve YeĢilçam istekleri de bu istekleri karĢılamaya yaramalıdır. 
240

 

Dönem içindeki filmlerin sayısal artıĢı (1960'ta 78, 1961'de 113, 1962'de 131, 

1963'te 128, 1964'te 180, 1965'te 213, 1966'da 240, 1967'de 209, 1968'de 177, 1969'da 

230 film çekilmiĢti), sektörün canlılığını kanıtlıyorsa da, kimi yıllardaki iniĢ çıkıĢlar 

(1964'teki 180 filmle 1965'teki 213 film arasındaki fark; ya da 1968'deki 177 filmle 

1969'daki 230 film arasındaki fark) enflasyonist gidiĢatın tehlikelerine de dikkat 

çekmiĢtir. 1950-59 yılları arasında Türk sineması 540 film imal ederken, 1960'larda üç 

misli bir artıĢla 1.699 film üretilmiĢtir. Sanatçı ve tekniker kadroları arttırılsa da teknik 

gereksinimler böyle bir artıĢa oranla yeterli olamamıĢ,. 1950'li yıllar gerçek sinemanın 

keĢfiyse, 1960'lı yıllar da bir çeĢit altına hücum niteliği kazanmıĢtır. Yapım Ģirketleri 

günden güne artsa da kimilerinin yıllık film üretimi sayıları 2‘yi geçmemektedir. Prim 

kazanan, giĢe Ģampiyonu olan filmler, popüler sinemadan çıkmıĢtır. 
241

 

Film üretim sayılarına bakıldığında o yılların Türk sinemasının, bu kadar çok 

filmi üretecek bir kapasitede olup olmadığı sorusu gündeme gelmektedir. Teknik alt 

yapı yetersiz olduğu gibi yaratıcılık birikimi konusunda da eksik vardır. Bu durum, 

dönemin sinemasını  bir nevi konfeksiyon sinemasına çevirir. Film üretiminde, bir tür 

seri üretim mantığı benimsenir.  Çarkı döndürmek için, pek çok yola baĢ vurulur. 
242

 

―Amerikan sinemasının piyasayı kapladığı bir ortamda ona öykünen 

filmlerin sayısı da artmıĢtır. "Öykünme", "onlar gibi yapma"nın geçerli 

olduğu bu ortamda önemli bir Ģey de oldu; bu filmleri "kendimize 

uydurduk". Geleneksel YeĢilçam sinemasının kimliği ve anlatımı, bu 

"kendine uydurmak" olayında yatmaktadır. Seyirci kendi kimliğini 

"sihirli ayna"da görmek istemiĢ, YeĢilçam da buna karĢılık vermiĢtir.‖
243

 

  Atilla Dorsay da 60‘lı yıllar, YeĢilçam‘da iĢlenen konuların kaynağını Ģöyle 

niteler: 
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―Hatırlanan eski Amerikan, Fransız veya Alman filmlerinin sayısız 

kopyası yapıldı, 19. yüzyıl Fransız romanlarından Rus klasiklerine, 

Ġtalyan fotoromanlarından bizim çok satan piyasa romanlarımıza akla 

gelen her türlü kaynak sonsuza dek çoğaltıldı, kopyalandı, yağma 

edildi...‖
244

 

Serpil Kırel de; film öykülerinin neredeyse gelenekselleĢen anlatı yapılarının 

YeĢilçam sinemasının tipik özelliklerini oluĢturan bileĢenlerden biri olduğunu dile 

getirir.  
245

 Bu dönemde, gazino kültürü müzikli popüler filmler yoluyla sinema perdesine 

de taĢınmıĢtır. Seyircinin müzikli filmler yoluyla önce radyodan, sonra gazinolardan 

tanıyıp  sevdiği sanatçılara ulaĢması sağlanır.
 
Kırel, popüler kültürün farklı öğelerinin 

birbirine taĢınmasını Ģöyle anlatır:  

―Filmler gazinoya gitme olanağı bulamayan seyircin i n  ayağına sevdiği 

sanatçıları götürür. Gündelik yaĢamın ikiliklerinden yararlanırlar. Radyo 

yoluyla meĢhur olan sanatçılar plaklar vasıtasıyla ünlerini perçinlemekte, 

sinema filmleriyle de halkın gözünde popülerliklerini sürdürmektedirler. 

Radyo dinleyicisi için sinema, ses sanatçılarını perdede görme olanağı 

bulduğu bir kaynak olur. Kimi zaman da günün beğenilen sesleri sevilen 

ünlü oyuncuların filmlerdeki "ses"leri olurlar. Televizyonun olmadığı bu 

yıllarda sinema böyle bir taĢıyıcı/iletici iĢlev yüklenir.‖
 246

 

 

Okuma-yazma oranının düĢük olduğu bu dönemde YeĢilçam seyircisini 

oluĢturan halkın beslendiği diğer popüler kaynaklar arasında cep kitapları, tefrikalar, 

foto-romanlar sayılabilir
247

. Bunun yanı sıra, dergiler dönem için önemli kaynaklardır. 

Dönem içinde önemli ağırlığı olan bir baĢka kültürel alan ise edebiyattır. Edebiyat 

dünyasında popüler romanlar döneme damgasını vurur. Popüler romanlar sinemaya 

aktarılmakta ve popülerliklerini sinemada devam sürdürmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında popüler kültür ürünleri arasında edebiyat da payına düĢeni almıĢtır.
248

 

YeĢilçam döneminde üretilen filmler içinde seyircinin ilgisini en çok çeken 

tarzlar; romantik dramlar, melodramlar, komedilerdir. Bu filmlerde günlük iliĢkiler 
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yapay biçimde çarpıklaĢtırılır, yanlıĢ anlamalar, rastlantılar, engellemelerden doğan 

çatıĢmalar durumu açmaza sürükler.
249

 

Bu dönemde seyirci isteklerinin dıĢında da konuları ve piyasayı belirleyen 

etmenler vardır.  

―60'lı yılların ortalarından itibaren yapım sayılarının artmasıyla kendini 

gösteren enflasyonist gidiĢ, dar bütçelerle kısa süre içinde ve bazen de 

ikisi bir arada çekilen filmlerinin çoğalmasına da neden olmakta, bu 

filmler baĢta Adana bölgesi olmak üzere kimi bölgelerde rekor sayılacak 

hasılatlar elde etmektedir. 
250

 Giovanni, durumu Ģöyle özetler: 

1950'lerde nakit parayla, peĢin ya da avans ödemelerle gerçekleĢtirilen 

yapım 1960'larda bonolara, senetlere dayanmak zorunluluğu içinde 

buluyordu kendini. Banka ya da baĢka bir kredi olanağından yoksun 

yapım (bankaların yanaĢtıkları tek iĢlem senet karĢılığında avans ya da 

bono kırdırmaktı) kendi öz sermayesini tüketmemek gayreti içinde 

kendine bir finansman, hatta önfinansman kaynağı bulmaya yöneliyor ve 

1970'lerin enflasyonist döneminden önce de bunu ya bölge 

iĢletmecilerinden alınan avanslar ya da bankerlere (tefecilere) kırdırılan 

senetlerden oluĢturmaya çalıĢıyordu. Bu tür bir düzen içinde kendi 

olanaklarıyla ayakta duramayan yapımcı iki yönlü bir bağımlılığın içinde 

buldu kendini: Bölge iĢletmecisine dayandığında bu iĢletmecinin 

beğenilerine (doğru ya da yanlıĢ) ve denetimine uymak, bankere 

yaslandığındaysa ödediği faizlerle kârını düĢürmek.‖
 251

 

Kurulmakta olan iĢletmeci hegemonyası her ne kadar senet yoluyla sürekli bir 

finansman kaynağı oluĢturduysa da kendi koĢullarını ve risklerini de beraberinde 

getirmiĢtir. Bir noktadan sonra sinemanın yapım politikasını çizen, yıldız yöntemini 

sonuna kadar destekleyen, konusal kalıplaĢmayı tutan hatta öneren bölge iĢletmecisi 

oluyordu. Bölge iĢletmecisi zamanla yapımcı pozisyonuna geliyor, bölgesine en uygun 

gördüğü filmleri kendi gerçekleĢtiriyor, rekabet atmosferi yaratıyor, yapımcı da 

avanslardan oluyordu.
252
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YeĢilçam döneminde üretilen popüler filmlerin seyircileri bir yandan çok 

bildikleri dünyalarda olmaktan hoĢlanmakta diğer yandan da bazı Ģeyleri merak etmek  

istemektedirler.
253

 

Özetlemek gerekirse, bu dönemin popüler sineması, gelirini seyirci ve bölge 

iĢletmecilerinden sağlamaktadır. Bu durum, bu iki kesimin; beğenilerini, sanatsal kaygıların 

önüne almasına yol açar. Anlatı açısından test edilip seyircinin beğenisiyle onaylanmıĢ kalıplar 

etrafında dönen bir sürece girmiĢtir. 

 

4.1.2 TOPLUMSAL GERÇEKÇĠLĠK ÇABALARI VE SĠNEMATEK 

 

Popüler sinemanın yanı sıra, baskın olmasa da 1960‘lı yıllarda sinema üzerine 

yeni düĢünceler geliĢtirilmiĢ, toplumsal meselelere eğilen filmler de üretilmiĢtir.  

Hareket, toplumsal gerçekçi akımının etkisinin Türkiye‘de etkisini sürdürmesi üzerine 

tetiklenmiĢtir.
254

 

―Toplumsal gerçekçi diyebileceğimiz bu filmler, her ne kadar sayısal 

olarak akım oluĢturacak denli çok olmasa da ve YeĢilçam‘ın anlatım 

dilinden farklı, ayrıksı bir derinlik yakalayamasa da, sinemanın eğlence 

dıĢında gerçek sorunlar üzerine düĢünce paylaĢımını gerçekleĢtirebilen 

bir araç olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. ―Metin Erksan‘ın 

1963‘te çektiği ve 1964‘te Berlin Film Festivali‘nde büyük ödül alan 

―Susuz Yaz‖, Ertem Göreç‘in filmi ilk kez grev sendika sömürü 

konusuna eğilen ―Karanlıkta Uyananlar‖ (1964),petrolün millileĢtirilmesi 

konusunu iĢleyen Atıf Yılmaz‘ın ―Toprağın Kanı‖ (1966), bu tür filmlere 

örnek olarak verilebilir‖ 
255

 

 

Scognamillo, bu dönemde sinemamızın ülkedeki toplumsal ve siyasal 

geliĢmelere, hükümet değiĢikliklerine, bunların getirdiği özgürlüklere ya da çoğunlukla 

sınırlamalara duyarlı olmaya baĢladığını, tabu sayılan konular ve sorunların  ilk kez ele 

alındığını belirtir.
256
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Toplumcu Gerçekçilik akımının Türk edebiyatında etkisini göstermesiyle 

yazınımızda bu akıma dair eserler yayınlanmıĢtır. Edebiyatı takiben sinemada da 

toplumcu gerçekçi eserler üretilmeye baĢlamıĢtır. Edebiyatta bu alanda eser veren 

Vedat Türkali, Orhan Kemal, Kemal Tahir, YaĢar Kemal gibi isimlerin aynı zamanda 

sinemaya da iĢ yapmasının bu süreçte etkisi olduğu kanaatindeyiz. 

Türk sinemasında toplumcu gerçekçi etkilerin görünmesinde en büyük 

etmenlerden birinin 1961 anayasasının getirdiği özgürlükler olduğu konusunda, sinema 

üzerine eser veren aydınların fikir birliği içinde olduğunu söylemek mümkün. Mesut 

Uçakan, Türk Sinemasında Ġdeoloji adlı inceleme kitabında, süreci Ģöyle 

özetlemektedir:  

― Ġhtilalin özellikle sol zihniyete getirdiği özgürlük havası içerisinde 

perdeye yansıyan ilk fikri akım ―toplumsal gerçekçilik‖tir, daha sonraları 

bunun temsilcilerinin bir kısmı milli bir anlayıĢa yönelince bu zihniyet 

ikiye bölünür ve iki sinema akımını ortaya çıkarır.  Marksizme tabandan 

bağlı devrimci sinema ve Türk halkının değerlerine milli kültür 

birikimlerine, materyalist bir açıdan yaklaĢma endiĢesine sahip ulusal 

sinnema.1978- 80 ikinci anarĢi döneminden sonra yeni bir düĢünce daha 

filizlenir. Milli sinema! Bu da son ifadesini milli kültür ve onun 

kaynağını teĢkil eden islam düĢüncesinde bulur. Toplumsal gerçekçilik, 

27 mayıs ihtilalinden sonra bütünüyle su yüzüne çıkmıĢ olan Marksist 

zihniyetin sinemaya yansımasıdır.‖ 
257

 

 

Türk sineması 1960'tan itibaren politik, toplumsal, bilimsel ve edebi 

geliĢmelere paralel olarak fikri bir geliĢim içine girmiĢtir.  Bu yıllarda sinema 

konusunda entelektüel tartıĢma ortamı oluĢmaya baĢladı. 1962 yılında Ġstanbul Güzel 

Sanatlar Akademisi bünyesinde  Türkiye‘nin ilk sinema kulübü  olan Kulüp Sinema 7 

kuruldu.  Kulüp bünyesinde film gösterileri, paneller, toplantılar  düzenlenerek, bu 

zeminde sinema üzerinde düĢünülmeye, tartıĢılmaya baĢlandı.  Bu tartıĢmalar dönem 

sineması üzerinde biçimleyici etkisi gösterdi.
258

 

Toplumcu gerçekçi edebiyatta konu edilen iĢçi hakları, göç, kırsal kesimde 

yaĢamın zorlukları gibi dönemin toplumsal dinamiklerini ele almaktadır. Toplumcu 

gerçeksi sinema da bu konuları iĢler.  
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―Bu konular sinemada kendini göstermekte gecikmedi. Marksist tavır, 

aynı dönemlerde sinemada toplumsal gerçekçilik adı ile boy attı. Önceleri 

pratiği vermeye baĢlayan bu zihniyetin, teorik tartıĢmaları daha sonra ( 

Susuz Yaz‘dan sonra) açığa çıkmıĢtır. Ġlk örneği ―Gecelerin Ötesi‖ filmi 

oldu. Toplumsal gerçekçilik akımının, Marksizm‘i bilimsel yönüyle bir 

bütün olarak savunduğu söylenemez. Sadece bir tavır, bir endiĢe olarak 

nitelenebilir.‖ 
259

 

 

Engin Yıldız, ―Gecekondu Sineması‖ adlı kitabında, bu bağlamda çekilen 

filmlerin konuları arasında; kadının toplumsal konumu, kırsal alan sorunları, ağalık, 

eĢkıyalık, din sömürüsü; kentsel alanlarda gecekondular ve varoĢ hayatı, iĢ ve iĢçi 

sorunları, mafya, politikacılar ve 'kötü kodamanlar'ın masum halka çektirdikleri 

eziyetleri ana temalar olarak sıralar.
260

. 

Sosyal endiĢeler, toplumsal kaygılar ve dolayısıyla seçilen konular,  anlatımı da 

etkilemiĢ, mizansenlerden olaylar zincirine varıncaya kadar, dramatik yapı daha 

soğukkanlı ve daha bilimsel bir özelliğe doğru yol almıĢtır. Ġfadeler aĢırılıktan mümkün 

mertebe arındırılmıĢ, konular halkın sosyal hayatındaki sorunlar arasından  seçilmiĢ, 

olay kahramanlarının toplum içersindeki sorumlulukları hissettirilmiĢ, hiçbiri 

çevresinden ve politik hayatından soyutlanmamıĢtır. Ġnsanların duygusal durumlarının 

yanı sıra çevrenin ekonomik yetersizlikleri, düzenin acizlikleri, politik baskılar ve tarihi 

hezimetler de belirtilmiĢtir
261

 

Gülseren Güçhan, Toplumsal DeğiĢme ve Türk Sineması adlı inceleme 

kitabında, sinema-toplum iliĢkilerindeki yakın birlikteliği gösteren örneklerden birinin, 

filmlerin içerikleri ile paralel giden toplumsal değiĢmeler olduğunu dile getirir. Film 

içeriklerinin değiĢmesi, toplumun geniĢ bir kesiminin değer yargıları, inançları, bakıĢ 

açılarının da değiĢmesini göstermektedir: ―Sinemayı salt bir eğlence ya da "rüyalar 

alemi" olmaktan çıkaran ve toplumda saygın bir güç olarak yer almasında yardım eden 

de bu öncü yakarıĢlardır.‖
262
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Türk sinemasında 1960‘larda toplumsal sorunları ve gündelik hayattaki 

problemlerini ele alan filmleri çeken yönetmenler arasında,  Metin  Erksan, Lütfi  Akad, 

Halit Refığ ve Duygu Sağıroğlu isimleri öne çıkmaktadır.
263

 

Türk sinemasında toplumsal gerçekçilik akımının getirdiği örnekler arasında, 

Metin Erksan, Gecelerin Ötesi (1960), Yılanların Öcü (1962), Acı Hayat (1963) ve 

Susuz Yaz (Metin Erksan 1964), ġehirdeki Yabancı (Halit Refiğ 1963), Gurbet KuĢları 

(Halit Refiğ 1964) Karanlıkta Uyananlar ( Ertem Göreç 1965),Bitmeyen Yol ( Duygu 

Sağıroğlu 1965)  sayılabilir.
264

 

Gülseren Güçhan, bu dönemde toplumun gündemine yeni girmiĢ kimi 

olguların sinemaya yansımasına Ģöyle örnekler: ġafak Bekçileri (1963 Halit Refiğ) 27 

Mayıs Devrimi'ni yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolünü, ülkedeki ilerici-gerici 

çatıĢmasını iĢler. Ertem Göreç, grev ve sendikalaĢma konusuna ilk kez değinen film 

olan „Karanlıkta Uyananlar‘ı (1965) çevirir. ġehirdeki Yabancı (1965 Halit Refiğ), iĢçi 

sorunları, aydının yabancılaĢması konularını yansıtan ilk film olur. Güçhan, toplumun 

güncel yaĢamındaki yeni oluĢumları yansıtması açısından, Türk sinemasında 1960'lı 

yılların bir baĢlangıç sayılabileceğinin altını çizer.
265

 

Toplumun gündeminde önemli bir yeri olan iç göç olgusuna ilk kez tutarlı bir 

Ģekilde yaklaĢan Gurbet KuĢları (1964-Halit Refiğ) ve Bitmeyen Yol (1965-Duygu 

Sağıroğlu)  bu dönemin eserleridir. Bu filmler yeni bir yaĢama kavuĢabilmek için 

köyden kente göçen insanları ve sorunlarını ve iç göç olgusunun o dönemdeki 

boyutları ile yansıtır. Bitmeyen Yol, sansür engelini uzun uğraĢlardan ve DanıĢtay 

kararı ile aĢabildikten sonra, kısa bir süre için gösterime girebilmiĢtir.
266

 

Her ne kadar 61 anayasası kimi özgürlükler getirdiyse de gerçi 1939 sansür 

nizamnamesi kalkmamıĢtır. Türkiye iĢçi partisinin sansürün 1961 anayasasına aykırı 
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olduğu sebebiyle, kaldırılması gerektiğini belirterek anayasa mahkemesine açtığı dava 

reddedilmiĢtir.
267

 ġükran Esen, dönemi genel olarak Ģöyle değerlendirmektedir:  

―Bize göre dönemin kendine özgü en önemli özelliği ―sinema üzerine 

düĢünceler üretimidir‖. Ġlk kez sinemanın içinde olan gençler, sinema 

neyi anlatmalıdır, nasıl anlatmalıdır, Türk sineması nasıl olmalıdır, bize 

özgü film olabilir mi gibi sorular çerçevesinde düĢünceler üreterek 

tartıĢmaya baĢlamıĢlardır.  Ortak görüĢler çerçevesinde gruplaĢmalar 

oluĢmuĢ, gruplar bazı kuramlar  oluĢturmuĢtur. Çok ateĢli tartıĢmaların 

yapıldığı toplantılarda türk sinema kuramları çarpıĢtırılmıĢtır. Bu ateĢli 

tartıĢmaların gücünü, uygulamada, filmlerde gereğince ortaya 

koyamasalar da, sinemacıların yaptıkları iĢ üzerine düĢünmeye baĢlamıĢ 

olmaları önemlidir.‖ 
268

 

1960‘ların ilerleyen döneminde Devrimci Sinemacılar hareketi karĢımıza çıkar.  

1965‘te kurulan Sinematek Derneği çevresinde toplanan grup: ticari gösterim Ģansı 

olmayan dünya ve Avrupa sanat sinemasının özgün örneklerinin gösterimini yapar, 

sinema ve kapitalist sistem üzerine eleĢtirel yaklaĢımlı toplantılar ve konuĢmalar 

düzenler. Ayrıca devrimci sinemacılar, belgesel ve kısa filmler çekerek belgesellerin ve 

kısa filmlerin toplumsal ve sinemasal  iĢlevleri üzerine de fikir yürütmüĢtür.  Bu grup 

devrimci sinema tezini savunarak: YeĢilçam ve Hollywood‘un uyuĢturucu sineması 

yerine toplumdaki sınıfsal çatıĢmaları sergileyen, ezilen sınıfların haklarını savunan, 

geri kalmıĢlığın ve yoksulluğun sorgulandığı geliĢmiĢ bir dil kullanan sinema 

önermiĢtir. Devrimci sinemacıların görüĢlerine uygun filmler, Seyyit Han (1968) ve 

Umut filmleriyle baĢlayan, Yılmaz Güney filmleridir. 
269

 

 

4.1.3 ULUSAL SĠNEMA VE MĠLLĠ SĠNEMA AKIMLARI 

 

Ulusal Sinema‘nın öncüsü, daha sonra düĢüncelerine uygun bazı filmlere 

yönetmen olarak da imza atacak olan o dönemin film eleĢtirmeni Halit Refiğ‘dir. Refiğ, 

Kemal Tahir‘in Osmanlı‘nın geliĢim yapısı ve üretim tarzının batıdakinden farklı 

olduğunu savunan toplumsal tezlerinden etkilenmiĢtir. Halit Refiğ, Türk sinemasının 

Türk toplumunun değerlerine köklü geçmiĢine ve geleneksel sanatlarına dayanması 

gerektiğini savunmuĢtur. Haremde Dört Kadın (1965) onun tezine uygun olan en önemli 

                                                 
267

 Esen. s. 71. 
268

 Esen. s. 73. 
269

 Esen. s. 74. 



87 

 

filmdir.
270

   Kemal Tahir‘in ulusallaĢma yönündeki fikirlerinin etkisi 60‘lı yıllarda bazı 

yazarları ve genç edebiyat gruplarını etkilemiĢtir. Bu etki sinema alanına da yansımıĢtır.  

―Kemal Tahir‘in senaryoculuk döneminde yakın iliĢkiler kurduğu Halit 

Refiğ ve Metin Erksan, bu iddiaların en koyu savunucusu 

durumundadırlar. Atıf Yılmaz, Lütfü Akad ve Duygu Sağıroğlu da bu 

çabanın içinde değerlendirilmektedir.‖ 
271

 

  Refiğ, takip eden yıllarda bu görüĢlerini özgünleĢtirerek Türkiye'nin sosyal 

Ģartlarında, ülkenin tarihinden, kültüründen ve gerçekliğinden kopuk olmayan, 

izleyicisinin eğilimlerine cevap verebilen "ulusal bir sinema" anlayıĢı geliĢtirir. Refiğ 

için seyirci tarafından kolay ulaĢılan popüler bir sinema yapmak, filmler yoluyla 

ülkenin toplumsal gerçeklerini düĢünsel bir zenginlik ve estetik bir bütünlük içinde 

filme yansıtmak önceliklidir. 
272

 Refiğ, sinemaya dair görüĢlerini daha sonra Ulusal 

Sinema Kavgası adlı kitabında detaylarıyla anlatır
273

 

Refiğ'in 'Ulusal Sinema' anlayıĢını oluĢtururken Kemal Tahir ile olan yakınlığı 

kilit bir döneme sahiptir. Türkiye‘nin geliĢimiyle batı toplumunun geliĢiminin 

farklılıkları kavrayıĢından, üzerimdeki son ve en büyük etki diyerek açıkladığı Kemal 

Tahir‘in düĢüncelerinin büyük katkısı olmuĢtur. Batı sinemasındaki ağırlıklı olan 

bireyin dramı yerine filmlerinde çeĢitli karakterler üzerinden toplumsal gerçekliği 

merkeze alma düĢüncesine de yine Kemal Tahir yazının etkisi olmuĢtur.…
274

 

  Halit Refiğ ulusalcılık konusundaki görüĢlerini Ģöyle açıklamıĢtır: 

―Batı toplumu üretim kaynaklarını kanalize etmiĢ, sermaye birikimi 

olmuĢ, sınıflar teĢekkül etmiĢ, burjuva devrimini tamamlamıĢ, uzun 

toplumsal mücadelelerden sonra üretim münasebetleri üzerinde sınıflar 

arasındaki pazarlıktan belli bir hürriyet ve demokrasi anlayıĢına varmıĢ 

bir toplumdur. Buna karĢılık Türk toplumu ise talan ekonomisinden 

üretim ekonomisine geçememiĢ,  sermaye birikimi olmamıĢ, sınıfları 
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teĢekkül etmemiĢ bir toplumdur. ġimdi bu burjuva toplumunun değer 

yargılarını, burjuvası olmayan bir topluma nasıl tatbik edeceğiz?‖ 
275

 

Ulusal Sinema anlayıĢındaki filmlerle Türk tarihinin bütün olarak algılanması 

gerektiği, Ġslamiyet‘in de öncesinden baĢlayarak, Türk kültürel mirasını sinemaya 

yansıtmak gerektiği ve halk için, halkın istediği türde filmler yapılması düĢüncesi 

savunulmuĢtur.
 276

 

 AltmıĢlı yıllarda sinema dergileri "ulusal sinema", "milli sinema", "devrimci 

sinema" gibi tartıĢmalara zemin olur.
277

 Milli sinemacıların Ģiarını ġükran Esen Ģöyle 

özetlemektedir: 

―Türkçe kökenli olan ulusal sözcüğünün arapça söyleniĢi olan milli 

sözcüğüyle kuramlarını açıklayan milli sinemacıların öncüsü, Yücel 

Çakmaklı‘dır. Türk toplumunun dinsel yapısının göz önüne alınarak film 

yapılması gerektiğini savunmaktadır. Müslüman kimlik öne çıkarılarak, 

Müslüman anlayıĢın yaĢamın her alanına sinema aracılığıyla da 

yerleĢmesi öngörülmektedir.‖ 
278

 

Milli sinemada din olgusu daha baskındır. Ulusal sinema ile Anadolu insanının 

bin küsur yıllık kültürünün oluĢturduğu tavrını, Milli Sinema ile Orta Asya'dan 

göçtüğünden beri Türk insanının Türk-Ġslam kültürü içindeki kiĢiliğini ve 

BatılılaĢmanın toplumumu yozlaĢtırdığını vurgulayan bir sinema anlayıĢı getirilmek 

istenmiĢtir.
 279
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4.2 YEġĠLÇAM‟DA ZENGĠNLĠK TEMASI 

 

1960‘lar YeĢilçam sinemasında yıllık film üretimi sayısında bir büyük artıĢ 

görülür. Bu dönemde, konu sıkıntısına çözüm bulmak için türlü trüklerin tekrarlaması 

yoluna gidilmiĢtir. Seyirci tarafından sevildiği tescil edilmiĢ kimi kliĢeler defalarca 

yeniden üretilerek halka sunulmuĢtur. Bu dönemin yerli film sektöründe, konu, tip ve 

karakter seçiminde Türk sinemasının baĢlıca gelir kaynağı olan seyircinin tercihleri 

beğenileri birinci planda tutulmaktadır. Bunun sonucunda YeĢilçam, seyircinin 

hayallerine hitap eden filmler yoluyla bir tür masal dünyası sunmuĢtur.  Bu filmlerde, 

sınıfsal engellerin kolayca aĢılarak mutlu sona ulaĢılması sık kullanılan bir kalıptır.  

Halit Refiğ, bu dönemde üretilen filmlerde; kahramanlara ait Ģablonlar iki ana 

eksen üzerine oturduğunu söyler: Birincisi zengin-fakir ayırımı, ikincisi sağlık 

durumudur.
280

 Sınıf meselesi genelde, kolayca aĢılabilen sınıfsal engeller olarak ele 

alınmıĢtır. YeĢilçam döneminde  zengin kız -fakir erkek yahut fakir kız- zengin erkek 

kombinasyonları sayısız kez perdeye yansımıĢtır.   

YeĢilçam‘da, kahramanlar genelde karakterden ziyade tip olarak yansıtılmıĢ, 

anlatılan hikayede kiĢiler üzerine derin analizler yapmaktansa, hem görsel, hem sözlü 

olarak kaba hatlarıyla özetleme yoluna gidilmiĢtir.  Bir YeĢilçam filminde ele alınan 

kahramanı yansıtmak için genelde ―iyi‖, ―kötü‖ ―zengin‖ ―fakir‖ gibi yalınkat 

tanımlamalar yeterli görülmüĢtür. 
281

 Bu filmlerde gösterilen zengin tipler  arasında 

zarafetlerinin altı çizilmiĢ kent soylu burjuvalar ve  mizahi yönleri abartılmıĢ kır kökenli 

zenginler sıkça karĢımıza çıkar.  

―AltmıĢlarda YeĢilçam sinemasına ait birçok filmde burjuva kentsoylu 

kültürünün temsil edildiği görülür. Kentsoylu kültüre ait abartılı ve 

neredeyse karikatürize edilmiĢ özellikle kullanan  film öyküleri sıklıkla 

perdede yer alır. Diğer yandan kent soylu kültüre ait özellikler, yaĢama 

biçimleri filmlerdeki temsilcileri yoluyla köylere, kasabalara kadar 

taĢınır. Sinema filmleri birer kültürel taĢıyıcıdırlar. Tıpkı, filmlerde bir 

bilen yardımıyla oturmayı, kalkmayı, çatal, bıçak kullanmayı, giyinmeyi, 

dans etmeyi konuĢmayı öğrenen, sınıf atlamaya çalıĢan kadınlar gibi 

burjuva kültürü de yapıntı/yapıĢtırma bir kültür olarak alt orta sınıfa 
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taĢınmaktadır. Kentsoylu, kent merkezli üst orta sınıfa ait yaĢama kültürü 

seyircisinin çoğunu kadınların oluĢturduğu sinema tüketicilerine bir 

yapıĢtırma kültür olarak benimsetilmekledir.‖
 282

 

 
Zengin erkek fakir- kız trüğünde, fakir kız, türlü adab-ı muaĢeret dersleri 

alması öyle yaygın kullanılan bir kalıptır ki, bu dersler esnasındaki aksilikler de kendi 

kliĢelerini doğurmuĢtur.  Yemek dersi alan fakir kızın, tavuğu keserken yemek 

hocasının baĢına fırlatması, dans dersi alan kızın dans ederken hocayla beraber yere 

yuvarlanması, yürüme dersi alırken defaten kitabı düĢürmesi… ―Zarafet öğrenerek‖ 

zengin sevgilisini etkilemek isteyen tiplerin sıkça içine düĢtüğü durumlardır.  

―Türk popüler sineması bir yandan da "kentsoyluluğun/burjuvazinin 

eleĢtirisini yapan filmlerle açısından da oldukça zengindir. Melodram 

filmlerinin kötü kalpli, kirli iĢler peĢindeki, ne iĢ yaptıkları belirsiz 

yalılarda  ya da köĢklerde yaĢayan burjuvaları; her seferinde filmin 

kahramanlarına güçlük çıkarmakta, birleĢmelerini önlemekte sonunda da 

hep yenilmektedirler. OluĢturulan ekonomik sistemin yeni zenginleri 

sevimsiz, vasat ve acımasızdır.‖ 
283

 

Sınıf atlayarak bir anda zengin olanları bir kenara bırakırsak YeĢilçam 

filmlerinde genelde zenginlerin ne iĢ yaptığı bilinmemektedir. Meslekten, iĢten 

bağımsız bir zenginlik sunulur.  ―Patron‖luk bir meslek, ―zenginlik‖ bir karakter 

özelliği olarak sunulmuĢtur adeta. Zengin karakterin ofisine fabrikasına gittiği 

dillendirilir. Biz onu genelde hangi iĢin yürütüldüğü film tarafından bize söylenmeyen 

bir ofiste yahut yönetim kurulu toplantılarında görürüz. YeĢilçam temsilindeki çok 

zengin kiĢilerin iĢ yeri genelde, masasında telefon olan bir oda ve onun açıldığı holde 

sekreteri olan bir bürodan ibarettir.  Bu tiplerin evveliyatı, hangi yoldan zengin 

olduğu, içinden geldiği toplumsal sınıf genelde belirtilmez. ÇalıĢıp biriktirerek mi 

zengin oldu, miras mı kaldı, kanun dıĢı yolları mı kullandı bilmeyiz.  

Bu dönemde sanayide büyümenin de etkisiyle, zengin karakterler arasında 

―fabrikatör‖ olarak anılanlar da vardır, lakin bunlar sektör bağımsız fabrikatördür. 

Aynı fabrikatörlerde olduğu gibi tüccar olarak sunulan zenginlerin de hangi ürünün 

ticaretini yaptığı belli değildir. Zenginlerin mesleki muğlaklığını bozan meslek örneği 
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olaraksa; armatörlük ve gazino sahipliğini vermek mümkün. Bu filmlerde zengin kiĢi; 

karakterden ziyade tip olarak sunulduğundan, toplum nazarında ortak kimi  

özelliklerin abartılı bir Ģekilde vurgulanarak kolay anlaĢılır bir tarzda sunulmuĢtur. 
284

 

Bu kahramanların zengin olduğunu gösteren emareler arasında, lüks arabalar, 

Ģık elbiseler (kürk ve röpteĢambırın özel bir yeri olduğunu söylemek mümkün) villa, 

konak, köĢk tipi evler sayılabilir. YeĢilçam‘da gördüğümüz zengin evlerinde insanlar, 

verdikleri partilerde plak baĢında dans eden, Ģık giyinen, lüks arabalara binen, erkeği 

viski kadını Ģampanya içen, çeĢit çeĢit yemekler dizili büyük sofralarda yemek yiyen  

insanlar olarak çizilir.  

Bu dönemin popüler sinemasında  genelde fakir karakter kolayca sınıf atlar. 

Zengin olmak için çalıĢmasına gerek kalmaz, piyango çıkar, miras kalır, zengin biriyle 

evlenir. ―Zenginlik‖ bir anda gerçekleĢen bir olgu olarak sunulur. Her mahalleden bir 

milyoner çıkacağı söylevlerinin hala kulaklarda çınladığı bir döneme denk gelen bu 

filmlerde, seyirciye benzer bir hayal dünyası sunulmuĢtur.  

Eğer filmdeki karakter zengin olmak için çalıĢılacaksa, genelde seçilen en 

yaygın konu, Ģarkıcı olmaktır: Zengin sevgilisine ulaĢamayan yoksul genç, bir anda 

keĢfedilen ses yeteneği sayesinde ünlü olur, çok para kazanır ve finalde sevdiğine 

kavuĢur.  

Nebat Yağız, Türk sinemasında ―zenginliğin‖ genelde sevdiğine kavuĢmak 

yahut intikam almak için kullanıldığını savunur. 
285

 Karakterlerin bir anda sınıf 

atlamasına rağmen, filmlerde kadın ve erkek için; kıymet ve değer kahramanların 

kiĢisel meziyetlerindedir, servet Ģan-Ģöhret hiçbir zaman gönül doygunluğunun, 

mutluluğun sebebi olamaz. Bu yapıları ile filmlerde samimiyet ön safta gelir.
286
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Ne de olsa, seyirci bir hayal dünyası içinde izlediği filmde kolayca zengin 

olunan bir hayat gördükten sonra, kendi ve çoğu zaman filmlerdeki karakterlerinki 

kadar varlıklı olmayan dünyasına geri dönecektir.  

Dönemin filmleri içinde yaptığımız taramada zenginlik temasının ve zengin 

karakterin farkli iĢleniĢleriyle ilgili Ģu örnekleri verebiliriz:  

- ―Bekâr Odası‖(1967) filminde, fakir araba tamircisi genç, kendisine bir miras 

kaldığı rivayetiyle bir anda bolluğa kavuĢur.  

- ―Gözleri Ömre Bedel‖ (1964)  ve ―Artık Sevmeyeceğim‖(1968) filmlerinde 

filmin zengin karakterleri; iyi yürekli birer piyanisttir. 

- Sanayi- Ticaret yoluyla zengin olanlar içinde ―Dünyanın En Güzel Kadını‖ 

(1968) filminin baĢ karakterini gösterebiliriz. Armatör olan kahraman çok zengindir 

öyle ki yalısına, teknesine iddiaya girmektedir, ancak bu kahramanı hiç iĢinin baĢında 

görmeyiz.  

- ―Kadın Değil BaĢ Belası‖ (1968) filminde zengin karakter, vasiyet gereği 

mirasa konmak için evlendiği fakir kıza aĢık olur ve mutlu olurlar. 

- ―Sana Layık Değilim‖ filminde (1968) genç kız, babasının variyetini sevdiği 

adam için harcadıktan sonra terkedilir. YoksullaĢır. Daha sonra gözleri kör olur, onu 

seven diğer bir erkek, diĢini tırnağına takarak çalıĢarak ameliyat masraflarını karĢılar. 

En sonunda piyangodan para çıkar, zengin olurlar. 

- ―Sevinç GözyaĢları‖ filminde(1965), babasının çalıĢtığı zengin evin 

imkanlarıyla tahsil gören, ardından çalıĢıp zengin olan vefakar bir genç görürüz.  

 - ―Kader Bağı‖ filminde (1967-Senaryo: Bülent Oran, Yönetmen:Ülkü 

Erakalın)  diğer filmlerde pek bulunmayan bir öğe karĢımıza çıkıyor: filmin zengin 

karakterini iĢinin baĢında sahibi olduğu tasarım atölyesinde çalıĢırken görüyoruz. 
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- ―Ne ġeker ġey‖ (1962) ve ―Adanalı Tayfur KardeĢler‖  (1964) filmlerinde 

karikatürize de olsa, taĢralı sermaye sahibine rastlıyoruz. Bu karakterler ―görgüsüz‖ 

olarak tasvir edilse de iyi niyetli insanlar olarak yansıtılmıĢtır. 
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5 . SĠNEMA VE ORHAN KEMAL 
 

5.1 ORHAN KEMAL‟ĠN YAġAMI VE ESERLERĠ 

 

Orhan Kemal, çağına tanıklık etmiĢ bir yazardır.  YaĢadığı dönemin toplumsal 

geliĢmeleri, onu yansıtan bir fikir adamı olarak da; hayatı, kendini üst bir zümreye dahil 

etmeden yazdığı insanlarla birlikte yaĢaması açısından da onu fazlaca etkilemiĢtir. 

Gerçekçi bir yazar olması, toplumsal geliĢmeleri ve bunların sokağa, ev içlerine 

yansıma hallerini yapıtlarına taĢımasına zemin hazırlar. Genel olarak alt- orta sınıf bir 

hayat sürmesi, onu yazdığı karakterlerle benzer hale getirir. Orhan Kemal, ―küçük 

adamı‖, ezilen kesimi, yaĢadıklarını yakınen bilmenin etkisiyle zaman zaman savunarak 

yazmıĢtır.  Eser konularını belirlerken, kendi hayatından yola çıkmak, Orhan Kemal‘in 

sıkça baĢvurduğu bir yöntemdir.  Yazarın yapıtlarını okurken onun hayatından kesitlerle 

karĢılaĢırız. Orhan Kemal‘in özellikle ilk dönem eserlerine, 2000‘li yılların 

Türkiye‘sinden baktığımızda, dönemin toplumsal, sosyo-ekonomik yapısını ve bunun 

emekçilerin hayatına nasıl yansıdığını görürüz. Orhan Kemal, bu anlatımı çok ―içerden‖ 

yapmıĢtır: Anlattığı insanların hayatıyla kendi hayatı kesiĢmektedir. 

Basılan ilk kitapları, otobiyografik romanları olarak nitelenen bir üçlemedir: 

Baba Evi (1949), Avare Yıllar (1950) ve Cemile (1952). Kemal, daha yolun 

baĢındayken eserlerini kendi hayatından feyiz alarak ilk adımlarını atmıĢtır. Bu eserlerle 

Kemal‘in ilk gençlik yılları  neredeyse birebir örtüĢmektedir, baĢ kahraman kendisidir. 

Sonraki yıllarda verdiği eserlerde ise böylesine birebir eĢleĢme olmasa da Orhan Kemal, 

toplumsal geliĢmelerin kendi hayatındaki yansımalarını, yarattığı kahramanlar yoluyla 

sunmuĢtur. Kemal‘in biyografisini okuduğumuzda ülkenin o dönem siyasetini, 

ekonomik yapısını, bir harita gibi görmek mümkündür.  

Bu sebeple; Orhan Kemal senaryolarını incelerken, onlara zemin hazırlayan 

romanlarının nasıl bir süreçle paralel olarak yazıldığına bakmanın; filmleri okurken, 

görüĢümüze netlik kazandıracağı kanaatindeyiz.  

Kemal hayatı boyunca alt-orta sınıfı yazsa da aslında bir burjuva aileden 

gelmektedir. 1949‘da Adana‘dan Yeditepe Dergisi‘ne gönderdiği bir mektupta, ailesini 
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bizzat; ―Bürokrat bir küçük burjuva‖ olarak tanımlamıĢtır.
287

 Babası siyasetçidir. Birinci 

dünya savaĢı sırasında varlıklarını yitirirler. Kemal, büyüme evresinde, varlıkla değil, 

fakirlik denmese de ―eskiden varlıklıydık‖ hafızasının tortularıyla büyür. Yoksulluğa 

alıĢkın olmayan ve bu sınıfa dahil olmayı, ―fakirler gibi‖ davranmayı kendine 

yediremeyen bir ailenin mensubudur.  

Kemal‘in eserlerinde doğma büyüme zenginlere pek rastlayamayız. Ya kendi 

ailesi gibi eskiden zenginken sonradan varlığını kaybetmiĢ insanlar vardır, yahut, 

emekçi yoksullar, kimi zaman para kazanmak için çamura bulanan insanlar. Zenginler, 

Kemal‘in yapıtlarında temeli en zayıf verilen karakterlerdir. O daha ziyade sonradan 

dahil olduğu yoksul kesimi yazar. 

Kemal, 1958‘de Dost Dergisi‘ne verdiği röportajda, Halis Acarı‘nın  ―Niçin 

hep iĢçi, köylüleri anlatıyorsunuz? Zenginleri de anlatsanız sanatınız değerinden mi 

kaybeder?‖ sorusuna karĢılık, Ģöyle cevap vermiĢtir:   

―Hep iĢçiyi, hep köylüyü anlatmak gibi bir inadın sonucu değil bu. 

Gerçekçi bir yazar en iyi bildiği Ģeyi yazmalıdır. ĠĢçi ve köylüler 

çocukluğumdan beri içime öylesine yerleĢmiĢler ki.. Bununla beraber, 

hikâyelerim arasında halli vakitli kiĢiler, halli vakitli kiĢilerin hikâyeleri 

yok değil. Örneğin: Pervin, Umum Müdür, Yeni ArkadaĢ, Üzüntü, 

Vukuat Var'daki büyük çiftçi Muzaffer Bey, çevresindeki halli vakitliler.. 

— Halli vakitlilerden de, bildiğim kadar, söz ediyorum. KeĢke daha geniĢ 

tamsam onları da, kitaplar doldursam.‖ 
288

 

Orhan Kemal, eserlerini sınıfsal mücadeleyi sürdürmenin bir yolu olarak 

görmüĢtür:  

―Evet, sosyalist çizgide bir eylemim yok, ama yapıtlarımda sosyal sınıflar 

arasındaki durumun ne olduğunu gösteriyorum. Ne dediğini bilen bir 

yazar için, sınıflar dıĢında bir edebiyat yoktur zaten. Bir toplumda 

yaĢıyorsak, bu topluma bağımlı olmamak olanaksızdır.‖ 
289
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Ekonomik olarak ait olduğu sınıf, yoksulların, emekçilerinkidir. Hikayelerinde 

tanrı anlatıcı hep yokluğun mezhebinden konuĢur. Kemal, yazınında da sınıflar arasında 

taraf tutmuĢ, ezilen, geçim sıkıntısı çeken insanları savunan hikaye ve romanlar 

yazmıĢtır. Yazdığı,  tarla ırgatlarının, fabrika iĢçilerinin, küçük memurların hayatını 

bilir. Eserlerinde anlattığı pek çok iĢçinin çalıĢma koĢullarını ince detaylarla ortaya 

sermesinde, yazar olarak keskin bir gözlemci olmasının yanı sıra, pek çok farklı alanda 

çalıĢmıĢ olmasının da etkisi vardır. Orhan Kemal‘in bu yönü, henüz ünü bilinmeyen bir 

yazarken Kemal Sülker tarafından tahlil edilmiĢtir. Sülker, 1943‘te Yurt ve Dünya 

dergisinde Asım Sarp takma adıyla kaleme aldığı bir yazıda, Orhan Kemal‘le ilgili 

fikrini Ģöyle açıklar:  

―Orhan Kemal‘de, iĢçilerin hikayecisi olmak istidat ve temayülü 

bulunduğunu bildirmekteyiz. Orhan Kemal‘in neĢrettiği hikayelerde, 

onun hayatından pasajlar bulmak kabildir. Dalgalı bir edebiyatın 

hayatımıza mal olan akisleri Orhan Kemalin hikayeciliği üzerine 

fazlasıyla durmaya sebep teĢkil edecektir. … o fabrika iĢçisinin bizzat 

realitenin aksi olan yaĢayıĢ tarzlarını çok ustaca anlatmakta ve biz de 

yapılmamıĢ olan fabrika iĢçileri hikayeciliğine adeta ihtisas sahibi 

olmaktadır.‖ 
290

 

Kemal‘in eserleri üzerine yapılan tasniflere baktığımızda, sınıflandırmalarla 

Kemal‘in hayat akıĢının da paralel gittiğini görürüz; Tahir Alangu Kemal‘in romanlarını 

üçe ayırmıĢtır; 

1.Dönem: Biyografi romanları, 2.Dönem: Adana'da toprak ve fabrika 

iĢçilerinin romanları, 3.Dönem: Ġstanbul'da küçük adamların hayatlarının romanları.
291

 

Üçüncü dönem, zaman zaman, ―popüler‖ romanlar olarak da adlandırılmaktadır. Bunda 

çalıĢmamızın ana konusuna da zemin hazırlayan, Kemal‘in sinemaya iĢ yapması, 

dolayısıyla o dönemki romanlarına da kimi YeĢilçam trüklerinin yansımasının payı vardır. 

Kemal, bununla ilgili eleĢtirilere savunmasını da sert ve dokunaklı bir biçimde vermiĢtir. 

Bu konuya, eserleri ve sanat anlayıĢı bölümünde ayrıca değinilecektir. Orhan Kemal‘in 

eserlerine dair yapılan, bir diğer sınıflandırma ise, çalıĢma boyunca Kemal‘in eserlerini 

kategorize etmekte baz alacağımız Mehmet Nuri Güntekin‘in tasnifidir:  
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A) Otobiyografik Romanlarda Toplumun DeğiĢimi ve Çözülme: Baba 

Evi, Avare Yıllar, Cemile, Dünya Evi, ArkadaĢ Islıkları
292

 

B) Anadolu'daki DeğiĢimin Topraktaki Yansıması-Kırsalda Büyük 

DönüĢüm ve Çözülme: Eskici Dükkânı, Murtaza, Vukuat Var, Hanımın 

Çiftliği, Kaçak, Kanlı Topraklar, MüfettiĢler MüfettiĢi, Üç Kâğıtçı, El Kızı 

C) Kırdan Kente AkıĢ, Göç ve Zıtlıklar: Bereketli Topraklar Üzerinde, 

Gurbet KuĢları 

D) Kentte Ġnsan (YeĢilçam Olgusu): Suçlu, Sokakların Çocuğu, Serseri 

Milyoner, Devlet KuĢu, Gâvurun Kızı, Bir Filiz Vardı, Yalancı Dünya, 

Evlerden Biri, Sokaklardan Bir Kız, Kötü Yol, Küçücük
293

 

 

1940‘lardan 70‘lere kadar yazılan bu romanların sırf tasnifine baktığımızda 

bile, dönem Türkiye‘sinin içinden geçtiği koĢullara dair bir kroki gördüğümüzü 

söylemek mümkün. Eserlerde Türkiye‘nin toplumsal yapısında kırılmalara yol açan, 

modernleĢme, göç ve ekonomik olarak ayakta kalma mücadelesi ilk bakıĢta bile göze çarpmaktadır. 

Bunlar aynı zamanda Orhan Kemal‘in de hayatsal süreçleridir. Goldmann, yazarın kendi 

yaĢamını konu alan roman ve öykülerin çok önem taĢıdığını, bunların sırf yazarın bireysel 

koĢullarına iliĢkin olmadığını, derinleĢtirilmiĢ bir inceleme yapıldığında bunların, toplumsal sınıflara 

karĢılık gelen bir dünya görüĢünün gizlendiği yerler olduğunun görüleceğini belirtir.
 294

Kemal‘in 

yaĢamının yansıdığı eserleri;   toplumsal süreçlerin değiĢimi esnasında sınıfların o dönemki 

konumunu okumak açısından da bir rehber olarak değerlendirilebilir. 

Berna Moran, toplumun ve sınıfların tarihsel bir eleĢtirisinin tamamlanması 

için, romancının veya sanatçının biyografik yaĢam verilerinin önem taĢıdığını 

belirtmektedir. 
295

Orhan Kemal‘in gözünden sınıflara, zengin‘e ve yoksul‘a bakarken, 

Kemal‘in hayatını, yazınının yapı taĢını oluĢturan ideolojisini nelerin etkilediğini 

derinlemesine irdelemeyi gerekli görüyoruz. Zira, Kemal‘in yaĢamı, yazınında önemli 

bir figürdür. 
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Orhan Kemal, 15 Eylül 1914'te Adana Ceyhan'da doğar. Asıl adı Mehmet 

RaĢit'tir. Babası Abdülkadir Kemali, Mehmet RaĢit doğduğunda, Çanakkale SavaĢı'nda, 

yedek subay olarak görev yapmaktadır.  Baba tarafından kökenleri Elazığ'a dayanır. 

Orhan Kemal, siyasi bilinci olan bir aileden gelmektedir. Dedesi, Bilecik'te belediye 

baĢkanlığı yapmıĢtır. 
296

 

Babası Abdülkadir Kemali, Orhan Kemal doğduğu sırada Çanakkale'de, 

Dardanos'ta topçu teğmenidir. Abdülkadir Kemali, 1889'da Osmaniye'de dünyaya 

gelmiĢtir. Anı defterinde aile geçmiĢini Ģöyle tanıtmaktadır:  

―...Cebelibereket sancağının bir nahiyesi olan ve vaktiyle merkez ittihaz 

edilen Yarpuz Kasabası‘nda 306 Arabi Kurban bayramının dördüncü 

günü tevellüt ettim. Tevellüdümden on gün evvel evimize gelen bir 

derviĢ: Bir oğlun olacak, ismini Abdülkadir tesmiye et, demiĢ. Ve öyle 

tesmiye olunmuĢum. Babam livanın on üç sene icra memurluğunu 

yaptıktan sonra Adana'nın Ceyhan kasabasına baĢkâtip olmuĢtu. Sekiz 

yaĢımda iken Ceyhan'a gittim. Dedem Hasan Ağa Adanalıdır. Ve 

Yarpuz'da nenem ile bir muhitte medfundur. Dedemin babası Bekir Sıtkı, 

onun babası Kasım, onun babası Molla Mustafa Ağa'dır. Ve memleketi 

Mamuretil'aziz (Elâzığ)'in Aluçlu nahiyesi merkezi olan Tahnik 

köyüdür.‖ 
297

 

Görüldüğü gibi Abdülkadir Kemali, döneme göre varlıklı sınıfa mensup bir 

aileden gelmektedir. Fakat sonraları siyasi muhalefetinden dolayı, ekonomik durumu 

değiĢecektir.  

Orhan Kemal‘in babası da siyaseten birebir örtüĢmese de sonradan Orhan 

Kemal‘de de izlerini göreceğimiz, muhaliflik vasfına sahiptir. Otobiyografik romanı Baba 

Evi‘nden anladığımız kadarıyla ev içinde ailesine daha ziyade otoriter yanını gösteren 

Abdülkadir Kemali‘nin hayatı, kendisinin de otoritelere muhalefet ederek zemin 

hazırladığı keskin dönüĢüm evrelerine sahiptir. Bu evreler, doğalında, oğlu Orhan 

Kemal‘in hayatına da yön verir.  Kemal, ömrünün sonlarına doğru hayatını o evreden ele 

alarak Ģöyle özetlemiĢtir:  

―1914 yılında, seferberlik davulları çalınırken, Adana'nın Ceyhan 

ilçesinde doğmuĢum... Dedem Elâzığlıdır. Bir memur olarak Adana'ya 

gelmiĢtir... Babam, avukat, çiftçi, parti lideri 1930daki demokrasi 
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denemelerine Ahali Fırkası ile katılan, bu yüzden  çok sert çıkıĢlar yapan, 

sonra da memleketi terk ederek Suriye Lübnan'da gönüllü sürgün hayatı 

yaĢamak zorunda kalan, Abdülkadir Kemali Bey. Annem, Rumeli 

göçmenlerinden ve eski bir öğretmen olan Azime hanımdır. Biri erkek 

olmak üzere, benden küçük dört kardeĢim var. Evliyim, beĢ çocuk 

babasıyım. Yıllardır kalemimle geçinmeye çalıĢıyorum. Yazarlıktan 

baĢka yapacak iĢim olmadığından, istesem de istemesem "de yazar 

kalmak zorundayım Ġstemesem de dedim, gerçekten bu meslek zaman 

zaman verimsizleĢiyor, bu yüzden geçim sıkıntısı çekiyorum.‖
298

 

Abdülkadir Kemali, Ġstanbul Darülfünun'unda hukuk eğitimi Ġttihat ve 

Terakki'ye katılır. Partide, Talât PaĢa'ya yakındır. Hukuk eğitimi bittikten sonra, Siirt'e 

savcı olarak atanır, ancak kısa süre sonra Adana'ya döner. Ġttihat ve Terakki'nin Bilecik 

‗kâtib-i mesulü‘ olur. Abdülkadir Kemali, Çanakkale ve KurtuluĢ SavaĢı'nda aktif rol alır. 

KurtuluĢ SavaĢı yıllarında, aile önce Niğde'ye, ardından Konya'ya taĢınır. 1920-1923 

döneminde Kastamonu milletvekili olarak TBMM'de görev alır. Adliye Bakanı olur. 

Atama yoluyla milletvekilliğine karĢı çıkar, Ceyhan'a dönüp çiftçilik yapmaya baĢlar. 

Adana'da "Toksöz" adlı gazeteyi çıkarır. Muhalifliği sonucunda tutuklanır, gazete de 

diğer muhalif yayınlarla birlikte kapatılır. 
299

  

Baba figürü Orhan Kemal‘in otobiyografik romanlarında otoriteyle, disiplinle 

ve korkuyla özdeĢleĢtirilmiĢtir. Baba Evi romanında baba, çocukları ders çalıĢmaz, 

yahut bir Ģekilde lafından çıkarsa sert bir Ģekilde döven bir adam; yahut, oğlunun dersini 

çalıĢıp çalıĢmadığını anlamak için kitabın baĢına geçtiğinde, satır altlarında ilerleyen 

kıllı bir parmaktan ibarettir. Bir anlamda bu parmak Orhan Kemal‘e doğru sallanan bir 

uyarı parmağıdır.  

"Orta kata çıkılan merdivenin altındaki kilerimsi odacığa hapsedilirdim. 

Buradan çıkacak olursak Ģayet, küçük halam, babama haber verecektir. 

(...) AkĢama doğru, babamın eve gelmesinden evvel, tekrar hapisâneme 

konulurdum. O, gelirdi. Tahtaları gıcırdatan, evi sarsan ağır yürüyüĢü 

yaklaĢtıkça, yerimde küçülür, ufalır, mutlaka yiyeceğim dayağın korkusu 

ile beklerdim. (...) GümüĢ topuzlu bastonu, sarı çantası, hasırlı kırmızı 

fesi, bilhassa bana bakarken mutlaka çatılan kaslarıyla o, benim için, iri 

gövdeli bir korkudan ibaretti."
300
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Mehmet Nuri Güntekin, burada babanın otoritesinin bir iktidara göndermede 

bulunduğunu belirtir.  Babanın aile dıĢındaki otoritesi, aile içine de yansımıĢtır.  

―Birbirini tamamlayan bir güç söz konusudur. Ayrıca, "Orta kata çıkılan 

merdivenin altındaki kilerimsi odacık", cümlesinden aristokratik bir 

yaĢam ve zenginliğin yaĢandığını, tüm bunların üstünü örten bir 'baba' 

imgesinin varlığını öğreniyoruz. Aile, hala, babaanne gibi yakın 

akrabaların birlikte yaĢadığı geleneksel bir yapıya sahiptir. Baba, sahip 

olduğu otoritenin etkisiyle, kendi düĢüncesindeki bir gerçekliğe göre 

yaĢamaktadır. BakıĢlardan, yürüyüĢüne kadar mutlak bir iktidarı temsil 

etmektedir.‖
301

 

Tüm aile Türkiye'deyken babanın gücü, zenginliği ve otoritesi, birbirini 

tamamlayan öğelerdir. KurtuluĢ SavaĢı, muhalif babanın enerjisinin belli bir süre 

"kurtuluĢa" odaklanmasını getirir. 
302

  

―1914‘te Çukurova‘nın Ceyhan kazasında doğmuĢum. Babam avukattır. 

Bürokrat bir küçük burjuva olan ailemle birlikte Anadolu‘nun bir çok 

yerini dolaĢtım. Sonra birdenbire bir dekadans,… tabanına politik 

sebepler olan bir dekadans.‖ 
303

 

Babası yanlarından ayrıldığı dönemlerde, Kemal‘in baba tarafının annesine 

gösterdiği kendisini aileye layık görmeyen tavır, önce kendini Kemal‘in eĢi Nuriye 

hanımda, sonra da Kemal‘in eserlerinde gösterecektir. El Kızı romanında görülen 

―hizmetçi ruhlu kadın aĢağılaması‖ Kemal‘in çocukluğunda annesine söylenegelen ve 

Baba Evi kitabına da yansımıĢ bir anektodtur.  

―Babam, yerde yemeğe, bulgurdan yapılan ve haĢlanmıĢ taze asma yaprağı 

ile yenilen batırık'lara müthiĢ kızardı. Hiçbir zaman gelin, kaynana 

görümce dırıltılarının eksik olmadığı evimizde,     babaannemle     

halalarım     anneme     Ģöyle haykırmıĢlardır:  

  -Hizmetçi ruhlu kadın, aĢağılık kadın, ruhsuz kadın!‖
304

 

Bütün zor koĢullara rağmen, ailenin aristokrat tavrı, hemen her yerde karĢımıza 

çıkmaktadır.
305

 Kemal‘in eserlerinde alt sınıftan gelenlerin ekonomik olarak sınıf atlasa 

da eski alıĢkanlıklarını özlediğini görürüz. Bu hemen hemen her eserinde karĢımıza 

çıkar. Yazılı eserlerinin yanı sıra, künyede adı geçmemekle birlikte, senaryosunun 
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Kemal‘e ait olduğu rivayet edilen ve bizim de dil yapısını göz önünde 

bulundurduğumuzda Kemal‘in kaleminden çıktığına kesin gözüyle baktığımız AĢka 

Kinim Var adlı filmde de fakirlikten zenginliğe geçen karakter, hizmetçilerle karısından 

gizli yemek yemektedir. Aynı yoksul yaĢam adetlerini özleme trüğü Gurbet KuĢları 

romanında da karĢımıza çıkar. Kemal‘in romanlarındaki sonradan sınıf atlayan fakirler, 

―bağdaĢ kurup bulgura kaĢık sallamayı özleyen‖ zenginlerdir. Kemal‘in sonradan olma 

zenginlerinin bu özlem yönlerini Orhan Kemal‘in annesinden aldıkları iddia edilebilir. 

 

Kemal‘in çocukluğuna dönecek olursak; 1930 yılında Fethi Okyar Serbest 

Fırka'yı kurduktan hemen sonra, Abdülkadir Kemali, "Ahali Cumhuriyet Fırkası'nı 

kurar. Bu partinin amacını; "ahaliyi refaha kavuĢturmak" olarak açıklar.
 306

 Ġstanbul 

basınının partisine olan ilgisizliğine karĢı "Ahali" gazetesini çıkarır. Gazete çok 

geçmeden Serbest Cumhuriyet Fırkasına verdiği 'rahatsızlıktan' dolayı kapatılır. Fakat, 

Abdülkadir Kemali muhalefetini sürdürür, partisini kapatmamakta direnir. Uzun süre 

dayanamaz, baskılardan dolayı Suriye'ye kaçar. Daha sonra aile Beyrut'a taĢınır. Orhan 

Kemal burada matbaada iĢçilik yapar. 
307

 

Daha sonra eserlerinde sıkça göreceğimiz iĢçilerle ve sanayiyle ilk tanıĢması bu 

vesileyle olur. Kemal, bir bakanın oğluyken, siyasal olaylar vesilesiyle iĢçi sınıfına 

geçmiĢtir. Bu zorunlu geçiĢ, sonrasında onun hayat duruĢunu belirleyecektir.  

―Beyrut'taki yoksul Türk ve Ermeni mahallesi ile yazarın daha sonraki 

romanlarında anlattığı Ġstanbul'daki her hangi bir yoksul mahallesinin 

bütün özellikleri benzerdir. Örneğin, "Suçlu" romanında veya diğer pek 

çok hikâyede anlattığı mekânlar ile Beyrut'taki yoksulların yaĢadığı 

mekânlar arasında paralellikler vardır. Orhan Kemal, insanlar arasında, 

din ya da ulus anlamındaki bağlardan ziyade, sınıfsal, tarihsel, kültürel ve 

ekonomik bağlar ve yakınlıklar bulunduğunu belirtir.
 308

 

Lübnan, her açıdan yazarın kiĢiliği ve bilinci açısından önemli bir 

coğrafyadır. Siyasal dıĢlanmayla ilk karĢılaĢma biçimi olarak "sürgün", 

onun bilincinde, bu ülke ile anlam kazanmaya baĢlar. Çok varlıklı ve 

etkin bir aile ferdi olmaktan, yoksul bir emekçiye dönüĢüm, sınıfsal bir 

değiĢimdir. Siyasal oluĢum ve modernleĢme sürecinin bir sonucu olan bu 

durum, geleneksel aristokrat bir ailenin yaĢamındaki çözülmeye denk 
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düĢer... Toplumsal değiĢim ve dönüĢümün, modernleĢme, uluslaĢma ve 

savaĢ süreçlerinin birleĢimiyle, yazarın öz yaĢamından aktardığı bu 

çizgilere denk gelecek olgular yaĢanmıĢtır. Hızla el değiĢtiren toplumsal 

güç dengeleri, yeni zenginleĢenler, zenginleĢme biçimleri ve eski servet 

sahiplerinin her anlamda çöküĢü, beraberinde bu sonuçları getirmiĢtir.‖
309

 

Kemal‘in bu süreci anlattığı üçleme için Cevat Çepiç; ―20. Asrın ilk çeyreğinde 

bu memleketin geçirdiği büyük sancılar, kahramanın kendine has tefsir Ģeklinde 

anlatılıyor‖ yorumunu yapmıĢtır. 
310

 Orhan Kemal, memleketler arasında gezerken 

evrensel bir kaygıyı pek çok iĢçiyle beraber öğrenmektedir: ―ekmek kavgası‖ 

―17 yaĢımda klasik tahsili bırakmaya mecbur oldum. Yıllarca ailemden 

uzakta, ekseri bir baĢıma ekmeğimi kazanmak zorunda kaldım. Bu arada 

çeĢit çeĢit insanlarla haĢır ve neĢir oldum ki bu insanları  hikayelerimde 

zaman zaman sizlere tanıtmaya çalıĢıyorum.‖
311

 

Kemal Sülker, Orhan Kemal‘in ilk kitapları yayımlanmaya baĢladığında, 

Varlık Dergisinin 49 yılı ġubat sayısında yer alan; ―Genç Bir Sanatkara Dair‖ baĢlıklı 

yazısında, Orhan Kemal‘in yaĢamıyla yapıtları arasındaki iliĢkiye değinmiĢ ve fikrini 

Ģöyle dile getirmiĢtir: 

―Bu değerli hikayecinin hayatını bilenler, eserlerinde yaĢadığı günlerin 

izlerini olanca derinliğiyle bulurlar. Adana‘nın sıcak  ve sevimli 

argosunu, Halep‘in sağlam havasını, Antakya‘nın Ģiirli sahillerini 

Ġstanbul‘un basit insanların samimiliğini Bursa‘nın yumuĢak 

ipeklilerinden uzak kalmıĢ Adembabaları‘nın üryanlığını bulmak 

mümkündür. O dokuma fabrikalarında çalıĢarak iĢçi hayatını yakından 

görmüĢ, Beyrut‘ta ve Hama‘da dolaĢırken türlü maceralar geçirmiĢ, 

garsonluk ve matbaa çıraklığı yaparken insan çilesinin sonsuzluğunu 

anlamıĢtır. Orhan Kemalin hikayeleri, halkın hikayeleri- romanı. 

Ġnsanoğlunun ırmak gibi akan hayatıdır.‖
312

 

 Orhan Kemal, 1932'de ailesini Lübnan‘da bırakıp Adana'ya döner. Aile, daha 

sonra Kudüs'e geçer. Babası orada avukatlık yapar. Orhan Kemal, okulu yarıda bırakmak 

zorunda kalır. 
313

 Kemal, sonraları verdiği röportajlarında, hiçbir vakit çalıĢkan bir öğrenci 
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olmadığını, futbol ve polisiye romanların kendisini her zaman derslerden daha çok 

ilgilendirdiğini söylemiĢtir. 
314

 

Daha sonra eserlerinde sıkça göreceğimiz, ―gemilere binip gitme‖, ―hayalle 

havalanıp gerçekle çarpıĢma‖, ―ekmek derdine düĢme‖ gibi durumlarla, Kemal, bu 

dönemde tanıĢır.  

―Gazı ile Ġstanbul'a kaçıp büyük futbolcular olabilme hayallerini, gene bu 

kahvenin okaliptuslar, altında konuĢurduk. Ġstanbul‘a kaçacak, büyük 

kulüplerin dikkatini çekecek, parlayacak, o kulüplerin yardımıyla fiyakalı 

iĢler bulacak, çünkü o zamanlar profesyonellik yoktu, sevgililerimizi 

getirtecektik... Sevgililerimiz de on beĢer, on altıĢar yaĢında bir anda 

saraylar kuruverip saraylar yıkıveren, dünyayı istediğince düzenleyip, 

istediğimizce yerle bir ediveren olup bittileriyle bize uyuvermiĢlerdi. 

Onlar sanki yetiĢkin, tecrübeli
 
kızlardı. Elbette birer baltaya sap olacak 

baba evinden kopacak, dünya evimizi istediğimizce kuracaktık Bizim 

aĢkımız baĢka aĢklara da benzemeyecekti elbette. Sevgililerimize ihaneti, 

onlardan temelli ayrılmayı aklımızın kıyısından geçirmemekle beraber 

baĢka kızlara, kadınlara bakmayı erkekliğimize yediremeyecektik. Söz bir 

Allah birdi. 

Ve bir gün Ġstanbul'a kaçtık. Ama büyük kulüplerin dikkatini çekmeye 

fırsat bulamadık. Çünkü aĢktan da futboldan da önce geliyordu 

EKMEK!.. Gazı ile daha vapurda baĢlamıĢtı açlığımız, Ġstanbul 

sokaklarına beĢ parasız inmiĢ , lokantalar değil, dıĢarıya  yanık et kokuları 

yüklü dumanlar salıveren Sirkeci, Galata‘daki köfteci, dükkânları, 

önünde kıvranmıĢ durmuĢtuk.‖ 
315

 

Kemal bir süre sonra Adana‘ya döner.
316

 

1935'te Orhan Kemal'in annesiyle üç kız kardeĢi Hayfa üzerinden Kudüs'e 

giderler. Abdülkadir Kemali orada bir Arap avukatla birlikte çalıĢmaktadır. Aile iki yıl 

Kudüs'te kalacaktır.
317

 Orhan Kemal ise bu sırada Adana'dadır. Babaannesiyle 

yaĢamaktadır. Kemal,  Millî Mensucat Fabrikası'nda kâtiplik yapmaya baĢlar. Eline 

ayda 24 lira 95 kuruĢ geçmektedir.  Daha sonra Fabrika Sahibi Nuri Ağa‘nın (has), 

Orhan Kemal‘in babasının kim olduğunu öğrenmesi üzerine kâtiplikten imalât ambar 

memurluğuna verilir.  
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Orhan Kemal‘in ―Küçük Adamın Hikayesi‖ baĢlıklı otobiyografik roman 

üçlemesi, Baba Evi, Cemile ve Avare Yıllar‘ın bu dönemde yaĢadıklarından yola 

çıkarak yazdığını belirtmiĢtik. Sonraki yapıtlarında da fabrikada gördüğü iĢçiler, ağalar, 

patronlar, tipten ziyade karakterler olarak sıkça karĢımıza çıkacaktır. Zira Orhan 

Kemal‘in yapıtları birbiriyle akrabadır. Bir romanındaki karakter, bir baĢkasıyla örtüĢür- 

adeta konuĢur. Yazarlığının çeĢitli evrelerinde kaleme aldığı eserler, hem konu hem de 

karakter içeriği olarak devamlılık arz eder.  

Babasının sürgün yıllarında fabrikada iĢçi olarak çalıĢmıĢtır. Adana‘da katiplik 

ve ambar memurluğu yaparken de yönetim kadrosunu daha yakından tanıma imkanı 

bulduğu gibi, iĢçilere de sadece içerden değil, netliği sağlayacağı bir mesafeyle 

bakabilme imkanı bulmuĢtur. Lakin ambar memurluğu görevinde bir iĢçiden daha fazla 

sorumluluğu vardır. Çıkar iliĢkilerinin içine çekilmeye çalıĢılmaktadır. Kemal‘in bu 

dönemde baĢına gelenler, Nurer Uğurlu‘nun Orhan Kemal üzerine Hazırladığı ikbal 

Kahvesi adlı kitapta, gene Kemal‘in ağzından Ģöyle aktarılmıĢtır.   

― ...Sonra imalât ambarı memuru. Top top bezlerle paket paket ipliğin 

çuvallama Ģevkiyle uğraĢıyordum.. Ġplikler de, bezler de cins cins, 

numara numaraydı. Her ikisi de incelip kalınlaĢtıkça pahalılaĢıp, 

ucuzluyordu.. Muhasebece verilen fiĢlerdeki kalite ve kantiteye göre 

hareket etmek gerekirdi ama, ambarcı isterse, daha doğrusu müĢteriyle 

anlaĢırsa, hırsızlık yapıp kese doldurması iĢten bile değildi… Bunu ilk iĢe 

baĢladığım gün anlamıĢ, korkmuĢtum. Yoksa buraya bile bile verilmiĢ, 

lekelenmek için mi getirilmiĢtim? 

...Yoksa bir kıyıda, muhasebedekilerden filân uzak, kafamı 

dinleyebilmek, kendi derdimi düĢünebilmek bakımından burası bulunmaz 

bir yerdi.. Ambarın iki hamalı vardı. Bunlar çok tatlı, çok cana yakın 

insanlardı.. Ne yapacaklarını çok iyi bildiklerinden bana iĢ filan 

bırakmazlardı. Ben de çoğu kez, masa baĢında ya gizliden gizliye kitap 

okuyarak, hikâye yazarak ya da 24 lira 95 kuruĢun yarattığı sıkıcı hava 

içinde kara kara düĢünür, bir çıkıĢ, bir kurtuluĢ yolu bulmaya çalıĢırdım. 

...Ne Allah korkusu, ne de kul.. Elimden gelmezdi. Hamal Sadık'ın 

söyleyip durduğu gibi, benden öncekilerin hiçbir zaman ele geçmeden 

gemilerini yürütmüĢ olduklarım biliyordum. Defterler, fiĢler, Ģu bu, her 

Ģey önümdeydi.. Ġstesem hiç kimsenin ruhu bile duymadan binlerce lira 

vurabilirdim. Ġstemiyordum. Ġçimden gelmiyordu.. Böyle bir Ģey yapacak 

olsam, kendi içimden kendimi yerdim.. Kendimin olmasa bile, babamın 
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Ģerefini düĢünmek zorundaydım. Kaldı ki, ben de bir insandım.. BelirmiĢ 

ya da belirmeye baĢlamıĢ bir kiĢiliğim vardı.‖
 318

 

Kemal‘in eserlerinde ortaya çıkan bilge mavi tulumlu iĢçi ustası hayatının bu 

evresinde karĢısına çıkar. Mavi tulumlu iĢçi ustası, Orhan Kemal‘in pek çok romanının 

olumlu kiĢisidir. Sonraları bu olumlu kiĢi yazarın kiĢiliğiyle bütünleĢir. 

―Hamal Sadık, benden önceki kâtiplerden söz açardı.. Her birinin iĢleri 

varmıĢ, el kapısından kurtulmuĢlar.. Doğru, bal tutan parmağını 

yalarmıĢ.. Ġstersem ben de onlar gibi aynı Ģeyi yapar, onlar gibi düzenli 

bir iĢ sahibi olabilirmiĢim. 

..Ne zaman sıkıĢsam, baĢım dara düĢse ya babam ya da mavi tulumlu iĢçi 

dostum Ġsmail Usta belirir, bana doğru yolu gösterirdi. Arada ikisinin 

takıĢtığı da olurdu.. Biri bir tarafa, öbürü öbür tarafa çeker, sonunda mavi 

tulumlu iĢçi dostum Ġsmail Usta ağır basardı.‖ 
319

 

Kemal‘in bu süreci onun kiĢiliğini iradeyle evrilttiği bir süreçtir. Hayat Ģartları 

bir yandan zorlamakta, aklını çelecek unsurlar diğer yandan cezbetmeye çalıĢmaktadır.  

Kemal bu esnada evlenmiĢtir. Kendi çekirdek ailesinden hariç, eĢinin ailesine de maddi 

katkıda bulunmaktadır. Diğer yandan yurt dıĢında yaĢayan ailesinin ihtiyaçları da 

Kemal‘i zorlamaktadır.  

―Ay baĢında 24 lira 95 kuruĢun kooperatif borcumu kesmiĢler, elimde 19 

lira 95 kuruĢum kalmıĢtı. Ne yapacağımı, borçlarımı dağıtsam, bana 

hiçbir Ģey kalmayacağını düĢünürken Beyrut'tan, babamdan mektup 

geldi. Hemen her zamanki gibi galibarda moruyla ince ince yazılmıĢ, 

sayfalar dolusu mektuplardan biriydi.. Ambarın bir köĢesinde, bir solukta 

mektubu okudum.. 'Niçin sık sık mektup yazmıyordum?..  Durumum 

nasıldı? Karım çalıĢıyor muydu? Kendilerine gelince kardeĢim Sıtkı‘nın 

kazandığı çok az paracıkla geçinmeye çalıĢırlarmıĢ, Ģayet kardeĢlerime 

birkaç kuruĢ yollayacak olursam ki buna bir dereceye kadar 

zorunluydum, çok makbule geçecekmiĢ. 

Ne yapmalıyım diye düĢünmeye baĢladım. Cebimdeki 19 liranın 5 

lirasını bir mektupla yollasam mı? Kim bilir ne sevinirler, eğer son derece 

ihtiyaçta olmasalar, babam benden açık açık yazıp para istemezdi diye 

düĢünürken, çabucak birkaç satır yazıp, zarfın içine bir beĢ liralık 

banknot koyup zarfı yapıĢtırdım hemen postaya vermezsem belki ca-

yabilirim diyerek pullayıp, fabrika kapısındaki mektup kutusuna attım...‖ 
320
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Kemal‘in bu esnada aile kurduğunu belirtmiĢtik, Orhan Kemal ağırlıklı olarak 

erkek karakter yazar. Kadın karakter yazmaya, kadın karakterin iç sesi olacak denli 

yazmaya, eĢi Nuriye Öğütçü‘nün hikayesini anlattığı Cemile romanıyla baĢlar.  Cemile 

de fabrikada çalıĢan bir iĢçi kızdır. Kemal‘in sonraki edebi hayatı, ailesinin geçimini 

sağlamak zorunluluğundan (resmi nikahlı eĢi Nuriye Hanım‘dan beĢ çocuğu olmuĢtur) 

kimi zaman piyasa beklentilerini göz önünde bulundurarak yazdığı konfeksiyonvari  

üretimleri de içerecektir.  

―Orhan Kemal, Millî Mensucat Fabrikası'nda çalıĢırken iĢçi kızlardan 

Nuriye'ye gönül verir. Bu, 1922'de Zagrep'te doğmuĢ bir BoĢnak 

güzelidir. BeĢ yaĢında iken annesi ölmüĢ, babası (Malik Aksoy) Birinci 

Dünya SavaĢı'ndan sonra Türkiye'ye göçmüĢtür. Orhan Kemal onunla 

evlenmeyi tasarlar. Bunun için, Kudüs'teki babasına mektup yazar, 

niyetini açıklar.. Abdülkadir Kemali, ―Büyükannen beğeniyorsa, 

evlenebilirsin‖ diye cevap verir. Orhan Kemal sevinçten uçar. Gerçi 

aylığı azdır, ev geçindirmesi güçtür, ama o, bunları uzun boylu 

düĢünecek durumda değildir:―...Adam sen de.. Ben yirmi iki yaĢındayım, 

sevgilim on dördünde.. SarhoĢum ve dünyada yalnız ona âĢığım.‖
321

 

Orhan Kemal ile Nuriye Hanım, 1936 Ağustosunda niĢanlanır, 1937 

Mayısında evlenirler.  Nuriye Öğütçü, Orhan Kemal‘le hikayelerini, eĢinin ölümünden 

bir süre sonra, Cumhuriyet Gazetesine verdiği röportajda Ģöyle özetlemiĢtir:  

―Aslen Yugoslav muhaciriyiz biz. Varlıklı bir aile imiĢiz. Adana'ya 

yerleĢince zor günler baĢladı. Babam zaten pek çalıĢmasını sevmezdi, bir 

kazada beli sakatlanınca, evin bütün yükü,  ağabeyimle benim sırtıma  

bindi. 12-13 yaĢlarında filandım. Çocuk sayılırdım daha. Ġplik 

fabrikasında, boyum yetiĢsin diye ayağımın altına sandık koyarlardı. ĠĢe 

gelip giderken kimsenin gözüne çarpmayayım diye iyice örtünür, sadece 

gözlerimi açıkta bırakırdım. SarıĢındım. Genç kızlığa yeni adım 

atıyordum. Güzel olduğumu söylüyorlardı. O yıllar, güzel bir iĢçi kız için 

tehlikelerle doluydu. Evdekiler korkardı, ben korkardım. Ama korku para 

etmezdi, çalıĢmak gerekliydi. Evin ekmek  parasına  büyük  yardımım  

oluyordu.
‖ 322

 

―Orhan Kemal‘in kızları‖nın iki ana karakter üzerinden Ģekillendiğini 

söylemek mümkün, ilki, eĢi Nuriye Öğütçü, ikincisi Ġstanbul‘a taĢındıklarında ve artık 

orta yaĢa vardığı dönemde sevgilisi olan Ülkü Hanım. Kemal‘in anılarına baktığımızda, 
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eserlerindeki çalıĢan, özlemleri olan kadın tiplemelerini hayatında önemli rol oynayan 

farklı jenerasyondan bu iki kadının üzerinden biçimlendirdiğini görüyoruz.  

―RaĢit de ...Orhan Kemal demek istiyorum. Ama dil alıĢkanlığı.. Ben ona 

hep RaĢit derim... Evet, RaĢit de aynı fabrikada kâtipti. Ġplikhaneyi 

dolaĢırken beni görmüĢ. ĠĢçi defterinden vesikalık resmimi bulmuĢ, 

büyüttürmüĢ, baĢladı ona buna göstermeye, Nuriye ile evleneceğiz 

demeye. 

On beĢine basmıĢtım. RaĢit'in bana sevdalandığı yıllardı. Babam, 

sakatlığın ve yoksulluğun daha da arttırdığı terslikle küplere bindi 

duyunca. Ama RaĢit inatçılıkta daha da baskın. Fark etti ki babam biraz 

da ‗Kız giderse nasıl geçiniriz?‘ diye düĢünüp, huysuzlanıyor; ona da 

çare buldu. ‗Yardım ederiz size‘, dedi. BinbaĢılar filan istiyordu o sıralar 

beni. RaĢit, aracı görücü sokmadan iĢin içine girip konuĢtu babamla. 

Benim hiçbir Ģeyim yok, 24 lira 95 kuruĢ maaĢımdan baĢka dedi. ―Ben 

sadece Nuriye'yi istiyorum,‖ dedi. Babamın hoĢuna gitmiĢ olacak bu 

tuttuğunu koparmak kararlılığı karĢısında, ‗evet‘ dedi sonunda, evlendik. 

1937 yılının 5 Mayıs‘ıydı.‖
 323

 

Orhan Kemal‘in iĢçi bir kızla evlenmesi babaannesi tarafından pek hoĢ 

karĢılanmamıĢtır. Üst sınıftan gelme biri olan babaanne, Fabrikada ―o kadar erkeğin 

içinde çalıĢmıĢ bir kızı‖ torununa yakıĢtırmaz. ĠĢçi kızı, evin oğluna yakıĢtırmama 

durumu, daha sonra Hanımın Çiftliği kitabında da karĢımıza çıkacaktır. Kemal‘in 

kitaplarındaki ve filmlerindeki sabahın ayazında kalkan canından bezmiĢ iĢçi kızların 

temeli, Cemile romanıyla, yani Kemal‘in Nuriye Öğütçü‘yü yakından tanımasıyla 

atılmıĢtır denilebilir.  

―2 Haziran 1970 gününe kadar sürdü mutluluğumuz. Ġplik fabrikasında 

24 lira maaĢlı bir kâtipti evlendiğimizde. 5-6 lirasını da babama verirdik, 

geçinebilsin diye. Orhan Kemal'in babaannesi Emine hanımla, eski bir 

kenar mahalle evinde otururduk. Evlenince beni aldı iĢten. Çok kıskançtı, 

çocuk denecek yaĢta evli ve güzel bir kadının fabrika iĢçileri arasında 

yaĢaması mümkün değildi ona göre. Oysa, çok sıkıntı çekiyorduk. Benim 

getireceğim üç beĢ kuruĢ biraz olsun hafifletirdi sıkıntımızı.‖  
324

 

Orhan Kemal'in evlendiği ay annesi ile kız kardeĢleri Kudüs'ten Adana'ya 

döner. Babası orada kalır.
325

 Evliliğin bir yıl ardından, Kemal‘in fabrikadaki iĢinden 

olması onun hayat yolculuğunda yeni bir dönemin baĢlangıcı olur. Kovulma sebebi ise 

Kemal‘in önceden sezdiği tehlikenin vuku bulmuĢ Ģeklidir:  
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― Tüccardan Hilmi Efendi 1938 yılı ġubatında bir gün Orhan Kemal'i 

Melekgirmez ÇarĢısı'ndaki dükkânına çağırır. Ona bir öneride bulunur: . -

-Seninle ortak iĢ yapacağız… Ben muhasebeye kaim bez, kaim iplik yaz-

dıracağım, sen ambardan çuvallara ince bez, ince iplik dol-durtacaksın... 

Üst yanıma karıĢma, her hafta bana gel, temiz, tertemiz bir yüzlüğünü 

al... 

Orhan Kemal öfkeyle ayağa fırlar. Bunun üzerine, Hilmi Efendi gizlice 

Nuri Ağa'yı görür. Orhan Kemal'in kendisine ambardan mal çalmayı 

teklif ettiğini söyler. Bahane arayan patron ay sonunda Orhan Kemal'i 

iĢten çıkarır.‖
 326

 

1938'in Nisan ayında Orhan Kemal‘in kızı Yıldız Doğar. Yirmi gün sonra, 

askere çağırılır. Bedelci olarak Niğde'ye gönderilir. Burada altı ay askerlik yapacaktır. 

Tezkere almasına kırk gün kala bir ihbar edilir ve tutuklanır. Kendi deyimiyle, 

―komünizmin ne olduğunu bilmediği bir sırada, Nâzım Hikmet ile Maksim Gorki'nin 

kitaplarını okuduğu öne sürülerek mahkemeye sevk edilir.‖ Kayseri VI. Kolordu 

Komutanlığı'nın 11.10.1938 tarihli son tahkikat kararı uyarınca yargılanır.
 
27 Ocak 

1939'da C.K.'nın 94. maddesine göre beĢ yıla hüküm giyer.
 327

 

Orhan Kemal kararı temyiz etmez. EĢi Nuriye Öğütçü‘ye Ģu mektubu yazar: 

―Çok gençsin. Zaten hiçbir Ģey veremedim sana. ġimdi de beĢ yıllık 

mahkûmiyet girdi araya. Ġstersen ayrıl benden, kendine yeni bir yol çiz, 

beklemekle geçirme en güzel yıllarını. Çünkü karıcığım, biliyorum ki, 

buradan çıktıktan sonra daha da zor ve yoksulluk içinde geçecek 

hayatımız.‖  
328

 

Nuriye Öğütçü, çok sarsılır. EĢine, ―Razıyım ne gelmiĢse baĢımıza ve ne 

gelecekse...‖ diye cevap verir.
329

 

Hapishane, Orhan Kemal için adeta bir okul olur. 4 yıl sürecek tutukluluk 

dönemi, hem hayat görüĢünde berraklaĢma sağlar, hem edebi anlamda kendini 

geliĢtirdiği bir atölye iĢlevi görür.  
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Orhan Kemal Kayseri hapishanesinde hece ölçüsüyle romantik, Ģiirler yazar. 

Yedigün Dergisi ve Yeni Mecmua'ya gönderir. Bunlardan ilki ReĢat Kemal imzasıyla 

ve ―Duvarlar‖ baĢlığıyla 25 Nisan 1939'da Yedigün'de yayımlanır:
 330

 

―Bu yüzleri salyalı, kirli, iğrenç çehreler, Korkunç bakıĢlarıyla beni 

çıldırtacaklar... 

 Kim bilir belki bir gün içeriye girenler, Yerde cansız uzanmıĢ, bir ceset 

bulacaklar... 

Bir hayata el atan, bu imansız duvarlar, Arasında bunalan, deliren bir 

insan var...‖ 

Derginin  ―Yedigün'ün Cevapları‖  sayfasında  Orhan  Kemal'e cevap yazılır:  

Kâyseri'de Bay ReĢat Kemal'e:  

―Bize tevkifhanenin dört duvarı arasından gönderdiğiniz dört Ģiiri 

dikkatle okuduk. Bu kadar özlü ve canlı Ģiirler veren bir gencin 

tevkifhanede ne iĢi var, diye düĢündük. Nazmınız  çok selis,  lisanınız  

gayet tabiî,  duyuĢ ve  görüĢleriniz, hayli mümtazdır. Bu yazılarda 

bulunduğunuz yerin yaĢayıĢındaki tabiî periĢanlıktan gelen bazı 

savrukluklardan ve itinasızlıklardan baĢka bir kusur yoktur. Fakat o 

küçük ihmallere mukabil okuyanda kuvvetli hayaller uyandıran iyi 

tasvirleriniz var. Bulunduğunuz yere bir kaza veya bir zan neticesinde 

düĢmüĢ olmanız mümkündür. Bir an evvel böyle yerlerden kurtularak 

hayatta lâyık olduğunuz temiz yerlere gelmenizi temenni ediyoruz.‖ 
331

 

1939 sonuna kadar Orhan Kemal'in RaĢit Kemali imzasıyla Yedigün 

Dergisinde ―Bir Ölünün Odasında‖, ―Hapishanede‖, ―Ben ve Ötesi‖, ―Cevap 

Vermemek‖ ve Yeni Mecmua'da ―Beni Yaratana‖, ―ĠniĢ YokuĢ‖, ―Bayramda‖ 

baĢlıklı Ģiirleri yayımlanır. 

Atatürk'ün ölümünün ardından Orhan Kemal‘in babası Abdülkadir Kemali 

1939‘da doğru Türkiye'ye döner. Adana'ya gidip oğlunun baĢına gelenleri öğrenince 

üzülür. Kayseri'den Adana cezaevine getirilmesi için çabalar ve baĢarır. 1940 

Ocağında, Orhan Kemal'in Adana'dan gönderdiği Ģiirler ―ġuurum Çıldırıyor‖ ve ―Ġlk 

Rüya‖  Yedigün'de yayımlanır. Daha sonra Abdülkadir Kemali Bergama Ağır Ceza 

Reisliğine atanır. Oğlunun Adana'da yalnız kalacağını düĢünerek onun Bursa 

Cezaevi'ne naklini sağlar. Kemal burada üretimini arttırır.  Orhan Kemal'in 1940'ta 
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Bursa'dan yolladığı ―Bir Cevap‖ Ģiiri 4 Haziran‘da, ―Saadet‖ 23 Temmuzda, 

―Bunaltılarım‖ 15 Ekimde, ―Gönlüme» 15 Kasımda Yedigün'de yine RaĢit Kemali 

imzasıyla basılır. Yeni Mecmua'da da aynı yıl aynı imzayla Ģiirleri yayımlanır.
332

 

Nazım Hikmet Çankırı cezaevinden 1940 aralığında Bursa cezaevine gelir. 

Orhan Kemal onun geleceğini önceden haber alır. O sırada hapishane kaleminde 

çalıĢmaktadır. Haberi duyunca çok sevinir. Orhan Kemal ile hapishane arkadaĢları 

Emin ve Necati, Nazım Hikmet‘in eĢyalarını hücresine taĢır. Birkaç gün sonra Nazım 

hikmet Hapishane müdürü Tahsin Bey‘le görüĢür. Yalnızlıktan sıkıldığı için Orhan 

Kemalle birlikte oturmak istediğini söyler. Ġsteği kabul edilir. 
333

  

ġiirlerini okuduğu için hapsedildiği Nazım Hikmet‘le aynı cezaevine düĢmesi 

ise ironik olmakla beraber, Orhan Kemal‘in roman ve hikayeler yazmaya ağırlık 

vermesine vesile olacaktır. Zira Nazım Hikmet, Ģair olarak etkilediği Orhan Kemal‘i, 

cezaevi arkadaĢlığı sırasında da bir talebe olarak ele almıĢ ve onu Ģiirdense daha 

yetenekli olduğu nesir yazımına yöneltmiĢtir.  

―Bir takım meseleler yüzünden ağır hapse mahkum olduğum senelerde en 

büyük Türk Ģairi  Nazım Hikmet‘e rastladım ki zannedersem bu rastlayıĢ 

bana kendimi buldurdu. ġiir ve hikayeler yazmaya müsait bir kabiliyetim 

olduğunu bana ısrarla söyleyen, hatta teĢvik eden odur.‖
334

 

Hikmet, Orhan Kemal‘in edebiyat ve dil eğitimi üzerinde titizlikle durduğu 

gibi, zaten hayranı olan bu genci yaĢam çizgisi açısından da etkiler. Yıllar sonra Orhan 

Kemal, Nazım Hikmet‘in üzerinde yarattığı değiĢimi Ģöyle özetleyecektir.  

―ġunu bilhassa belirteyim Cehilden bir Ģey çıkmaz. Çıksa çıksa Arap 

Talat çıkar. Bir de, peygamberler çıkar!.. Bu bakımdan modern çağlarda 

yaĢayan, çevresini görebilen herkes, içinde yaĢadığı hayata derinlemesine 

bakmasını bilmeklidir. Bakmasını bileceksin ki görülmesi gerekeni 

görebilesin. ĠĢte Nâzım bana bunu öğretti...‖ 
335

 

Orhan Kemal, Nazım Hikmet‘e Ģiirlerini okuduğunda, Ģairden, içinde ―berbat‖, 

―rezalet‖ kelimelerini barındıracak denli olumsuz eleĢtiri alır.
 336

  Nazım Hikmet, Orhan 
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Kemal‘e Ģunları söyleyerek belki de Kemal‘in gerçekçilik çabasının ilk tohumlarından 

birini atmıĢtır: 

―Peki kardeĢim, bütün bu laf ebeliklerine, hokkabazlıklara, affedin 

tabirimi ne lüzum var? Samimiyetle duymadığınız Ģeyleri niçin 

yazıyorsunuz? Bakın aklı baĢında bir insansınız. Duyduklarınızı, hiçbir 

zaman duyamayacağınız tarzda yazıp komikleĢmekle kendinize iftira 

ettiğinizin farkında değil misiniz?
337

 

Sonrasında, Orhan Kemal‘e kendisinde bir sanatkar için olması gereken iyi bir 

kumaĢ olduğunu söyleyip Ģu teklifte bulunmuĢtur:  

― Sizinle yakından meĢgul olmak istiyorum… Yani kültürünüzle, evvela 

Fransızca, sonra diğer kültür bahisleri üzerine muntazaman dersler 

yapacağız. Tahammülünüz var mı?‖
338 

Orhan Kemal, bekleneceği üzerine teklifi kabul eder, sonraki sürecini Ģöyle 

anlatmaktadır: 

―Her gün, yedi- sekiz saat, bazen daha çok ders çalıĢıyordum. 'Onunkiler 

gibi' Ģiirler de yazıyordum ama, ona göstermeye cesaret edemiyordum 

henüz. Onunkiler ne kadar pürüzsüzdüler, az sözle ne kadar çok Ģey 

anlatabiliyorlardı! Halbuki benimkiler baĢtan baĢa takır tukurdu, baĢtan 

baĢa kılçık dolu.‖ 

Sonraları Nazım Hikmet. Orhan Kemal‘in Ģiirleriyle uğraĢmaya, onları kendi 

beğenisince düzenlemeye devam eder:  

―Aylardan sonra ona gösterdiğim ilk Ģiirim, 'Bir Beyrut Hikâyesi' 

oldu.‖Oku bakalım!‖   dedi.Çekine çekine okumaya baĢladım. 

Beyrut‘ta, 

 Yeni Ġstanbul Lokantası'nda, 

BulaĢıkların baĢındayım. 

On sekiz yaĢındayım. 

Saçlarım taralı ve parlak, 

Aklımda Eleni. 

(...) 

Sonuna kadar dinledi. Gene piposu ağzında. Sonra okuduğum kâğıdı 

elimden aldı, gözden geçirdi ve iade etti: ―Tekrar oku!‖ 
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Tekrar okurken, arada ‗dur‘ diyor, Ģunu Ģunu atmamı söylüyor, tekrar 

okuyorum, tekrar Ģunu Ģunu atmamı, yahut filan mısra ile ondan 

sonrakini baĢa, baĢtakileri sona almamı söylüyordu... ġiirim bu suretle 

tıraĢ olduktan sonra hayretle gördüm ki, benim pürüzlerle dolu, takır 

tukur ‗Ģiirim‘den, onunkileri hatırlatan bir yeni 'Ģiir' meydana 

çıkıverdi‖.
339

 

Görüldüğü üzere, bahse geçen Ģiir emekçi bir gencin özlemlerini anlatmaktadır. 

Bu izlek, Kemal‘in edebi hayatı boyunca sürecektir. ġiir, 1941 Kasımında Yeni Ses 

Dergisinde Orhan RaĢit imzasıyla yayımlanır.
340

 

Daha sonra hapishane arkadaĢları Nazım Hikmet‘e birkaç dokuma tezgahı alıp 

atölyede çalıĢma fikriyle gelir. Nazım Hikmet ikna olur, gereken izinleri alır ve birkaç 

gün içinde üç tezgah çalıĢır hale getirilir. Orhan Kemal de bu tezgahta çalıĢmaya 

baĢlar.
341

 

―Bu tezgâh iĢinin ne sermayesinde, ne de tasarısında hiçbir ilgim 

olmadığı halde, Nâzım bana da pay ayırmıĢtı. Bir pay bana, bir veya iki 

pay Kemal Tahir'e, bir pay Ertuğrul'a, iki pay Piraye Yenge‘ye, bir pay da 

kendisine...‖
342

 

Orhan Kemal, bir yandan fikri açıdan kendini geliĢtirmekte, öte yandan, tezgah 

baĢında kol gücüyle çalıĢmaktadır. Nazım Hikmet, Kemal Tahir‘e yazdığı bir mektupta 

Orhan Kemal‘den Ģöyle bahseder:  

―RaĢit Kemali'den pek memnunum. Her Ģeye rağmen Fransızcası 

ilerliyor. Birçok yazıların üzerinde çalıĢıyor ve durup durup dev 

adımlarıyla ilerliyor. Ona güveniyorum. Bir yılda aĢtığı merhale en aĢağı 

beĢ yılda aĢılabilinecek bir yolda.‖
343

 

Orhan Kemal, Nâzım Hikmetin beğenmemesine karĢın,  Ģiir yazmaya sürdürür. 

1941‘de RaĢit Kemali imzasıyla Yeni Mecmua ve Yedigün'de : ―KoğuĢta Geceler‖, 

―Rüya Gibi‖, ―Bunaltılarım‖, ―Unutulmak‖ gibi ölçülü uyaklı Ģiirleri yayımlar. Yılın 

ikinci yansında Nâzım Hikmet‘in etkisiyle özgür koĢuğa yönelir: Orhan RaĢit imzasıyla 

Ses'te basılan ―Benim Oğlum‖ ve Yeni Edebiyat gazetesinde çıkan ―2000 Senesine 

ġiirler‖ ile ―Zavallı Balıklara, Akıllı Robenson'a vs.'ye Dair‖ baĢlıklı eserler bunun 
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örnekleridir. Bunları, Orhan Kemal imzasıyla 1942/43 döneminde YürüyüĢ dergisinde 

görülen ―Mahpushane‖, ―Bayram Sabahı‖, ―Sahillere Ġneceğiz‖ adlı Ģiirler ile Yeni 

Ses'te basılan ―Evvelâ Ekmek‖, ―Memleketim‖ adlı Ģiirler izler.
 344

 

Bu arada Orhan Kemal ilk romanını yazmaya baĢlamıĢtır. Kemal roman 

yazmaya baĢlamasını Ģöyle anlatır:  

― Roman olarak ilk müsveddem, kocaman bir bakkal defterine çalakalem 

yazılmıĢ bir gençlik macerasıydı aklımda kaldığına göre. ġiirle 

uğraĢtığım aylardaydı. Henüz yolumu bulamamıĢtım. Yeni koğuĢ 

arkadaĢım Nâzım Hikmeti Ģıp diye taklit ediyor, üstadı kızdırıyordum. 

Ġstiyordu ki, onun sesleriyle değil, kendime has seslerle, benim olan Ģiiri 

yazayım. ĠĢte bu sıralarda yukarda adını ettiğim gençlik macerası roman 

müsveddem eline geçmiĢ. Ayaklarında takunya, koĢarak yanıma geldi. 

Elinde benim roman müsveddesi. Yüreğim hop etti. Sandım ki 

Ģiirlerimde olduğu gibi, romanımı da tenkit edecek, beni yerlere 

geçirecek. Öyle olmadı. ‗Bunları sen mi yazdın?‘‘ dedi. Çekine çekine: 

'Evet' dedim. O, büyük bir heyecanla - evet, heyecanla: ‗Bırak Ģiiri miiri 

birader, hikâye yaz, roman yaz sen,‘ dedi, ‗ġiirle ne uğraĢıyorsun?‘ O 

günden sonra baĢladım. Roman bende hikâyeden öncedir. ġimdi 

konusunu  bile pek hatırlayamadığım ―On Sekiz YaĢım‖ isimli ilk küçük 

romanımı o yıllarda, Nâzım Hikmet'in de yardımıyla  yazmıĢtım. 

Sonraları dil, sair bilgilerim arttıkça yavaĢ yavaĢ hikâyeye döndüm. Uzun 

yıllar kendimi hikâyede biledim diyebilirim. Roman daha sonraları, 

hapisten çıktıktan sonra geliĢti.‖ 
345

  

Orhan Kemal'in yayımlanan ilk düzyazısı, Baba Evi romanının bir bölümü 

olup 1940'da Yeni Edebiyat gazetesinde basılan ―Balık‖tır. Ġlk hikâyeleri ise 1941'de 

aynı gazetede ReĢit Kemal imzasıyla ―Bir Genç Münevver‖ ve Orhan RaĢit imzasıyla 

yayımlanan ―Bir YılbaĢı Macerası‖ ile ―KardeĢim Niyazi‖dir.
346

 

Orhan Kemal, yazar adı olan ―Orhan Kemal‖i kendi seçmemiĢtir. 

Hapishanedeyken, Kemal Sülker onun güvenliğini düĢünerek hikayesini adını 

değiĢtirerek yayımlamıĢ, sonra yazar bu adı benimsemiĢ ve kullanmaya devam etmiĢtir.  

―... Bir gün Kemal Sülker'den bir mektup aldım. YürüyüĢ için benden bir 

hikâye istiyordu. Hemen bir hikâyemi Kemal'e postaladım. Hikâyem 

çıktı... Çıktı ama, hikâyenin altındaki imza Orhan RaĢit değil, Orhan 

Kemal!.. Tuhafıma gitti. Kemal'e bir mektup yazıp durumu sordum. 
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Kemal, ―Herhangi bir durum olmasın‖ diyerek benim imzamı 

değiĢtirmek gereğini duymuĢ. Sıkıyönetim varmıĢ, dergi için soruĢturma 

açılmıĢ. Benim de baĢıma bir Ģey gelmesin diyerek...‖ 
347

 

Daha sonra YürüyüĢ dergisinde Orhan Kemal imzasıyla 1942'de ―Babam‖ ve 

1943'te ―Telefon‖ ile ―Bir Ölüye Dair‖ adlı hikâyeleri yayımlanır. 1942'de Ġkdam 

gazetesinde ―Güllü‖, ―Asma Çubuğu‖, ―Balık‖ ve 1943'te yine Ġkdam'da ―Vatana 

DönüĢ‖, Yurt ve Dünya dergisinde ―Çocuk Ali‖ hikâyeleri yayımlanmıĢtır.
348

 

Görüldüğü gibi, hapishanenin bir iyiliği beteri çıkmıĢ, Kemal, içerde hem 

yarım bıraktığı eğitimini tamamlamıĢ: dil öğrenmiĢ ve kendini kültürel açıdan 

geliĢtirmiĢ, hem çokça eser vermiĢtir. Burada Nazım Hikmet‘in büyük payı olduğunu 

belirtmiĢtik. Kemal, tahliyeden önce ustasına ithafen Ģu Ģiiri yazar: 

―Sen 

Promete'nin çığlıklarını 

kaba kıyım tütün gibi piposuna dolduran» adam, 

sen benim mavi gözlü arkadaĢım, 

kabil değil unutmam seni. 

26 Eylül 1943 

seni yapayalnız bırakıp hapishanede 

bir üçüncü mevki' kompartımanda pupa yelken 

koĢacağım memlekete.‖ 
349

 

 

Orhan Kemal 26 Eylül 1943'te tahliye olur, Adana'ya döner. Geçim sıkıntısı 

bir kez daha kendini gösterir. Orhan Kemal iĢ bulamaz. Ancak KarataĢ'ta toprak taĢıma 

iĢinde birkaç ay amele olarak çalıĢır. 14 Nisan 1944'te Devlet Demiryolları'na 

‗muvakkat hamal‖ olarak girer. 
350

 

―Bu arada kendisine çalıĢacak büro verilen bir iĢe girmiĢti: Mavakkat 

hamal kaydıyla katiplik. Ama 1944 mayısının sonlarında sepetlendim 

diyordu. Yine boĢtaydı ne iĢ olsa yapacaktı. Çünkü Ģöyle yazmıĢtı bir 

mektubunda; ―ben bütün hayatımı tek bir gaye için seferber etmiĢtim. Ġyi 

bir hikayeci olabilmek için lazım olan hayat bilgisini hatıralar deposuna 

istif etmek.‖ 
351

 

Bu esnada eĢi hamiledir. Geçim sıkıntısı artmıĢtır. Orhan Kemal‘in o dönemde 

yazdığı bir mektupta, daha sonra iĢ-ekmek peĢine düĢen kurgu kahramanlarının 
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ağzından duyacaklarımıza benzer hayallerini yazar. AĢağıda göreceğimiz planlarından, 

göç etmek, Orhan Kemal‘in pek çok eserinde olayların ana kırılma noktasıdır. Seyyar 

satıcılığı Suçlu romanında, ayakkabı yapımını Eskici ve Oğullarında, köftecilik iĢini 

sonradan Avare Mustafa filmi çerçevesinde inceleyeceğimiz  Devlet KuĢu kitabında 

iĢlemiĢtir. Orhan Kemal‘in, o dönem yazdığı 11.05.1944 tarihli mektubuna bu gözle 

bakmakta fayda görüyoruz:   

―ġimdi gene boĢtayım, aklımdan türlü seyahatler geçiyor: Kayseri izin ve 

Balıkesir havalileri göç. Memlekette yapmaktan utandığım, bunu esefle 

söylüyorum, fakat ne yapayım, küçük iĢler var ki az sermayeyle günde 

birkaç lira bırakabilirler. Mesela kovalarla ayran gazoz, limonata satmak, 

fabrika muhitlerinde seyyar (köftecilik), (baĢ suyu çorbacılığı)kavun- 

karpuz-üzüm satıcılıkları… Bu iĢleri erbabından tahkik ettim, her gün su 

içinde üç dört lira kazanmak mümkünmüĢ. Bir baĢka tasavvur: kardeĢim 

kunduracıdır, bana bu sanatı öğretecek. Diğer bir tasavvur: Adana 

fabrikalarından birinde dokuma iĢçiliği…Velhasıl görüyorsun ya 

insanlığa tam manasıyla namuslu vatandaĢlığa yavaĢ yavaĢ 

yükselmekteyim.‖ 
352

 

Haziranda Güzel Ġzmir Nakliyat Ambarı'nda bir iĢ bulur, ama kısa süre içinde 

iĢten çıkarılır. 13 Temmuz 1944'te oğlu Nâzım doğar. Oğlu henüz üç haftalık iken, 

Orhan Kemal'in Malatya‘da yaĢayan bir arkadaĢı, ―Buraya gel, sana iĢ buluruz,‖ diyerek 

Kemal‘i çağırır.
 
Orhan Kemal Adana‘daki her Ģeyini satarak ailesini Malatya'ya götürür. 

ArkadaĢının evinde konuk kalır.
 353

 EĢi Nuriye Öğütçü Malatya‘ya varıĢ gecelerini Ģöyle 

anlatmaktadır:  

―Malatya‘da bir gece vakti indik trenden. Gidecek yerimiz yok. Nazım 

var. Kemali küçük. Yıldız var. Yatırdım hepsini taĢların üstüne, 

istasyonun betonuna. Uyudular. Fakat korkunç sinek var, hangi birini 

koruyayım? Bir kağıt buldum, bir Orhan Kemal‘e salladım, bir çocuklara. 

Öylece sabahı bekliyoruz. Biraz sonra biri geldi, bekçiymiĢ, ‗yasak 

burada uyumak‘ dedi. ‗Kalkın gidin‘ dedi. Bizi oradan kovdu. Kalktık. 

Gece yarısı araya araya bir akraba bulduk. Oraya sığındık kaldık sabaha 

kadar periĢan halde…‖ 
354

 

Burada gördüğümüz, göçün ilk gecesi, çocuklarının kocasının baĢına üĢüĢen 

sinekleri kovan kadın detayını, geniĢçe bir sahne olarak, Eskici Ve Oğulları kitabında 

yer almaktadır. 
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 Orhan Kemal, Malatya Mensucat Fabrikası'nda iĢ bulur. Fakat fabrikadan 

askerlik teskeresini isterler. Böylece, bu iĢten ayrılmak durumunda kalır.
355

 Orhan 

Kemal‘in Eskici ve Oğulları, Gurbet KuĢları gibi eserlerinde ―ekmek‖ için malı mülkü 

satıp göç eden aile reisleriyle, akrabalığının bu zamanlara dayandığını söylemek 

mümkün.  

―Aile bin bir güçlükle Adana'ya döner. PeriĢan olmuĢlardır, 1945 yazında 

Orhan Kemal askere çağırılır. Kilis'e giderek kalan 35 günlük hizmetini -

yazıcılık yaparak- tamamlar. Öyleyken terhis edilmez, Çorum'a sürgün 

gönderilir. Babası, o dönemin baĢbakanı Recep Peker'e telgraf çeker. 

Bunun üzerine Orhan Kemal 26 Ekim 1946‘da bırakılır.‖
 356

 

Askerden dönünce, bir arkadaĢıyla sebze nakliyeciliği yapmaya baĢlar. 

Adana'dan topladığı sebzeleri trenle Ġstanbul'a yollamaktadır. Fakat sebzelerin parası 

gelmez. Birkaç ay sonra iĢi bırakmak zorunda kalır. Bunun üzerine, bir arkadaĢının 

yardımıyla Adana'da Verem SavaĢ Derneği'nde memur olur. 120 lira aylık almaktadır. 

Bir yıl sonra yeniden iĢsiz kalır. Aile sıkıntılı günler geçirir. 
357

 

Orhan Kemal bu dönemde, 31 Aralık 1947‘de Rasih Nuri‘ye yazdığı mektupta, 

Kendisini Adana‘da rahat bırakmadıklarını anlatır. Ġstanbul‘a gelmek istemektedir, ama 

burada beĢ parasız iĢsiz ne yapacağını düĢünerek yakınlarından kendisine iĢ bulacağına 

dair sözler almaya çalıĢır. Ġstediği iĢler; puantörlük, amele çavuĢluğu, bekçilik, 

musahhihlik gibi iĢlerdir. 
358

  

―1948 ġubat‘ında Adana‘da, ayda 100 liraya bir iĢe girince rahatlamıĢ, 

ama Adana‘daki bazı çevrelerin tutumu, o kenti cehenneme çevirmiĢti. 

Bir an önce Ġstanbul‘a gelmek istemesi bundandı.‖ 
359

 

 

Orhan Kemal‘in hayatı boyunca iktidarlar değiĢse de onun üzerindeki baskılar 

ve yıldırma politikaları daim olmuĢtur. Ġktidar, sermaye sahiplerinin yapısını da 

değiĢtirmektedir. Kemal, Yeditepe Dergisi‘nin 1948-49 yıllarına ait bir dosyasından 

çıkan mektubunda Adana‘daki son yıllarına dair durumunu Ģöyle özetlemiĢtir: 
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―ġimdiki durumuma gelince evliyim, karım eski bir iplik amelesidir. 

Fabrikada çalıĢtığım sıralar seviĢerek evlendik. Ġki çocuğumuz var. 

Evimin ekmeğini kazanmakta dehĢetli güçlükler çekiyorum, çünkü 

bitmek tükenmek bilmez çelmeler, manevralar, ve çukurlar ihdas 

ediliyor. Sonra patronlarımın keyifleri de sık sık değiĢtiği için ben de sık 

sık iĢ değiĢtiriyorum.‖ 
360

 

 

Orhan Kemal, Adana‘daki geçim güçlüğü sürerken, yazmayı bırakmamıĢtır. 

1944 Kasım ayında Varlık Dergisinde ―Revir Meydancısı Yusuf‖ hikâyesi basılır. Bunu 

1945 Mart, Mayıs ve Haziran‘ında yayımlanan ―Sürmeli, Askerlik Oyunu,‖ ve ―Uyku‖ 

hikâyeleri izler. 1945 yılının Ocak ayında, Orhan Kemal, adı geçen derginin okurlar 

arasında açtığı soruĢturmada ―en beğenilen hikayeci‖ seçilir. 
361

 

ġiir yazmaya da devam etmektedir. Orhan RaĢit imzasıyla 1946'da Gün 

Dergisi‘nde ―Ekmek‖ ve ―ĠĢsizlik‖ Ģiirleri çıkar. Orhan Kemal imzasıyla 1946'da 

Gün'de ―Üç ArkadaĢ‖, ―Köpek Yavrusu‖, ―Bir Lira‖, ―Teber Çeliğin Karısı‖ ve 

Yığın'da ―Birtakım Ġnsanlar‖, Ġ947'de SeçilmiĢ Hikâyeler Dergisi'nde ―ArkadaĢım 

Necati‖, ―Ekmek Kavgası‖, 1948'de ―Eskici ve Oğulları‖, ―Aforacı Hac'eli‖ yayımlanır. 

Ayrıca, SeçilmiĢ Hikâyeler Dergisi 1948 Nisan-Mayıs sayısında Orhan Kemal'in 

biyografisini verir ve 1949'da ―SarhoĢlar‖ hikâyesini basar. Bunları, Yaprak Dergisi‘nde 

1949'da yayımlanan ―Ġstasyonda‖, ―Roman‖ ve ―Büyücü‖ hikâyeleri izler.
362

 

Varlık Yayınevi, 1949 yılında Orhan Kemal'in iki eserini birden basar: Baba 

Evi (roman), Ekmek Kavgası (hikâye).
 363

 Varlık Yayınları ve dergisinin kurucusu 

YaĢar Nabi Nayır, Kemal‘in ölümü üzerine Varlık dergisinde yazdığı yazıda, bu süreci 

Ģöyle anlatmaktadır: 

―Günün birinde ilk romanı ―Baba Evi‖nin müsveddeleri çıkageldi 

Adana‘dan. Ġlk Ģeklinde ―Avare Yıllar‖ bir bölümü idi yalnız bu romanın. 

O sıralarda yalnız 1 lira fiyatlı küçük kitaplar yayınlayabildiğim için bu 

kitabı ortalarda uygun bir yerden bölerek ilkini ―Baba Evi‖, ikincisini 

―Avare Yıllar‖ adıyla yayınlamayı teklif ettim. Kabul etti ve kitap 

―Küçük Adamın Notları‖nın ilk iki bölümü halinde yayınlandı. ―Cemile‖ 

ile ―Murtaza‖ da Küçük Adamın Hikâyesinin devamı olacaktı ya 

murtazanın ağır basan karakter kiĢiliği biraz saptırmıĢtı yolundan bu son 
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iki cildi. Onun için küçük adamın notları dıĢında bağımsız bir hüviyete 

büründüler bunlar. O kitaplardan öğrendim kendisini tanımadan Orhan 

Kemal‘in hikayesini.‖ 
364

 

Yayınevi 1950'de Kemal‘in ikinci romanı Avare Yıllar‘ı yayımlar. SeçilmiĢ 

Hikâyeler Dergisi 30-31'inci sayılarını ―Orhan Kemal Sayısı‖ olarak çıkarır. ―Büyücü‖, 

―Amir ve Memura Dair‖, ―Bir Ġnsan‖, ―Kırmızı Mantolu Kadın‖, ―Ölür müsün Öldürür 

müsün‖, ―Bir Lira‖, ―936‖, ―Ekmek PeĢinde‖, ―Telefon‖ baĢlıklı hikâyeleri topluca 

basar. Hikâyeler Abidin Dino'nun resimleriyle süslenmiĢtir.
 365

 

1949‘da Orhan Kemal'in ikinci oğlu Kemali doğar.
366

 Yazı alanındaki olumlu 

geliĢmeler ve Adana‘da yaĢadığı iĢ sorunları Orhan Kemal‘i Ġstanbul‘a taĢınmaya sevk 

eder. 

―...Adeta itiliyordum Ġstanbul'a... Yazı iĢlerine baktığım, bu sayede kıt 

kanaat geçinmeye çalıĢtığım çeĢitli derneklerdeki iĢlerime de Ģıp diye son 

verilmiĢti, iktidara yeni geçen Demokrat Parti'liler tarafından.. Sebep 

politik miydi? Yoksa benden açılacak yer ya da yerlere kendi partililerini 

mi kayıracaklardı bilmiyorum. Yalnız, Verem SavaĢ Derneği, Bağ ve 

Bahçeler Derneği, bir de o zamanki adıyla Etibba Odası'ndan aldığım 

paraların toplamı, vergiler çıktıktan sonra ya160 ya da 180 liraydı.. Bu 

paradan da olmuĢtum.. Bir de beni bir türlü Ġstanbul'a salıvermek 

istemeyen babam ölmüĢtü.‖ 
367

 

        YaĢar Kemal de o dönem Adana‘dadır. Orhan Kemal‘in ailesiyle Ġstanbul‘a 

taĢınacağını öğrenince onun da aklına büyük Ģehir düĢüncesi girer ve Ġstanbul‘a gitmeye 

karar verir. AĢağıda verilecek alıntı, Orhan Kemal‘in ağzındandır. Ġki arkadaĢın büyük 

Ģehirde ayakta tutunma düĢleri, daha sonra Gurbet KuĢlarında göreceğimiz göç 

motivasyonuna benzer. Aynı hayal içinde ―bir iĢ tutma‖ teması daha sonra 

inceleyeceğimiz, Avare Mustafa filmi, dolayısıyla uyarlandığı  Devlet KuĢu kitabında 

da görülmektedir: 

―Onun (YaĢar Kemal) Ġstanbul'da tanıdığı yakınları vardı. CoĢmuĢtu. 

DüĢünecek hiçbir Ģey yoktu. Nasıl olsa birer iĢ tutardık. Koca Ġstanbul'du 

bunun burası. Gerekirse bir çek alır, öne YaĢar, arkaya ben geçer 

Eminönü, Fatih bilmem nerelerde domates, biber, soğan satardık. 
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Aklıma yatmıĢtı. Çünkü o zaman ben otuz yedi yaĢımda, YaĢar benden 

dokuz yaĢ küçük olduğuna göre 28 filan. Aramızda yaĢ farkı yoktu. Sanki 

dosttuk. Birbirimizden çok mu hoĢnuttuk, yoksa bu türlü davranmaya 

zorunlu muyduk? Bunu bugün bile çözemem. Bir de iĢittim ki YaĢar 

atlamıĢ gitmiĢ.‖ 
368

 

 

Orhan Kemal bir kez daha evin eĢyalarını satarak yol parası yapar. Yanlarında 

400 lirayla 1950 yılının 17 Nisan‘ında eĢi ve çocuklarıyla Ġstanbul'a taĢınır.
369

 

 Ġstanbul‘a varıĢ, Orhan Kemal‘in sadece yazarak geçinmeye karar vermesinin- 

bundan baĢka bir yol bulamamasının da denilebilir çünkü pek çok baĢka iĢ denemiĢtir- 

sonucudur. Ġstanbul, Kemal‘in eserlerinde de farklı bir kırılma noktası sağlayacaktır. 

Kemal‘in yazınında üçünce evre olan; ―Kırdan Kente AkıĢ, Göç ve Zıtlıklar‖ 

kapsamındaki ―Bereketli Topraklar Üzerinde‖, ―Gurbet KuĢları‖ ve dördüncü evre ―kentte 

Ġnsan (YeĢilçam Olgusu)‖nun içerdiği ―Suçlu‖, ―Sokakların Çocuğu‖, ―Serseri 

Milyoner‖, ―Devlet KuĢu‖, ―Gâvurun Kızı‖, ―Bir Filiz Vardı‖, ―Yalancı Dünya‖, 

―Evlerden Biri‖, ―Sokaklardan Bir Kız‖, ―Kötü Yol‖, ―Küçücük‖, Ġstanbul‘a göçün 

etkisiyle yazılmıĢtır. Kemal‘in 50‘lerdeki göçü, o dönem Türkiye‘de olan göç 

olgusuyla denk düĢmektedir. Toplumsal hayat, Kemal‘in yaĢamı ve yazımının, köĢeleri 

birbirine değen bir üçgen oluĢturduğunu söylemek mümkün.  

YaĢar Nabi Nayır, Orhan Kemal‘in Adana‘dan Ġstanbul‘a göçüĢünden sonraki 

süreci Ģöyle özetlemektedir: 

―Sonra bir gün ardı ardına basılan kitapların da etkisiyle geçim kapıları 

her yandan sertçe yüzüne kapandığı için cesur bir kararla Adana‘daki 

evini sırtlayıp Ġstanbul‘a göçüĢü. Daha güç, daha acı Ģartlar içinde aynı 

kaderin tutsağı oluĢu.  ĠĢ aramak için her baĢvurduğu kapının, o çıkar 

çıkmaz kulaklara fısıldanan sözler yüzünden suratına kapanması. Mısır 

çarĢısında seyyar köftecilik yapma düĢleri. Oradan oraya koparılmıĢ beĢ 

on kuruĢla sürdürülmeye çalıĢılan yoksul ve namuslu bir hayat. Evine 

sadık bir eĢ, çocuklarından hiçbir fedakarlığı esirgemeyen bir baba. Ve 

geceli gündüzlü bir çalıĢma sonunda gitgide geliĢip büyüyerek birbirini 

kovalayan romanları. Senaryo yazarlığı para getiriyor hevesiyle giriĢtiği 

denemelerde YeĢilçam sokağının entrikalarıyla tanıĢmadan doğan 

tiksinti. Sonra tiyatro denemeleri ve geç de olsa gelip çatan büyük 

baĢarılar. Eserlerini paylaĢamayan yayınevleri, gazeteler, tiyatrolar. Ve 

bütün istekleri karĢılayabilmek için artan çalıĢma hızı. Gücü gitgide 

azalan vücuda her gün daha çok yüklenmeden doğan dengesizlikler. 
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Hasta ciğerler, fistül atlatılmıĢ, oldukça ağır bir enfarktüs. Ve bu sağlık 

durumu ile hiç uyuĢmayan bir alkol tutkusu…‖ 
370

 

Adana‘da da yoksulluk çeken aile, Ġstanbul‘da bunun farklı bir yüzüyle 

karĢılaĢır. Ġstanbul yabancısı oldukları bir Ģehirdir. Kemal gençliğinde Ġstanbul‘a 

gelmiĢse de artık o ―Avare Yıllar‖ında değildir. Bakmakla sorumlu olduğu bir eĢi ve 

çocukları vardır. Ġstanbul‘a ilk geldikleri dönemi, Orhan Kemal‘in eĢi Nuriye Öğütçü, 

sonradan o günleri Ģöyle anlatır:  

―Sirkeci'de ucuz bir otele indik. Yanımızda 3-4 yüz liralık bir servet 

vardı. RaĢit hemen ertesi gün Ġzzet'i aramaya çıktı. Bursa 

hapishanesinden arkadaĢı idi, mektuplaĢıyorlardı, Ġstanbul'a gelmemizi en 

çok isteyenlerdendi. O gün Ġzzetlerin KasımpaĢa'daki evlerine taĢındık. 

.Onlar zaten sekiz kiĢilik bir aile idiler. Biz de beĢ kiĢi, evin bir odasına 

yerleĢtik. Üç aydan fazla misafir ettiler bizi.‖ 
371

 

 

Adana‘da evlendikleri ilk yıllarda eĢinin çalıĢmasına izin vermeyen Orhan 

Kemal, Ġstanbul‘da bu konudaki inadını kırsa da, bu kez kıskançlıktan değil, eĢinin 

çalıĢtığının hakkını alamamasına kızarak, Nuriye Öğütçü‘yü iĢten çıkartmıĢtır.  

―Ġlk önce bana bir iĢ bulundu. Sultanahmet'te bir çorap fabrikasında 

çalıĢacaktım. Dediklerine göre de haftada 75 lira alacaktım. Küçükleri, 

ablaları Yıldız'a bırakır, karı koca sabahın erken saatinde yola çıkardık. 

Beni fabrikaya bırakırdı RaĢit, sonra bütün gün hikâyelerini satabilmek 

için Babıâli'de dolaĢır, akĢama yine beni almaya gelirdi. Çok geç olurdu 

eve dönüĢümüz. Ayaküstü bir Ģeyler yapar karnımızı doyururduk, sonra 

geç saatlere kadar oturur söküktü, yamaydı, o iĢlerle uğraĢırdım. MüthiĢ 

yoruluyordum, fakat hafta sonunu da iple çekiyordum. 75 lira alacaktık. 

Değerdi bu yorgunluğa. Muhasebeden verdikleri zarfın içinden 12 lira 

çıkınca, nasıl boĢ hayaller peĢinde koĢtuğumuzu bir defa daha anladık. 

Bıçak açmıyordu ağzımızı. Hafta baĢında RaĢit 'gitmeyeceksin' dedi. 

Elimizdeki parayla idare ettik bir süre.‖ 
372

 

Kemal, daha sonra tefrika yazarlığı yapmaya baĢlar. Birçok eseri önce 

gazetelerde tefrika edilmekte ardından kitap olarak basılmaktadır. Kağıt sıkıntısı, 

Kemal‘in kitaplarının basımında zorluk çıkarmaktadır.
373

 Kemal Ġstanbul‘a taĢındıktan 

sonra, Cemile (1952), Bereketli Topraklar Üzerinde (1954), Suçlu (1957), Serseri 

Milyoner (1957), Devlet KuĢu (1958), Vukuat Var (1958), Gâvurun Kızı (1959), 

Küçücük(1960) romanları, 60‘lı yıllara kadar kitap olarak yayımlanır. Bu süreçte 
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basılan hikaye kitapları ise; ÇamaĢırcının Kızı (1952), 72. KoğuĢ (1954), Grev (1954), 

Arka Sokak (1956), KardeĢ Payı (1957), Babil Kulesi (1957)‘dir. 

Orhan Kemal kalemiyle geçinebilmek için kendini sıkı bir iĢ disiplinine 

sokmuĢtur. Hızlı çalıĢması sonucu, 1956 baharında altı eseri basıma hazır duruma 

gelmiĢtir. Bunlardan Dünya Evi, 1956‘da Dünya Gazetesi‘nde, Hanımın Çiftliği vatan 

gazetesinde tefrika edilir. 1956‘da Arka Sokak adlı hikaye kitabı, Yeditepe Yayınları‘nca 

yayımlanır. 
374

 Kitap, kovuĢturmaya uğrar. Kemal, süreci Ģöyle anlatmıĢtır: 

―Hikaye kitabım mahkemeye verilmiĢti, hakim, iddia makamına uyarak, 

konularımı neden hep fakir fukaradan, iĢçiden aldığımı, Türkiye‘de 

varlıklı insanların, iyi yaĢayan insanların olup olmadığını sormuĢtu. Ġlk 

bakıĢta evet, çok doğru bir soru. Neden hep bu insanları, bu insanların 

yoksulluğunu ele alıyordum? O zaman hakime, ―ben gerçekçi yazarım. En 

iyi bildiğim konuları alırım. Varlıklı yurttaĢların yaĢayıĢlarını bilmiyorum. 

Nasıl yaĢadıklarından haberim yok‖ demiĢ ve beraat etmiĢtim.‖ 
375

  

Burada yaptığı savunma, Orhan Kemal‘in günlük hayatıyla yazınının ne kadar 

örtüĢtüğü ve bakıĢ açısını hangi koĢullar altında fakirden yana netlediği konusunda 

binlerce sayfalık bilgiyi birkaç cümlelik özete sığdıran tabletler gibidir.  

 

              Kemal zaman içinde bilinen, aranan, tutulan bir yazar haline gelse de geçim 

sıkıntısından kurtulamamıĢtır.  Verdiği eserlerin parasını tam olarak alamamaktadır. Film 

senaryosu yazmaya da baĢlamıĢtır, fakat bu kez de sansür engeliyle karĢılaĢmaktadır. 

Kemal‘in mektuplarına baktığımızda bahsettiği ihtiyaçların büyük özlemlere 

varamadığını görüyoruz. Onun gözünde varlık, kıĢlık kömürü tedarik etmek, yeni bir 

palto almaktır.  

Orhan Kemal, eĢinin çalıĢmasına müsaade etmemekte, 6 nüfustan oluĢan bu 

ailenin geçimini sağlamakta zorlanmaktadır. Kemal‘in pek çok eserinde ve filmlerinde 

göreceğimiz, gıdanın lüks konumuna gelmesi Orhan Kemal‘in hayatında da bizzat 

karĢımıza çıkmaktadır. Oğlu Kemali Öğütçü‘nün Ģu anısı bu konuda açıklayıcı bir 

örnektir:  

―Bir Pazar hepimiz evdeyiz. Oturuyoruz. IĢık daha küçük. Canımız 

meyve istedi. Para yok. Babam dedi ki git oğlum manavdan al. Veresiye. 
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Ben Ģu an eczacıyım. Çok veresiye hesabım olur. ArkadaĢlar niye 

yapıyorsun der, yaparım. Çünkü bilirim. Manava giderken ayaklarım ters 

giderdi. Bir kilo elma istediğim vakit, yüzünün nasıl döndüğünü 

görürdüm. Koyduğu çürüklere ses çıkaramamamın acısını bilirim. Bir 

kilo elmayı altı kiĢi bölüĢür yerdik. Meyve yemiĢ olurduk böylece.‖ 
376

 

Asım Bezirci‘nin anlatımıyla Kemal‘in günlük ihtiyaçlarını karĢılamak için 

çektiği sıkıntılara bazı örnekleri burada vermeyi, durumun daha net ve olay bazında 

anlaĢılması açısından uygun buluyoruz: 

―Tam bu sırada çocukların sünneti ortaya çıkar. Orhan Kemal'in deyiĢiyle 

―kambur kambur üstüne‖ biner. Dört paket halinde kitaplarını sahaflara 

götürür. On beĢ liraya satar. ArkadaĢlarından da borç alarak Haydar 

Sineması'nda oğullarını sünnet ettirir. Ardından gelen Kurban Bayramı 

onu yine meteliksiz yakalar. Kendi memleketinde kendi sanatıyla 

geçinemez hale gelir. Bir ara düzelticilik (musahhihlik) yapmak zorunda 

kalır. Ayrıca, ―Çizgiler‖ baĢlığı altında haftalık bir yazı dizisine baĢlar. 

Epeyi uğraĢarak bitirdiği ilk yazıyı 20 Ocak 1957 günü mektubuyla 

Fikret Otyam'a gönderir. Takma adla yayımlanmasını ister. Soğuk kıĢ 

günleri yoğun bir biçimde Devlet KuĢu romanına çalıĢır. Daktiloya 

çektikçe Ankara'ya Ulus gazetesi genel yayın müdürü Ġhsan Ada'ya pos-

talar. 

1954'te Dünya'da tefrika edilen Vukuat Var ile 1957'de Ulus'ta tefrika 

edilen Devlet Kuşu 1958'de kitap halinde yayımlanır. Devlet KuĢu‘nda 

yazarın arkadaĢı olan hikayeci Muzaffer Buyrukçu'nun hayatı hikâye 

edilir. Suçlu'nun senaryosu -sola eğilimli olduğu gerekçesiyle- sansür 

kurulunca geri çevrilir. Böylece, Orhan Kemal'in sinemacılardan almayı 

umduğu para da uçup gider.‖
 377

 

Kemal, neredeyse fabrika hızında üretimde bulunmasına rağmen, geçim 

sıkıntısını bir türlü aĢamaz. Kitaplarında anlattığı yok- yoksul hayattan çok farklı bir 

hayat yaĢamamaktadır. Bu eserlerine de yansır. Kemal‘in eserinde kahramanlar sıkça 

içsel isyanlar yaĢar. Hatta Eskici ve Oğulları kitabında topal eskici Allah‘la kavga 

etmekte, ―olmazdı böyle ‗Allah‘lık, böyle ‗Allah‘lık olmazdı‖ diye baĢını yukarı 

kaldırıp bir anlamda isyan etmektedir. Kemal‘in hayatı eserleriyle akrabadır. 

Eserlerindeki kiĢiler de birbirleriyle kan bağına sahiptir adeta. AĢağıda, Orhan Kemal‘in 

arkadaĢı Fikret Otyam‘a yazdığı bir mektuptan alıntı yapıyoruz. Birinci tekil Ģahıs 

ağzına bakınca, Kemal‘in kiĢisel dilinin ve kiĢisel sıkıntılarının kahramanlarınınkiyle 

benzerliği fark edilmektedir. AĢağıdaki isyan mektubunun, örnek verdiğimiz Eskici ve 
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Oğulları eserine baĢlamadan hemen sonra yazılmıĢ olması da, Kemal‘in kiĢisel 

süreçlerinin eserlerine açıkça yansıdığının göstergesi sayılabilir.  

“             Unkapanı, 19.4.1959 
Hani Ankara'ya gelmek ihtimalinden bahsetmiĢtim yar olmadı, Allah 

belâsını versin. Roman, hikâye, senaryo, düzyazı, Ģu bu, Avrupa seyahati 

değil, beĢ adımlık Ankara'ya bile gideme... Gidersin belki, gidersin ya, 

eve çoluk çocuğa bir Ģeyler bırakmak lâzım, dönüĢte elinde bir Ģeyler 

kalması lâzım. Adımız çıkmıĢ ‗Romancı‘ya.  Bilmem, HabeĢistan'da 

kaldı mı isim yapmıĢ, eserler vermiĢ, tutulmuĢ bir romancının Ģu hali. 

YaĢ kırk beĢ, yakında dede olacağız, hâlâ bu! Bayram seyran gelince 

çocuklara, torunlara maskara olmak da var galiba. Ben harçlık 

bulamıyorum ki baĢkalarına hayrım dokunsun!‖ 
378

 

 

1958‘e Orhan Kemal hastalanır. Kendi deyimiyle, ―idrar yollarından mı, 

böbrek iltihabından mı ne, dehĢetli sancılar‖ geçirir. Bir süre sonra iyileĢir. Var gücüyle 

Eskici ve Oğulları'nı bitirmeye çalıĢır. Romanı bitirince Cumhuriyet gazetesine götürür. 

Fakat ancak bir buçuk yıl sonra yayımlanabileceğini öğrenince Dünya Gazetesi‘ne 

baĢvurur; 1958'de romanın tefrikasına baĢlanır.
379

 

Tüm bu üretime ve artık eserlerin daha sık yayınlanmasına rağmen, Kemal 

hakkını alamamaktadır. Hayatını hikaye roman kahramanı olarak konu ettiği insanlar, 

tarlalarda, fabrikalarda sömürülürken, o da Ġstanbul‘da yayın dünyasında 

sömürülmektedir.  ġair Eray Canberk, Ataç Kitapevine ġükran Yurdakul‘a dert 

yanmaya gelen Orhan Kemal‘in o gün dediklerini Ģöyle aktarıyor: 

 ―Bu adamlar beni öldürecekler! Ne kadar yalancı, ne kadar… adam 

romanı basacağım diye alıyor, üç beĢ kuruĢ veriyor, basmıyor, basıyor, 

parasını vermiyor, ikinci baskının parasını  hiç vermiyor. Bunlar böyle. 

ġan olsun diye, inat olsun diye… Bir mektup yazıp intihar edeceğim. 

Öğrensin millet bunlardan neler çektiğimi.‖
380

 

Orhan Kemal‘in senaryoları peĢi sıra sansürden dönmektedir. Ekonomik 

sıkıntılar sebebiyle, çok satma ihtimali yüksek olan popüler romanlar yazma yoluna 

gider. Bu dönemde Orhan Kemal‘in eserlerine YeĢilçam anlatı kalıplarının izlerinin 
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sindiği iddia edilebilir. Mehmet Nuri Güntekin de yaptığı tasnifte, Kemal‘in son dönem 

eserlerini ―YeĢilçam olgusu‖ parantezinde değerlendirmiĢtir.  

O dönemde YeĢilçam‘a yazdığı senaryoların pek çoğunda da ismini 

kullanmamaktadır. Bunun iki sebebi vardır; ilki bu filmleri kendi sanat anlayıĢına 

uygun bulmaması, ikincisi adının getirdiği sansür tehlikesini savma çabası. Orhan 

Kemal, arkadaĢı Fikret Otyam‘a yazdığı 18 Temmuz 1958 tarihli mektupta yazı 

aksındaki değiĢikliğin sebeplerini Ģöyle özetler:  

―Fikret; 

Ada buraya geldiği zaman bana uğramıĢtı. Bir roman üzerinde mutabık 

kalmıĢtık Ulus için. Fakat, Ģu son günlerde -"Suçlu" dahil- tamam beĢ 

senaryom reddedildiği için, geriye kalan alacaklarım, minhayselmecmu 

beĢ altı bin lira kaynadı gitti. Usulen, daha doğrusu sayei demokraside 

gene parasızlığa yuvarlandım. Onun için, hemen parası alınacak iĢleri ön 

plana koymak zorunda kaldım. Roman'ı Ģu sıra hazırlamayacağım. Eylüle 

doğru olabilir. Ada'ya böylece söyle, kusura bakmasın.. 

―Boktan yayınlar serisi" tutturmak üzereyim. Esat Mahmut, Kerime 

Nadir vesairenin tarzı Ģeyler. Mecbur edenler utansın. Bir yandan 

senaryoları ret, bir yandan kitapların fazla satmaması için elden geleni 

geri koydurmamak... BaĢka çıkar yol bulamadım. Varsa ayıbı, hacaleti, 

kepazeliği onların üzerine.. 

ĠĢte böyle Fikret ağa: Selam kelam usulen. HoĢça kal...
381

 

Buradaki, ―saye-i demokraside gene parasızlığa yuvarlandım.‖ Lafının o 

dönem iktidarda olan demokrat partiye sitem olduğunu düĢünüyoruz. Zira, Kemal, o 

döneme dair yazdığı eserlerinde Demokrat Parti‘yi ve uygulamalarını kahramanlarının 

ağzından kıyasıya eleĢtirmiĢtir. DP döneminde sansüre sıkça maruz kalmıĢtır. Gerçi 

hayatı boyunca sansüre sıkça maruz kalmıĢtır. Buradaki ―Mecbur edenler utansın.‖ 

Derken de hem hükümete, hem sisteme eleĢtiride bulunmuĢtur.  

Kitaplarındaki kendisinin de bahsettiği bu dönüĢüm, kimi eleĢtiriler almasını 

sağlar. Asım Bezirci, özellikle 1959'da dergilerde DemirtaĢ Ceyhun, Fethi Naci ve 
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Tevfik Çavdar'ın yaptığı eleĢtirileri ―kıyıcı‖ diye tanımlamaktadır.  Orhan Kemal, 

eleĢtrilere içerler, cevaplar yazar ama yayımlamaz.
382

 

1960'ta bir yandan Son Havadis'te Sokakların Çocuğu tefrika edilir, öte 

yandan, Küçücük, Dünya Evi, El Kızı yayımlanır. Aynı yıl, Gurbet KuĢları 

yayımlanmak üzere Cumhuriyet'e ve Ġspinozlar oynanmak üzere Ġstanbul ġehir 

Tiyatrosu'na verilir. 1962'de Eskici ve Oğulları ile Gurbet KuĢları kitap halinde çıkar.
383

 

Ekonomik sorunlar hala çözülememiĢtir. Oğlu Kemali Öğütçü sonradan, 

çocukluk yıllarını Ģöyle anlatır:  

―Sanki iĢin bilincindeymiĢiz gibi babam yazmaya baĢladığı zaman bizim 

evde çıt çıkmazdı. Odasına kapanır, yazar yazardı. Altı kiĢilik bir aileyi 

geçindirmek zor bir iĢti. Hiçbir zaman çok paramız olmadı. Biz de 

kanaatkar çocuklardık. Kitap, defter masrafımızdan baĢka masrafımız 

neredeyse yoktu. Küçülenleri giydik. En büyük sıkıntımız parasızlık 

değildi yine de. Hükümetlerin yaptığı zulüm, kitapların satılmamasını 

sağlamak. Piyasa çok haksızlık etti babama. bir Ģeylere mahkum etme 

çabasıydı belki de. Dünya güzeli kitapları yayıncılar ucuza kapatma 

çabasındaydılar. En güzel 5 eserini iki bin beĢ yüz liraya kapatan 

yayınevi ―nasıl aldım ama‖ diyor, böyle rezalet olur mu? Belki hakkını 

verseler, adam ömür boyu sefalet çekmeyecek. Böyle süren bir hayat… 

Adam vaktinden çok önce yaĢlandı. Üzüntüsünden. Eve para 

getirememenin sıkıntısı en büyük sıkıntı yeryüzünde.‖ 
384 

Geçim sıkıntısı 1963 yılında artar.  Yazar,11 Mart 1963 günlü bir mektubunda 

bu durumdan yakınır: 

―...Bu satırları sabahın beĢinde, buz gibi odamda yazıyorum. Ne odun, ne 

kömür, ne de hemen odun kömür alacak para var.. Borç, borç, borç.. Tek 

iĢ yok. Ne film senaryosu,, ne de roman teklifi.. Bu hiç de lâyık 

olmadığım yoksul hayata ne zamana kadar, niçin tahammül edeceğimi 

bilmiyorum. Gelecek günler hiç de ümit verici değil.‖ 
385

 

7 Ağustos tarihli mektubundan anlaĢıldığına göre, durum daha da 

kötüleĢmiĢtir: 

―...Ġki buzdolabı alıp yarı fiyatlarına satarak dört aylık ev kirası borcumla, 

uçan kuĢlara olan borçlarımı temizledim. Yani yüzde yüz faizle 
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borçlanıp, bütün borçlarımı koordine ettim gibi bir Ģey... Ne sinema, ne 

de gazetelerde roman üzerine iĢ. Durum bombok. Türkiye'den hicreti bile 

düĢünüyorum. Dünyanın hiçbir tutunmuĢ romancısı, dünyanın hiçbir 

yerinde bu vaziyete düĢmez. DüĢerse hapse düĢer, yoksa iĢsiz kalmaz, 

bırakılmaz... ‖
386

 

1963'te dört kitabı birden basılır: Sokakların Çocuğu, Dünyada Harp Vardı, 

Mahalle Kavgası, Kanlı  Topraklar.
387

 

1963 Aralığında Orhan Kemal DıĢiĢleri Bakanlığı'na baĢvurur: Sovyetlerde 

yayımlanmıĢ eserlerinin telif hakkının getirilmesine aracılık etmesini ister. Bu istek 

ancak bir yıl sonra karĢılanır. Kemal borçlarını öder. O dönemde, 14 yıldır oturduğu 

Cibali‘den Fatih‘e taĢınır.
 388

 

Orhan Kemal, bir kitap evinde çalıĢan Ülkü adlı bir kıza aĢık olur. Bir süre 

beraberlikleri çevrenin tepkisi dedikodusu sonucu ayrılıkla sonuçlanır. Ülkü de bir 

baĢkasıyla evlenir.
389

 Kemal‘in Ülkü ile aĢkı, daha sonra Bir Filiz Vardı adlı kitabın 

hammaddesi olacaktır.  

Devlet KuĢu romanından Ġspinozlar adlı bir oyun yapılmıĢ,  Ģehir tiyatrolarında 

oynanmaktadır. Oyunun tutulmasına karĢın politik nedenlerle, bir buçuk ay sonra 

afiĢten indirilir. 
390

 

Orhan Kemal, yazdıklarını sansür sebebiyle değerlendirememek kadar, teslim 

ettiği eserlerin ücretini alamamaktan da muzdariptir.  

―Sağdan soldan alamadığım yazı ya da film senaryoları paraları yüzünden 

burada, Ġkbal Kahvesi‘nin mermer masalarında az mı pinekledimdi? Az 

mı küfürler salladımdı parasızlığa?‖ 
391

 

Eserlerinin basımı için kağıt desteği zor çıkmakta yahut hiç çıkmamaktadır. 

Sadece görünen değil, örtük sansürle de karĢı karĢıyadır.  

20.1.64 
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―...Benim iĢler gene "görünmez eller" tarafından kısıtlanmıĢ vaziyette. 

Hep, "Hikmetinden sual olunmaz yüksek politika" gereğince.. Yıllardır 

dinliyoruz bu teraneyi: Yüksek politika, yüksek politika. Bıktık artık. 

Hani gene heyheylerim pek üzerimde. Dünya Türkiye'den ibaret değil ya 

deyip, çoluğu çocuğu toparlayıp... Ne bu be? Mesleğini icra edemezsin, 

tapulu malına sahip çıkamazsın, düĢüncelerine karıĢmak isterler.. Sonra 

da bunun adı "Hürriyet rejimi!‖ 
392

 

Burada yazarın ayrıntılı biyografisini verirken, tez konusuyla alakalı 

geliĢtirilmiĢ özel bir refleksle yazarın zengine bakıĢı ve yokluk-yoksulluk üzerine 

satırlarına karĢı ayrı bir dikkat göstersek de, Kemal‘in bu tarz özel bir çabaya hacet 

bırakmadığı iddia edilebilir. Zira Ģahsı adına yazdığı hemen her satırda, mektupta, 

ekonomik sıkıntılarından bahsetmiĢtir. Kemal‘in hayatı gerçek manasıyla ekmek 

peĢinde geçmiĢtir. Bir yazarın özgeçmiĢi ile ilgili yaptığımız tüm taramalarda, 

ekonomik sorunların yazınıyla atbaĢı role sahip olması ĢaĢırtıcı olsa da bunda devrin 

siyasal atmosferinin ve Kemal‘in siyasi duruĢunun da etkili olduğunu belirtelim. BaĢka 

bir açıdan bakıldığında, bunlar birbirini doğurmuĢtur. ġöyle ki Orhan Kemal, yoksul 

olduğu için yoksulların yaĢamını bilmektedir. Gerçekçi bir yazar olduğu için bildiğini 

yazmıĢ, yoksulları yazarken de hayat duruĢundan dolayı onlardan yana saf tutmuĢtur. 

Yine yoksulu yazdığı ve onlardan taraf olduğu için sansürlenmiĢtir. Sansür, pek çok 

gelirinin önünü kesmiĢtir. Yani yoksulları yazması sebebiyle de yoksulluktan 

kurtulamadığı iddia edilebilir. Orhan Kemal hiçbir satırında ―zengin olmak‖ isteğinden 

bahsetmez. Asgari ihtiyaçlarını karĢılamak ister. Ġçinde bulunduğu durumun, kendisinde 

öfke hasıl ettiğini de aĢağıdaki söylemlerine bakarak kesin bir dille söylemek mümkün.  

―      Unkapanı, 2.6.1964 

Sevgili Fikret, 

Sana hemen Ģunu esefle beyan edeyim ki, bütün ricalarına rağmen Mr. 

Saroyan'ı, verdiğin telefon numaralarından arayamadım. Sebep bir değil 

birkaç. Önce hepsinden önemlisi PARASIZLIK! Cepte metelik yok, 

beĢinci aydır ödenmeyen ev kirası bir yanda, öte yanda tamtakır bir ev, 

bomboĢ cepler... Beride kalk Saroyan'ı ara. ġayet arayıp da bulsaydım, 

adam beni gayet tatsız, renksiz bulacaktı. Sonra ne lüzum var? MeĢhur 

romancımız, romanımızın dünya temsilcisi, yüz akımız onunla buluĢup 

poz poz resimler çektirdi, Türk roman ve hikâyesini temsil edip çıktı  ya. 

Onun bu Ģahsi reklamı elvermez mi adamcağızı doyurmaya? 
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Film senaryoları tam sıfır noktasında. Roman da yani Babıâli de aynı 

noktaya doğru ilerliyor.  Bu Ģartlar altında yapılacak tek Ģey, çoluğu 

çocuğu toplayıp memleketi terk etmekten ibaret. Yetti bilader, 50 yaĢına 

bastım. Hiç değilse çocuklarım, torunlarım dahi politika cücelerimizin 

nurlu ufukları fantezisinden kurtulsunlar da ekmeklerini insan gibi 

kazanıp insan gibi yaĢama imkanına kavuĢsunlar. Dünyanın hiçbir 

yerinde bizdeki kadar vasat devlet ve hükümet adamlarının, memleket 

idaresini bir satranç oyununa çevirdiği görülemez. ġimdi de demokrasi 

diktatörlüğü. Gün gelecek Menderes Devri‘nin hiç olmazsa- enflasyon 

menflasyon- rahat ekmeğini mi arayacaktık? Yeniden, dolaylı surette 

Ġnönü diktatörlüğünün kurulması için mi muhalefet etmiĢim? Ġnan Gurbet 

KuĢları romanımı yazdığım için adamlardan özür dileyesim geliyor…‖ 
393

 

 Kemal, gitgide yazdığı kahramanlara benzemektedir- tam tersi de söylenebilir. 

Kemal‘in yoksulluğu ve kahramanlarının yoksulluğu ayna etkisiyle birbirini 

çoğaltmaktadır.  Kemal‘in fakir karakterlerinde gördüğümüz, haksızlığa uğramıĢlık 

hissi kendinde de mevcuttur. Yukarıdaki mektupta iğnelediği yazarın ismi 

verilmemiĢtir. Lakin buradaki yazar, Kemal‘in kitaplarında arkasından konuĢulan, ―iĢini 

bilen‖ karakterlerle benzer üslupta eleĢtirilmiĢtir.  

Kemal‘e göre, kendisinin iyi gelir elde edememesinin bir sebebi de sanat 

istismarında bulunmaktan kaçınmasıdır. Daha önce de verdiğimiz örnekte gördüğümüz 

gibi kendisi de gelirini hızla arttırmak için yazdıklarını kendisi de tasvip etmemektedir.   

― Batı ülkelerinde tutunan, isim yapan bir sanatçı çok kazanır, iyi yaĢar. 

Bizde gerçek sanatçı oldum olası iyi kazanamaz.  ġayet geliri filân yoksa 

iyi yaĢayamazlar. Buna karĢılık halkın geri zevk ve heyecanlarını istismar 

edenler hem çok kazanır hem de iyi yaĢarlar. Bu galiba yalnız bizde 

değil, batıda da bu böyle... Bu bir parça da halkın gerçek sanata karĢı 

duyacağı isteğe bağlı. Yani halk, sanat adı altında kendine sunulan sanat 

dıĢı çarçurlara rağbet etmez de gerçek sanat eserleri isterse, çarçur eserler 

tutunamaz, yerlerini gerçek sanat eserlerine bırakırlar o zaman sanatçı iyi 

kazanır. Ġyi yaĢar. ġüphesiz daha iyi eserler verir. Kötü paranın iyi parayı 

kovması değil, iyi paranın kötü parayı kovması.‖ 
394

 

Orhan Kemal 1966 da iki arkadaĢıyla tutuklanır. Köfteci dükkanında hücre 

çalıĢması yaptıkları iddia edilir. 13 Nisan‘da serbest bırakılırlar. Yapılan mahkeme 

beraatla sonuçlanır.
395

 Tutuklandığı gün gazetede çıkan haber Ģöyledir: Roman ve 

hikâye yazarı Orhan Kemal (Mehmet RaĢit Öğütçü) ile TĠP Fatih Ġlçe BaĢkanı Mehmet 
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ġahin ve aynı partinin üyelerinden Mustafa Kutlu, dün "hücre faaliyeti ve komünizm 

propagandası" yaptıkları iddiasıyla tevkif edilmiĢlerdir.
396

 

―Hatıralarımınız bir kısmı da polis baskınları kabusu. 66 yılında bir 

baskın sonrası komünist hücre basıldı haberleri çıktı gazetelerde. Bizim 

Unkapanı‘ndaki ev, ne hücresi? Mahkemeler, aklanmalar, bir de Ġsrail 

BaĢkonsolosu öldürüldüğünde 1971‘de yine geldiler. Babam yok. ÖlmüĢ 

adam. Ġnanır mısınız, kırmızı renkli kitap aradılar babamın odasında.‖ 
397

 

Kemal dönemin siyasi atmosferiyle ilgili fikrini Fikret Otyam‘a yazdığı 

mektupta Ģöyle belirtmiĢtir.  

―        10-6-1966 

Cumhuriyet, AkĢam, Milliyet, Hürriyet ve Son Havadis'le, bilhassa Ulus 

okuyorum, Allah hayırlısını versin diyeceğiz ama, Allahl ık  bir Ģey yok. 

Malum, belirli nedenlerin neticesi.  

Çetin'in AkĢam'da yazdırınca "Saray-Sokak Kavgası" da denebilirse de, 

asıl sebep çok baĢka tabii. Çünkü bu durum sadece Türkiye için değil, 

bütün dünya için var. Bence dünya kapitalizminin (ki emperyalizm 

safhasına gelip dayanmıĢ ve bu iĢte fonksiyonunu tamamlama 

yolundadır) topyekûn buhran cümlesinden.‖
398

 

Yazar, 1967 de eĢiyle denize giderken kalp krizi geçirir. Deniz dönüĢü 

Babaili‘de ikinci kez krizi atlatır. Ġki gün sonra CerrahpaĢa Hastanesi‘ne kaldırılır. 

Angine de poitrineden hastalanır. Dinlenmesi, yazmaması salık verilir. Bir yıl sonra 

Ģubatta gene hastalanır. Guraba Hastanesi‘ne yatırılır. Martta fistülden ameliyat olur 

Çok kilo kaybetmiĢtir.
 399

 EĢi Orhan Kemal‘in o dönemiyle ilgili Ģunları söyler:  

―Orhan sağlığı konusunda titiz değildi. Belki Ģartlar yüzünden. 68 yılında 

kesin yatak istirahati verdiler. Nasıl yatayım yahu dedi. Evde çoluk çocuk 

ekmek bekler.‖
400

 

Sovyet Yazarlar Birliği‘nden çağrı alır. Fakat pasaport verilmediğinden, 

gidemez. Bu arada fistülden yeni bir ameliyat geçirir. Aynı yıl Ankara Sanat 

Tiyatrosu‘nda oynanan 72. KoğuĢ oyunuyla yılın en baĢarılı oyun yazarı seçilir.  
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1969‘da taĢikardi ve amfizem hastalıkları teĢhisiyle yine CerrahpaĢa‘ya 

yatırılır. 17 ġubat‘ta taburcu edilir. Aynı yıl Önce Ekmek kitabıyla Türk Dil Kurumu 

ödülünü Faik Baysal‘la bölüĢür. Pasaportunun verilmesi üzerine eĢiyle Rusya‘ya gider. 

Yazarlar Hastanesi‘ne yatar. Tedavi bitmeden çıkar. Çocuklarına az para bırakmıĢtır. 

Dönüp çalıĢması gerekmektedir. 
401

 

Arena Tiyatrosu‘nda Murtaza, AST‘ta Eskici Dükkanı temsil edilir. AST 22- 

29 Ekim 1969‘u Orhan Kemal‘e saygı haftası olarak düzenler. 1970‘te sağlığı iyicedir. 

Bulgaristan‘a hem tedavi hem seyahat amaçlı gider. Bu arada ailesine dair, ― 93‘ten Bu 

Yana‖ adlı romanını yazmak için incelemelerde bulunmaya niyetlenmiĢtir. Ancak kalp 

krizi geçirir ve Sofya Hükümet Hastanesi‘ne yatar. Durumu kötüleĢmektedir. Kandaki 

pıhtılaĢmanın beyin damarlarını kapsaması sonucu 2 Haziran 1970‘te saat 21.15‘te 

ölür.
402

 Ölümünden bir gün önce doktordan aldığı beyaz kağıda Ģunları yazar: 

―EĢe dosta selam, inandığım doğruların adamı olduğu, böyle yaĢadığım, 

karınca kararınca bu doğruların savaĢını, daha çok sanatımla yapmaya 

çalıĢtım. Kursağıma hakkım olmayan bir tek kuruĢ girmemiĢtir‖ 
403

 

 

4 Haziran 1970, Bulgar Gazete ve Ajansı haberi tüm dünyaya yayar. 5 

Haziran‘da Bulgar Yazarlar Birliği Orhan Kemal için tören düzenler. Bu törende eĢi 

Nuriye Öğütçü, arkadaĢlarından Necati Cumalı ve yazar yayıncı Oğuz Alpkan bulunur. 

Ertesi gün, özel bir arabayla Türkiye‘ye yola çıkılır. Kapıkule‘de arkadaĢları YaĢar 

Kemal, Kemal Tahir, Ercüment Behzat Lav, Orhan Arıburnu, Kemal Sülker, Ġhsan 

Hasırcı, Talat Kılıç, ve Nurer Uğurlu karĢılayan arkadaĢlarından bazılarıdır. Cenaze, 

Edirne‘den Ġstanbul‘a getirilir.  Kemal‘in naaĢı Zincirlikuyu Mezarlığı‘nda toprağa 

verilir. 
404
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5.1.1 EDEBĠ DURUġU VE ESERLERĠ 

 

 

“Ne dediğini bilen bir yazar için, sınıflar dışında bir edebiyat yoktur.” 

Orhan Kemal 

 

“Tüm toplumların bugüne kadarki tarihi, sınıf savaşımlarının tarihidir” 

Karl Marx 

 

 

 

Bir önceki bölümde Orhan Kemal‘in hayatı ve sınıfsal durumunu eserleriyle 

örerek irdelemiĢtik. Zira bu üçü birbirini doğurduğundan birbirinden ayrı incelemek, sac 

ayağını topal bırakacaktı. Orhan Kemal‘in edebi duruĢu da doğalında bu baĢlığa 

eklenebilirdi. Lakin edebi duruĢu ve eserleri baĢlığı altında, Kemal‘in tavrıyla beraber 

tekniği ve döneminin edebiyat ortamı içindeki konumu da inceleneceğinden, bununla 

ilgili ayrı bir baĢlık açma ihtiyacı doğmuĢtur. 

Orhan Kemal‘in hayat görüĢü, edebi duruĢunu da belirlemiĢtir. Sosyalist bir 

aydın olan Kemal, aynı zamanda toplumcu gerçekçi bir yazardır. Hayat Ģartları 

sebebiyle tahsilini yarım bırakmak durumunda kaldıysa da ilerleyen dönemlerinde 

ideolojik ve teknik açıdan kendini geliĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Kendi anıları ve yakınlarının 

tanıklıklarından da anlaĢıldığı üzere, her gün sıkı bir disiplinle yazı tezgahının baĢına 

oturmuĢtur. Ġlk gençlik yıllarında Ģiirle baĢlayan yazım süreci, cezaevine girdikten sonra 

roman ve öyküyle sürmüĢtür. Daha sonra tekrar Adana‘ya gitmiĢ, oradan Ġstanbul‘a 

varana kadar da yazmaya devam etmiĢtir. Fakat bu sıralar, Orhan Kemal yazıyı bir 

geçim aracı olarak görmemektedir. Yazma çabası sadece yazma isteğinden 

kaynaklanmakta, Kemal geçimini baĢka iĢlerden sağlamaya çalıĢmaktadır. Kemal‘in ilk 

öykü ve Ģiirleri dergilerde yayınlandığı dönemler, kendisi baĢka sektörlerde çalıĢmakta, 

iĢ aramakta yahut cezaevinde tutuklu haldedir. Ġlk iki kitabı yine yazar Adana‘dayken 

basılır. Siyasi durumundan, hem ailesinden gelen hem kendisinin de farklı bir yönüyle 

sürdürdüğü muhaliflik mefhumundan, mevcut çıkar iliĢkilerinin içine girmek 

istememesinden dolayı Adana‘daki tüm iĢ olanakları kesilince, Ġstanbul‘da oluĢmaya 

baĢlayan yazı çevresinin de etkisiyle, ailesiyle büyük Ģehre göç etmiĢtir. Burada da 

baĢka iĢ bulamayınca, geçim kaynağı olarak sadece yazarlık yapmak yoluna gitmiĢtir.  
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Orhan Kemal‘in edebiyatı artık yalnızca sanat ürünü değil, aynı zamanda 

kendisinin ve ailesinin geçim kapısıdır. Kemal, çokça eser verir. Bunları bir an önce 

yayınlatıp ücretlerini alması gerektiğinden; genelde yazdıklarını demleme, üzerlerinde 

yeterince çalıĢma fırsatı bulamıĢtır. Çoğu kez Orhan Kemal‘in bir romanının bir sonraki 

romanında karakterleri daha oturmuĢ, olay kurgusu daha sağlam çatılmıĢ Ģekilde 

tamamlandığı iddia edilebilir. Örnekse, Evlerden Biri romanındaki pek çok karakter ve 

durumun benzeri, Devlet KuĢu romanında yerini bulmuĢ ve demlenmiĢ olarak karĢımıza 

çıkar. Eskici ve Oğulları kitabındaki baba oğul iliĢkisi de Gurbet KuĢları romanında 

ayakları yere daha sağlam basan bir gerçekçilik ve kurguyla karĢımızdadır.  

Orhan Kemal ailesini geçindirebilmek için seri Ģekilde yazmıĢtır lakin para 

kazanmak için – en azından adını kullandığı eserlerinde ideolojik açıdan kendisine ters 

düĢen tek bir satır yazmadığının altını çizer. Mehmet Nuri Güntekin tarafından, 

Kemal‘in eserlerinin dört konu baĢlığı altında incelendiğini, Orhan Kemali‘n Hayatı, 

Sınıfsal Durumu ve Eserleri bölümünde belirtmiĢtik. Kemal‘in kitaplaĢmıĢ eserleri, 

türlerine göre tasnif edilmiĢ Ģekilde Ģöyle sıralanır: 405 

Romanlar  

-Baba Evi (1949)    

-Avare Yıllar (1950)  

-Murtaza(1952) I      

-Cemile (1952) 

-Bereketli Topraklar Üzerinde (1954) 

-Suçlu (1957) 

-Serseri Milyoner (1957) 

-Devlet KuĢu (1958) 

-Vukuat Var (1958) 

-Gavurun Kızı (1959) 

                                                 
405

 Uğurlu, ss. 27,28. 
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-Küçücük(1960) 

-Dünya Evi (1958) 

-El Kızı (1960) 

-Hanımın Çiftliği (1961) 

-Eskici ve Oğulları (1962) (Daha sonra "Eskici Dükkânı' adıyla) 

-Gurbet KuĢları (1962) 

-Sokakların Çocuğu (1963) 

-Kanlı Topraklar (1963) 

-MüfettiĢler MüfettiĢi (1966) 

-Bir Filiz Vardı (1965) 

-Yalancı Dünya (1966) 

-Evlerden Biri (1966) 

-ArkadaĢ Islıkları (1968) 

-Sokaklardan Bir Kız (1968) 

-Üç Kâğıtçı (1969) 

-Kötü Yol (1969) 

-Kaçak (1970) 

-Tersine Dünya (1986) 

 

Hikâyeler 

-Ekmek Kavgası (1950) 

-SarhoĢlar (1951) 

-ÇamaĢırcının Kızı (1952) 

-72. KoğuĢ (1954) 

-Grev (1954) 
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-Arka Sokak (1956) 

-KardeĢ Payı (1957) 

-Babil Kulesi (1957) 

-Dünyada Harp Vardı (1963) 

-Mahalle Kavgası (1963) 

-ĠĢsiz (1966) 

-Önce Ekmek (1968) 

-Küçükler ve Büyükler (1971) 

-Yağmur Yüklü Bulutlar (1974) 

-Kırmızı Küpeler (1974) 

-Oyuncu Kadın (1975) 

-Arslan Tomson (1976) 

-Serseri Milyoner, Ġki Damla GözyaĢı (1976) 

 

Oyun 

-Ġspinozlar (1965)  

-72. KoğuĢ (1967) 

 

Anı 

-Nâzım Hikmet'le Üç Buçuk Yıl (1965) 

-Yazmak Doludizgin (2002, Yayına Hazırlayan: IĢık Öğütçü) 

 

Ġnceleme 

-Senaryo Tekniği ve Senaryoculuğumuzla Ġlgili Notlar (1963) 
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Röportaj 

-Ġstanbul'dan Çizgiler (1971) 

Bu eserlerin çoğu daha önceden gazetelerde tefrika olarak yayımlanmıĢ, 

sonradan Orhan Kemal üzerlerinde tekrar çalıĢarak onları kitaplaĢtırmıĢtır. Fakat bu 

eserlerin kitaplaĢması o kadar kolay olmamıĢtır. Orhan Kemal, yazın hayatı boyunca 

baĢa geçen her hükümet tarafından sakıncalı görüldüğünün altını anılarında çizer. 

Sansürün örtülü ve açık haliyle sıkça karĢılaĢır. O dönem kağıt sıkıntısı çekilmekte, bir 

kitabın basılabilmesi için öncelikle, SEKA‘dan kağıt garantisi alınması gerekmektedir. 

Orhan Kemal, kağıt çıkmaması sorunuyla sıkça karĢılaĢmıĢtır. Bunu mektuplarında 

―görünmez eller‖ olarak niteler. Üstü kapalı bir müdahale, bir cezalandırma sistemidir 

bu.  

Orhan Kemal, toplumcu gerçekçilik akımının Türkiye‘deki öncülerinden 

sayılmaktadır. Bunda dünyadaki toplumcu gerçekçilik akımının Türkiye‘de de etkisini 

göstermesinin tesiri vardır. Akıma dahil olmasında ve bir anlamda sürdürücülerinden 

sayılmasında, yazarın kiĢiliğinin ve fikri yapısının da tesiri kuĢkusuz ama, içinden 

geçmekte olduğu siyasi dönemin getirdiği toplumsal yapının da edebi kimliğinin 

oluĢumunda etkili olduğu iddia edilebilir.  

Türk edebiyatında Orhan Kemal'in etkili olduğu dönem, kendisinin de içinde 

bulunduğu gerçekçilik akımının geliĢtiği 1940-1970 yılları arasıdır. Eserlerinde 

kahramanları, genelde, zanaatkarlar, devlet memurları, iĢçiler, köylüler-tarım iĢçileri, 

kenar mahalle serserileri, Ģehirlerdeki evsizlerdir. Sınıf ayrımlarıyla belirginleĢmiĢ 

insanlar, özellikle de yoksullar üzerine yazmak, Orhan Kemal'in estetiğinin yapı taĢlarını 

oluĢturur. 406 

Kemal, sanatının amacını; ―Halkımızın, genel olarak da insan soyunun müspet 

bilimler doğrultusundaki en bağımsız koĢullar içinde, en mutlu olmasını isteme çabası.‖ 

Olarak tanımlayıp Ģöyle sürdürmüĢtür; ―Ünlü Lincoln'ün demokrasi tarifi gibi: ‗Halkın, 

halk için, halk tarafından yönetimi‘ der o. Biz de neden Ģöyle demeyelim? ‗Ġnsanlığın, 

                                                 

406
Svetlana Uturgauri, "Orhan Kemal'in Yapıtları, Türk Gerçekçilğinin GeliĢmesinde Yeni Bir AĢama", 

s.179,183,185, Aktaran: Güntekin, s. 18. 
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insanlık tarafından, insanlık için yönetilme çabası adına sanat.‘‖ 
407

 Orhan Kemal, 

felsefi görüĢü ve bunun yazınına yansımasını Ģöyle özetler: 

―Toplumcu bir yazar, ‗materyalist bir felsefeye sahiptir Ģüphesiz. Ama bu 

materyalizm, metafizikçi yönü de bulunan bir materyalizm olmayıp, 

‗bilimsel materyalizm‘dir. Buradan hareket eden müessir, yani yazar, 

eserleriyle de bu hareket  noktasına  paralel  olacaktır.‖
408 

Asım Bezirci, yaptığı değerlendirme de Orhan Kemal‘in kuĢağı içindeki 

konumunu Ģöyle özetlemiĢtir; ―Öncü gerçekçiler kuĢağı arasında, en çok eser veren 

kimse olduğunu görüyoruz. Öldüğü sırada yalnız roman olarak 28 eser vermiĢti. Elde 

mevcut tefrika ve müsveddeleriyle bu sayı, kolaylıkla 30'a ulaĢacağa benzemektedir.‖  

 Kemal‘in toplumcu gerçekçiliğe varıĢında, bu kuramları bilmesinden önce 

kendisinin yeni sistemin yarattığı ezilen sınıftan olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Kemal‘in eğitimini yarım bırakıp genç yaĢta çalıĢmak zorunda kaldığını belirtmiĢtik. 

Bir mektubunda yarım bıraktığı eğitiminden Ģöyle bahseder:  

―Tahsilimde ilk zamanlar babamın aĢırı tesiri olmadı değil. mesela elime 

her geçeni oburca, bir iĢtahla okumak hevesi. Sonra Osmanlıca‘yı ve 

onun dayandığı mistik bir telakkiyi de pek benimsemeden kavradımsa da 

ekmek için mücadele iĢin bu tarafını çok çabuk unutturdu.‖
409

 

Kemal‘in hayatı ve ideolojisi üzerine yaptığımız okumalara dayanarak, 

Kemal‘in belki de kendi hayatı içinde gerçekçi olmak zorunda kaldığı için gerçekçi 

yazar olduğunu söylemek mümkün. Anılarına baktığımızda,  köfteciye gidip masayı 

donatmaktan, kirayı zamanında ödemekten, yazdığı yazının ödemesini tam alabilmekten 

daha büyük bir maddi hayale rastlamıyoruz. Duygusal hayatına gelince, aĢık olarak 

evlendiği eĢinin ailesine de düĢük ücretine rağmen bakmak zorunda kalmıĢ, sonrasında 

hapse alınmıĢtır. Evliliği ilk yıllarından itibaren maddi sıkıntılar ve siyasi baskılar 

altında geçmiĢtir. Sonradan Bir Filiz Vardı romanında karĢımıza çıkacak Ülkü Hanım 

ile duygusal bir iliĢkisi olmuĢ, fakat iki evi birden geçindirmenin yükünü kaldıramamıĢ, 

Ülkü Hanım‘dan da ayrılmak durumunda kalmıĢtır. 

                                                 
407

 Bezirci, s.46.  
408

 Bezirci, s. 46.   
409

 Orhan Kemal, Aktaran, Sülker, s.10. 
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 Orhan Kemal, babasından aldığı eğitim ve yarım bıraktığı tahsilinin üzerine 

sınıf bilincini eklemeden önce kapitalizm çarkının içine düĢmüĢ, dönem Türkiye‘sinde, 

ezenleri ve ezilenleri içerden görmüĢtür. 

―... Hayatımın eserlerime etki ettiğine Ģüphe yok. Zaman zaman 

düĢünürüm. On altı yaĢımdan bu yana ekmeğimi kazanmak zorunda 

kalmasaydım ne olurdu? Meselâ, baba evinin rahat ekmeğiyle 

öğrenimimi normal koĢullar altında yapıp, yükselti diploma sahibi 

olsaydım. Belki de herhangi bir memur olurdum. Yok mu böyle 

arkadaĢlar? Dümdüz bir hayat sürerdim. Ya da gene yazar olur, gene 

hikâyeler, romanlar, tiyatrolar, senaryolar yazardım, ama konularım 

herhâlde bugünkü konular olmazdı. Hazır ekmekle yetiĢip yaĢayan 

insanların hayatları ya da o insanları eğlendirmek, hoĢça vakit geçirtmek 

endiĢesini güden konular olurdu. Çünkü bilip, tanıdığım çevreler bu 

çevreler olacaktı.‖
410

 

Orhan Kemal‘in cezaevinde Nazım Hikmet‘le aynı koğuĢta kalmasının, sınıflar 

konusundaki fikirlerini, bilimsel manada pekiĢtirdiği açıktır. Nazım Hikmet, toplumcu 

gerçekliğin Türkiye‘deki ilk savunucularındandır ve Orhan Kemal‘in eğitimiyle yakinen 

ilgilenmiĢtir. Kemal‘in toplumsal bilinci; iĢçi kökenli olmasına dayanıp, Nazım‘ın 

etkisiyle geliĢmiĢtir. Yine de Orhan Kemal, içerdendir. ĠĢçiyi, çiftçiyi sadece ideolojik 

bilgisine ve gözlemlerine değil, tecrübelerine de dayanarak yazar. Bu noktada Marks‘ın 

Ģu görüĢü tam da yerini bulmaktadır:    

YaĢamlarının toplumsal olarak üretiminde insanlar kendi iradelerinden 

bağımsız, zorunlu, belirli iliĢkiler içine kendi maddi üretici güçlerinin 

belli bir geliĢme evresinin karĢılığı olan, üretim iliĢkileri içine girerler. 

Bu üretim iliĢkilerinin tümü, toplumun ekonomik yapısını, üzerinde 

hukuki ve siyasi bir üst yapının yükseldiği, belirli toplumsal bilinç 

biçimlerine karĢılık veren gerçek temeli oluĢtururlar. Maddi yaĢamdaki 

üretim tarzı genelinde, toplumsal siyasal ve düĢüncesel yaĢam sürecini 

koĢullandırır, insanların varlığını benimseyen bilinçleri değil, tam tersine 

insanların bilincini belirleyen, insanların kendi toplumsal varlığıdır. 
411

 

Orhan Kemal, kendi tanımıyla burjuva bir ailenin içine doğar
412

, siyasal 

nedenlerle sürgüne giden babasının durumu yüzünden yoksulluğa dönüĢen bir ortam 

içinde büyümüĢ; genelde çalıĢarak geçim kaynaklarının ve olanaklarının artırılması için 

çalıĢmıĢtır. Bunlar ilkin kol gücüyle yapılan iĢlerle baĢlar.  Beyrut‘ta matbaada 

                                                 
410

 Uğurlu, s. 100. 
411

 Marx, Engels, Lenin, Sanat ve Edebiyat s. 30.  
412

 Varlık, s. 83. 



138 

 

çalıĢmıĢtır. Sanayiyle ilk karĢılaĢması burada olmuĢtur. ―Makine‖yle karĢılaĢması, hayat 

bakıĢında kimi değiĢikliklere sebep olur:   

―Sabahları, herkesten evvel geldiğim sıralar, Elham, Kulhüvallahi okur, 

üflerdim. Fakat kolun demir ve tahta sükûtu fevkalâde bir ciddilik içinde, 

tahtasını demirine bağlayan uçtaki tek somuruyla bana ters ters bakar, 

dualarıma filan boĢ verirdi. Zaten Ģuna dikkat ediyordum ki, makinelerin 

bulunduğu yerde dualar pek zavallı kalıyordu. Muazzam volanların ve 
iniltili dev makinelerin santral dairesinde Allah, çiviye takılmıĢ bir 

tülbent kadar aciz ve zavallı geliyordu bana. Makinede Allah'a isyan ediĢ, 

mazeret tanımayan, affetmeyen, miskinliği parçalayan sistemli bir hırs 

görüyordum. Onda hiçbir duanın stop ettiremeyeceği bir kudret vardı. Bu 

kudret beni ürkek bir hayranlığa götürüyordu. Makineyi seviyordum. 

Makine, insan kolunun inkiĢafı, insanın en namuslu dostu, yardımcısı, 

kölesiydi ama, makineden gene de korkuyordum.‖ 
413

 

Buradaki geçim savaĢından sonra Adana'ya dönmüĢ ve orada da fabrikalarda 

çalıĢmıĢ; ömrü boyunca didinmiĢ; hayatının uzun bölümünü de kalem emekçisi olarak 

geçirmiĢ, geçimini bu yolla sağlamıĢtır. Muzaffer Uyguner, Kemal‘in çalıĢma 

hayatındaki tecrübelerinin eserlerine tezahürünü Ģöyle açıklar:  

―Bu nedenle, emekçiler yanında yer alır. Eti ve kemiği ile olduğu kadar 

düĢüncesi ve varsa eylemi ile de bu sınıfa bağlı kalmıĢ; bu sınıf insanının 

alınyazısı ve geleceği ile ilgilenmiĢ ye bunlara yararlı olabilmek için çaba 

harcamıĢtır. Bu sınıfın insanlarını bilinçlendirmek için çalıĢmıĢtır. 

Gecekondu mahallerinde, iĢçilerin, esnafın, küçük memurların oturduğu 

yörelerde yaĢayan değiĢik bölgelerin değiĢik gelenekleri ve anlayıĢları 

olan insanların dünyasını, alınyazılarını anlatmıĢtır. Bu değiĢik anlayıĢ ve 

yapıda olan topluluk içinde çocukların, genç kızların durumunu, kötülüğe 

itiliĢini, gözlemlere dayanarak öykülerinin örgüsüne katıvermiĢtir.  Bütün 

bu kiĢiler, kiĢilerle ilgili olaylar, yaĢanmıĢ anılara, gözlemlere ve 

izlenimlere dayanmaktadır.‖
 414

 

 
Orhan Kemal, sadece yoksullara değil küçük kent soylu kesime de geniĢ yer 

verir eserlerinde. Lakin anlattığı zenginler, fakirin karĢıtı olan nisbi zenginlerdir. 

Toprak ağaları, gecekondu simsarları, kaçakçılıktan zengin olanlar, dönem siyasetinin 

ekmeğini yiyenler zengin olarak karĢımızdadır. Kemal‘in eserlerindeki zenginler, ya 

sonradan zengin olmuĢtur, yahut eskiden zengin olanların sonraki yokluk halleriyle 

anlatılmaktadır.  

                                                 
413

 Orhan Kemal, Baba Evi, s.51,52. 
414

 Muzaffer Uyguner/Türk Dili, Temmuz 1975 Alıntılayan: Bezirci, s.  77. 
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Orhan Kemal‘in eser verdiği dönem, sanayileĢen ve gecekondulaĢan ülkenin 

geçiĢ dönemidir. Adana ve Ġstanbul gibi büyük iki sanayi Ģehrinin gecekondu yörelerine 

ve fabrika ortamına girmiĢtir. Bu da doğal olarak konu seçimine yansımıĢtır.  Örnekse, 

Sabahattin Ali'nin yaĢadığı günlerde büyük bir sanayi atılımı yoktu; bu nedenle Saba-

hattin Ali, kırsal alanda yaĢayanları öyküleĢtirmiĢti.
 415

 Orhan Kemal ise dönüĢüm 

sürecinde gördüğü sıkıntıları, arada kalmıĢlık halini derinlemesine irdeler.  

  ―Bu geçiĢ döneminin çeĢitli sıkıntıları, iĢçilerin toplumsal güvenceden ve 

güvenlikten yoksun yaĢamları, köylerden gelip önceleri geçici sürelerle 

çalıĢan, sonraları yavaĢ yavaĢ mahalleler kurarak fabrikaların çevresinde 

kümeleĢen, geceleri mantar gibi yerden bitiveren yörelerde bir yandan 

ekmek ve öte yandan da konut savaĢı veren insanlar yansıtılmıĢtır Orhan 

Kemal'in öykülerinde.‖ 
416

 

Mehmet Ertegün;  Orhan Kemal'i; ―zaman zaman burjuvazinin maddîleĢmiĢ 

dünyasına ve kırsal kesimden, ekonomik olanaksızlıklar nedeniyle kopup kent 

kapılarına dayanmıĢ, bilinçsiz köylü tiplerinin ruhsal durumlarına sokulma çabalarına 

rağmen, temelde, küçük insanın anlatıcısı
 
olarak tanımlamıĢtır:

 417
 

―Küçük insan; yani aylığını alır almaz tüketen küçük memurlar, kötü 

yolun eĢiğinde dönenip duran canım iĢçi kızları, ekmek kazanmak için 

kendisini satan dokuz yaĢındaki kızlar, içerisinde bulundukları güç Ģartlar 

karĢısında yalan umutlara bel bağlayanlar, kötü (!?) kadınlar… Orhan 

Kemal'in hikâyecilik serüveninin hemen her evresinde karĢımıza çıkar. 

Bu açıdan bakıldığında Sait Faik'le birleĢir Orhan Kemal. Ancak bir 

farkla: Orhan Kemal'de küçük insan, Orhan Kemal'e yansıdığı gibi değil 

de, içerisinde bulunduğu açmazlarla birlikte verilir. Yani Orhan Kemal'de 

küçük insan, olduğu gibi yer alır. Yazarın görmeye çalıĢtığı biçimde 

değil. Bu nedenledir ki Orhan Kemal'de küçük insan bir sığınak değildir. 

Ġçerisinde bulunduğu güç yaĢam koĢullarından soyutlanarak ele alınıp, 

soyut bir sevgiyle yüceltilmez. Aksine, bütün çirkinlik ve güzellikleriyle 

birlikte ve bir bütün olarak sergilenir.‖
418

 

 Ertegün‘e göre, Orhan Kemal hikayesi'nin önemi, Orhan Kemal'in genel 

olarak hikâyemize, özel olarak da toplumsal gerçekçi hikâyemize kattıklarından ibaret 

                                                 
415

 Muzaffer Uyguner/Türk Dili, Temmuz 1975 Alıntılayan: Bezirci, s.  77 . 
416

 Muzaffer Uyguner/Türk Dili, Temmuz 1975, Alıntılayan: Bezirci, s.  77.  
417

 Mehmet Ertegün/Hikâyemizde Bekir Yıldız Gerçeği, 1975,  S. 27-30, Alıntılayan: Bezirci, s. 77. 
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değildir. Ona göre, Orhan Kemal 1950-1960 dönemi içerisinde, ―‗Bunalımcı 

Hikâyemiz‘in karĢısında bir alternatif‖ olarak yer almıĢtır.
419

 

―Türk romanında, Anadolu insanına yöneliĢ Ģeklinde kendini gösteren 

1940'ların edebî açılıĢı, taĢıdığı sosyal gerçekçi eğilimle öne çıkar. 
Orhan Kemal'in de içinde yer aldığı bu gerçekçi roman oluĢumu, değiĢen 

eski kabukları parçalanarak yeni üretim iliĢkilerine açılan toplum 

yapısının hareketli ortamında, ağır basan gerçekliği, kır kesimi ve köy-

Ģehir zıtlığının getirdiği dinamikler çerçevesinde verirken; sosyal 

gerçekçi kalıcı yaratıĢlar yoluyla tarihî bir dönemin artistik açıklamalarını 

da birlikte getirmiĢtir. Bu, roman alanında o zamana kadar 

gerçekleĢtirilmiĢ olandan ayrılan yeni ve güçlü bir nitel sıçramanın 

ifadesini verir.‖
 420

 

Eserlerinde köy ve köylülük çok güçlü bir olgu olmasına rağmen Orhan Kemal, 

bir köy romancısı değildir. Onun anlattığı köy, toplumsal dönüĢümün, kapitalist 

iliĢkilerin, toprak kavgalarının, sömürülen insanların yani köylülerin dıĢ dünyayla 

karĢılaĢma olgusunun romanıdır.
421

 

―Yurdumun kalkınmasını, geliĢmesini batı ülkelerinin ayarına çıkmasını 

istiyordum. Bu niçin olmuyordu?  ‗Neden‘lerini ‗niçin‘lerini aramaya 

baĢladım. Bunu aramak beni bir takım problemlerle karĢılaĢtırdı. Bu 

problemlerin köklerine inmeye çalıĢtım. Anladım ki, yurdum da bütün 

geri  kalmıĢ ülkeler gibi sömürü olayı içinde. Peki bu ne olacak? 

Bu büyük bir haksızlık. Bu haksızlıkla savaĢmak için hazır mıydım?  

Elimden geldiği kadar bunu belirtmek mi istedim?  

Bilmiyorum ama yurdumun insanlarının kalkınmasını, yükselmesini 

istiyordum. Bunun da köyden baĢlaması gerektiği kanısına vardım. Ben  

köydeki köylüyü yazmadım. Çok iyi bildiğim köylüyü yazdım.  

yaĢamadan yazmadım!..‖
422 

Türkiye‘nin 1940- 70 arası toplumsal hayatını, ekonomik koĢullarını Orhan 

Kemal‘in eserlerine bakarak görmek mümkündür. Orhan Kemal, eserleriyle içinde 

bulunduğu toplumsal düzeni, yönetim politikasını eleĢtirmiĢtir. DönüĢüm döneminde 

bireylerden yola çıkarak toplumun çıkmazlarını ortaya sermiĢtir. Göç, sanayileĢme, 

gecekondulaĢma Türkiye‘de sınıflar arası dikey geçiĢlere sebep olmuĢtur. Orhan 

Kemal, yoksulları ve fakirleri birbirlerine nazari konumlarıyla bir arada verir. Sınıf 
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meseleleri, ezen ve ezilen kesimden insan ve toplum manzaralarını gözler önüne 

sermenin Orhan Kemal için roman izleğinden önemli olduğu iddia edilebilir. Zira 

külliyatıyla karĢılaĢtırıldığında kurgusal olarak nispeten zayıf kalan eserleri olsa da, 

genelde kiĢinin ekonomik ve sosyal durumunun hayatın ince detaylarına yansımasını 

titizlikle gözler önüne sermiĢtir.  

―Evet, sosyalist çizgide bir eylemim yok, ama yapıtla 

rımda sosyal sınıflar arasındaki durumun ne olduğunu gösteri 

yorum. Ne dediğini bilen bir yazar için, sınıflar dıĢında bir edebiyat 

yoktur zaten. Bir toplumda yaĢıyorsak, bu topluma bağımlı olmamak 

olanaksızdır.‖ 
423

 

Orhan Kemal, diyalektik materyalist felsefeye göre maddi ve ruhi olayları 

seyirlerinde görmek gerektiğini savunur. Ona göre, edebiyatçının içinde 

aksettirdiği, konusunu böyle bir akıĢ içinde vermesi gerekir.
 424

 Kemal‘in 

romanlarında, ülkenin o evresinin yaĢamıyla denk düĢecek Ģekilde, köyde 

yoksullaĢma, göç, yeni yurt bulma çabaları, Ģehirde fabrikalarda sömürülen iĢçiler, 

ekonomik darlıktan arası açılan aile üyeleri sıkça karĢımıza çıkar. Rauf Mutluay, 

Orhan Kemal‘in ele aldığı konuları Ģöyle örneklemiĢtir:  

―Köylüler köyden çıkıyor ve hayatlarını kazanmak için bilmeyip 

geldikleri Ģehir hayatına dalıyorlar. Ailelerde çekiĢmeler olup, yuvalar 

yıkılıyor. Baba ile oğulun arası açılıyor ve sinmiĢ bir gelin, ekonomik se-

beplerden dolayı hırçın kaynanasıyla oturmaya mecbur oluyor. 

Fabrikalarda yevmiyelerini düĢürecek herhangi bir değiĢikliğe karĢı 

iĢçiler çok hassasta ve hassas olunca kötü adamların dalaverelerine 

kapılıyorlar. Hapishanelerde aç kalanlar biraz parası olanlara yaltaklanıp 

sülük gibi yapıĢıyorlar. En ahlâksız kiĢiler, kızlarını bile satmaktan 

çekinmiyorlar. Prensip sahibi olmayan zenginlerin, seçimin neticesini 

tahmin etmeleri ve iktidara gelecek partinin eĢiğinden ayağını tam zama-

nında geçirmeleri lâzımdır. Derken cahil hocalar bu dünyada 

mükâfatlarını ve hatta hurilerini de buluyorlar ve nüfuzlu adamların 

masalarından dökülen en nefis lokmalarıyla karınlarını doyurmaktan geri 

kalmıyorlar.‖
 425

 

 
Mutluay, bu konuların temelinin, ―sosyal ve iktisadî problemlerin çetin 

olduğu bir toplumda saadetlerini sağlamak için bir hayat savaĢı haline gelen insanların 

güven araması‖ olduğunun altını çizer.
 
Mutluay‘a göre, Orhan Kemal, Ġçinden çıktığı 
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siyasal Ģartların düĢkünleĢtirdiği bürokrat ailesinin konumuyla bağlarını koparmaya 

yönelik olarak, aylak ―küçük adam‖ın serüvenlerini dile getiren otobiyografik ro-

manları olan ilk çalıĢmalarını yapar. (Baba Evi, Avare Yıllar, Cemile)  Orhan Kemal, 

geçim sıkıntısını yenmek için kır ve Ģehir emekçilerinin dünyasına girerek, yakından 

tanımak ve ―bilmek‖ fırsatını elde ettiği bu toplumsal katların, insanî gerçeğini 

yansıtan romanlarıyla sözü edilen sosyal gerçekçiliğin yalın örneklerini verir.
426

 

Taylan Altuğ, Orhan Kemal‘in romanlarında sosyal gerçeklik nüvelerini Ģöyle 

yorumlamıĢtır:  

―Girdiği yeni toplumsal katla bireysel bütünleĢme sağlayamamanın 

sancısını çeken Orhan Kemal, yazdıklarıyla bu bütünleĢmeyi baĢka bir 

düzeyde gerçekleĢtirmenin haklı kıvancını taĢır. Orhan Kemal romanını 

kalıcı kılan, onu geleceğe mal edecek olan da, öncelikle, yazarın çok 

sayıdaki roman toplamı içinde üzücü bir azlık gösteren, sosyal 

gerçekliğin doğrudan ve çarpıtılmamıĢ bir yansımasını getiren bu tür 

edebî yaratıĢlardır. Elbette, Orhan Kemal'in romancılığı ve roman 

formasyonunu oluĢturan gerçekçi anlayıĢı, onun kendine özgü zengin 

insan dünyası çerçevesinde ve bütün romanlarını kuĢatan bir geniĢlik 

içinde düĢünülmelidir. Onun sosyal gerçekliğini tarayan roman 

projektörü, küçük burjuvaları, düĢkün memur ailelerini, elit bürokrat 

zümreyi, toprak ağalarını, gecekondu insanlarının ve toplum dıĢına 

düĢmüĢ geniĢ bir insan kesimini de kaplar; Ancak bu yönelimde, yazarın 

gerçekçi anlayıĢının yetersiz kaldığı ya da bütünüyle ortadan kalktığı 

romanlarının da çok sayıda olduğu bir gerçektir. Öte yandan, Orhan 

Kemal'in roman bütünlüğünün taĢıdığı baĢka değer toplamı da, Türk 

toplum yapısına iliĢkin zengin sosyolojik materyal ve Türk insanına, 

özellikle de orta tabaka ve alt tabaka insanlarının yaĢama Ģartlarına iliĢkin 

gerçekçi ve son derece zengin insanî verilerde karĢılığını bulur. Genel 

olarak sanat eserinin ve özel olarak da romanın bilgiye iliĢkinliği, bilgi 

verici yönü göz önüne getirilirse, Orhan Kemal romanının sosyal 

gerçekliğe ait geniĢ ham malzeme barındıran bir kaynak olduğu görülür.
‖ 

427
 

 

Karakter seçimi açısından incelendiğinde, Orhan Kemal, modernleĢen ve 

değiĢen toplumsal yapının, güç dengelerini, köylüleri fakat artık kapitalistleĢen yaĢamın 

köylülerini ve yoksul insanları yazar…
428

 Mehmet Nuri Güntekin, Orhan Kemal‘in 

Romanlarında ModernleĢme, Birey ve Gündelik Hayat adlı inceleme kitabında, 

Kemal‘in romanlarındaki olgu ve karakterleri Ģöyle tasnif etmiĢtir:  
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1- Romanlardaki 'olgu' bakımından; 

a) Tehcir ve 'kaçkaç', savaĢlar: 

b) Kırsal toplumsal yapıda ve köyde çözülme, tarımda makineleĢme. 

c)  Çukurova'da (özellikle Adana) tarım ürünlerine dayanan sanayi 

d)  Kadın iĢçi olgusu 

e)  Sanayinin ve tarımın kapitalist pazara ve iliĢkilere eklemlenmesi 

f) Sanayinin, yeni ekonomik iliĢkilerin egemen değerleri çözmesi 

g) Yeni yoksullaĢma ve zenginleĢme biçimleri 

h)       Göç ve gecekondulaĢma 

 

2 -Birey tipi bakımından 

a) Zengin tipi: 

1- Aristokratlar.  

i.Numan ġerif Bey (Kentli, azalan) 

ii.PaĢazâde Hakkı (Azalan, toprak sahibi) 

iii. Muzaffer Bey (Kurnaz, güvenilmez, despot, ağa) 

2-    Ağalar (Yeni zenginleĢenler, cahil) 

b) ĠĢçi Tipi: 

1- Kırsalda (Çukurova'da) 

i. Usta Tipi: Bilgi ve bilinç (Muhsin, ġerif, Ġzzet, ġaban ustalar) 

ii.ĠĢçi kadın, göçmen iĢçiler 

 iii.Yeni sanayi iĢçisi, köylü iv.Kabak Hafız 

2- Kentte(Ġstanbul) 

i.Emekçi 

c) "DüĢmüĢ", GerilemiĢ Tip: 

 

i.YaĢlı-Kâtipler 
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ii.Topal Eskici (Feodal-geleneksel hafızanın temsilcisi olarak) 

  d) Murtaza (Ġdeal Gerçeklik) 
429

     

 
Yukardaki sınıflandırmaya baktığımızda, alt orta sınıftan karakterlerin ağırlıklı 

olduğunu görüyoruz. Orhan Kemal‘in bu sebeple yargılandığını önceki bölümde 

belirtmiĢtik. Kemal kiĢi seçiminde ezilen sınıftan yana ağırlık vermesini Ģöyle 

açıklamaktadır:  

―Hep iĢçiyi, hep köylüyü anlatmak gibi bir inadın sonucu değil bu. 

Gerçekçi bir yazar en iyi bildiği Ģeyi yazmalıdır. ĠĢçi ve köylüler 

çocukluğumdan beri içime öylesine yerleĢmiĢler ki. Bununla beraber, 

hikâyelerim arasında halli vakitli kiĢiler, halli vakitli kiĢilerin hikâyeleri 

yok değil. Örneğin: Pervin, Umum Müdür, Yeni ArkadaĢ, Üzüntü. 

Vukuat Var'daki büyük çiftçi Muzaffer Bey, çevresindeki halli 

vakitliler.. 

…Halli vakitlilerden de, bildiğim kadar, söz ediyorum. KeĢke daha 

geniĢ tamsam onları da, kitaplar doldursam.‖ 
430

 

Bu açıklamayı yapsa da Orhan Kemal‘in alt orta sınıfı anlatması, sırf tanıdıklık 

duygusundan kaynaklanmaz. Ġdeolojik olarak da onların yanındadır. Onları anlatarak 

bir nevi taraf tutar. Sınıflar arası eĢitsizliklerin ortadan kalkması gerektiğini savunur. 

Romanlarında anlattığı insanlar sadece dramaturjik açıdan tamamlayıcı özneler değil, 

aynı zamanda, Kemal‘in hallerini ortaya dökerek, içinde bulunulan sistemin insanları 

düĢürdüğü çaresizlikleri gözler önüne serdiği, Kemal‘in kendi döneminin sınıflar arası 

eĢitsizliğinin Ģahitliğini de yaparlar bir nevi. Orhan Kemal, ArkadaĢı Fikret Otyam‘a 

yazdığı mektupta, kafasındaki toplum düzeni özlemini Ģöyle özetler:  

17-7-1960 

Bu memleket artık CHP'nin temsil etmek istediği kırk ambar parti an-

layıĢından kurtarılmalı. Ġllallah! Her sınıf halkı sinesinde toplayacak, 

menfaat zıtlıkları içindeki her s ı n ı f  insanın menfaatini temsil edeceğini 

vaat edecek. Olmaz böyle Ģey. Bu memlekette de sosyalizm fikri artık 

yerleĢmeli.
431
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Kendisi de alt orta sınıfa dahildir: ―Görmeliyim yaĢamalıyım ve içimdeki o hız 

beni itmeli. ĠĢçi ve köylüler çocukluğundan beri içime öylesine yerleĢmiĢler ki. 

Yurdumun insanlarını yazmak istiyorum. Bunlar tanıdığım; tanıdığım, konuĢtuğum, 

birlikte sigara  içtiğim, sırtını sıvazladığım, sırtımı sıvazlayan insanlar… "
432

 diyerek 

tanıdığı dünyayı yazmak taraftarı olduğunun altını çizer. Lakin, durum, konu seçiminde 

bildiğini yazmaktan yana olmakla kalmaz; Orhan Kemal, eserlerinde de iĢçi patron 

sınıfını karĢılıklı anlatırken açıkça, yoksullardan yana durmuĢtur. Külliyatı göz önünde 

bulundurulduğunda Ģu genelleme yapılabilir: Orhan Kemal‘in anlattığı her zenginde 

mutlaka bir maraz vardır, en üstünkörü geçilmiĢi bile, en azından, hak yemiĢtir, pintidir, 

kaypaktır… Dükkan sahipleri, kaçakçılık yapmıyorsa mutlaka yanlarında çalıĢan kızları 

taciz eder. Parasının gücünü baskı için kullanır. Lakin Orhan Kemal‘in fakirleri, iĢçileri, 

memurları, kıt kanaat geçinenleri yazıĢı ele alındığında, durum değiĢir. Yoksulları 

romantik bir biçimde yazmaz. Konu gerektiriyorsa, karakterin olumsuz yanlarını da 

verir. Kaypaklarsa, hırsızlık yaptılarsa anlatır. Fakat bunu onları bir yerde kayırarak 

yapar; Kemal‘in suça bulaĢmıĢ fakirleri anlatıĢında, mutlaka, suça itilme sebeplerini de 

görürüz. Kemal onları bu hale iç kötülüğünün değil, yokluk ve açlığın düĢürdüğünün 

altını çizer. Mevzunun yine sınıf meselesine dayandığını vurgular. 

Orhan Kemal külliyatında zenginler, ya eskiden zengin olup sonra varlığını 

yitirmiĢ yeni fakirler olarak karĢımıza çıkar, ya eskiden fakir olup sistemin yeni 

yapısına, yeni hükümet politikasına uyarak türlü hilelerle zengin olan, yahut acizleri 

dolandırmıĢ eski fakirler olarak.   

Onun eserlerinde çamura bulaĢmamıĢ bir yüklü para pek karĢımıza çıkmaz. 

Hanımın Çiftliği‘nde Muzaffer Bey, köylülerin toprağını hileyle üstüne geçirmiĢtir. 

Devlet KuĢu romanında zengin karakter, karaborsacılık yaparak zengin olmuĢtur. 

Kitabın ana kahramanı Mustafa da para uğruna onun kızıyla evlense de zengin 

hayatında mutlu olamaz. Zira kayınpederi onunla parasını nakit olarak paylaĢmamakta, 

sadece evin imkanlarını kullanmasına, kızının mutluluğu karĢılığında izin vermektedir. 

Kayınpeder, gücünü Mustafa‘nın üzerinde otorite kurmak için kullanır. O da eskiden 

fakirdir, eline para geçip de hükmedecek birini bulduğunda geçmiĢinin acısını çıkarma 
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fırsatını kaçırmaz. Bu tarz örneklere Orhan Kemal‘in her eserinde rastlamak 

mümkündür. 

Orhan Asena, Kemal‘in zenginliğe bakıĢını Ģöyle özetler: 

"... Bizim büyük yazarımız Orhan Kemal de yoksulluğu kendine dert 

edinmiĢ bir kiĢi. Yoksulluk insanı, insanın insanlığını yıpratan, küçülten, 

ezen bir olaydır. Yoksulluk belasının altında insanlar birçok 

niteliklerinden de yoksun kalmıĢlardır. Ve zengin olmak hırsından dolayı 

insanlar insanlıklarını yitirmiĢlerdir. Orhan Kemal'e göre yoksulluk 

insanlığı ne kadar yıpratırsa ne kadar ezerse, ne kadar küçültürse 

küçültsün, insanlık cevherine gücü yetmez. Ġnsanlık, yoksulluk küllerinin 

altındaki filizdir. Hiçbir Ģey, yoksulluk bile, insanın insanlığının iyiliğini, 

mertliğini, güzelliğini elinden alamaz. Varlık bir zenginin insanlığını alır 

götürür de, yokluk bir fukaraya vız gelir.‖ 
433

 

Orhan Kemal‘in ―zenginleri‖ gibi, zenginlik kavramına bakıĢı da, nisbidir. 

Fakirliğe oranla bolluk, onun kahramanlarının gözünde zenginlik sayılır. 

Kahramanlarının istediği zenginlik, yaĢanacak varlıktan çok, anlatılacak varlıktır. 

Onlara zenginlik, köy kahvesinin önünden geçip herkesi kendilerine baktırmak için 

lazımdır. Örnekse Gurbet KuĢları‘nda Ġstanbul‘a gelen kahramanlar, memleketlerine 

dönüĢle ilgili en büyük düĢ olarak Ģu cümleyi kurmaktadır:  ―Sırtımda Ġngiliz laciverti, 

Serkison saat, san ayakkabılar, esnafa beleĢ rakı ısmarlayacağım paĢalar gibi..‖ 

Bu örnekte gördüğümüz gibi Kemal‘in de eserlerinde varlık, var dedirtmek için 

edinilmek istenir. Eskici ve Oğulları kitabında ise zenginlik eskiden hatırlanan bir 

durum olarak karĢımıza çıkar: 

―Tozkoparan cepken, lâcivertin iyisinden Ģalvar, pırıl pırıl çizmeler, saf 

kan Arap kısrak, kadınlı erkekli içki meclisleri, vurmalar, kırmalar, zorla 

kaçırdıkları kadınları bağ  çardaklarında çırılçıplak soyup, oynatmalar 

filân. O yıllar, bütün mallı, varlıklı gözü pek her ağa çocuğunun 

yaptığıydı.‖
 434

 

Lakin o günler geçmiĢte kalmıĢtır. Artık topal eskici yoksullaĢmıĢtır. Malı 

mülkü satıp tarlalara çalıĢmaya gider hale gelmiĢtir. Orhan Kemal‘in romanlarında 

zenginlik ya geçmiĢten kalma bir anı olarak, kahramanın o anki anında anlatılıp güya 
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eski yad edilerek çevreye nam salmak için kullanılır; yahut edinildiğinde eĢin dostun 

görüp arkasından zengin olmuĢ diye methedeceğine dair hayallerdir karakter için.  

Orhan Kemal ise, ekonomik zorluklar çekse de sınıfsal olarak içinde 

bulunduğu yeni durumu benimser ve sık sık zenginlikte gözü olmadığının altını çizer: 

―Hilton‘da Vehbi Koç'la yemek yemek yerine, Ģu Cibali‘nin tütün 

fabrikası yanındaki çınarın dibinde tahta masalı Mustafa‘nın lokantasında 

kafayı çekerek, havadaki ter ve tütün kokusunu yaĢayarak içmeyi her 

zaman tercih ederim.‖
435

 

Kimi anılarında sanatçının geçim derdi olmadan yazacak imkanı olması 

gerektiğine dair satırlar görsek de, geçimin ötesinde bir varlık talebiyle karĢılaĢmayız. 

Bir mektubunda arkadaĢı Fikret Otyam‘a Ģöyle Ģaka eder: 

31.12.62 

―Yoksa "ev sahibi" olmak üzere oluĢuna mı çalımın? Eğer bunlara ise, 

dilerim "Nobel'i alır, ev değil fabrika sahibi olur, patron olur, sürüm 

sürüm sürünürsün!‖
436

  

Kemal‘in romanlarında alt tabakadan gelip de sonradan zengin olanlar, eski 

fakir günlerinin rahatını özler. Gurbet KuĢları‘ndaki kabzımal karakteri bunun iyi bir 

örneğidir, bolluk içinde yaĢamaktadır lakin eski günlerde, köyünde çeĢme baĢında yatıp 

rakı içtiği kahvede kağıt oynadığı günleri özlemektedir. Kemal, fakir günlerini özleyen 

zengin portreleri çizerek, tek saadet kaynağının para olmadığını vurgular.  

Orhan Kemal, tavrını içinde bulunduğu sosyal sınıftan yana olarak 

kullanmıĢtır. Zengini fakiri kayırdığı gibi kayırmaz. Kemal‘in hikaye ve romanlarında 

suça bulaĢmıĢ kiĢi buna rağmen fakirlikten kurtulamadıysa, yazar onu iten sebepleri 

vererek onu suça itenin aslında çarpık toplumsal düzen ve eĢitsizlik olduğunu ima eder. 

Lakin fakir karakter artık refaha kavuĢmuĢsa, onu savunmaz. Genelde kitaplarında 

gördüğümüz zengin karakterler, fakirlikten gelmedir. Türlü kirli iĢlere karıĢarak yahu 

zengin biriyle evlenerek zengin olmuĢtur. Kemal burada da toplum içinde düzen 

çevirenlerin, yine sistemin eseri olduğuna göndermede bulunur.  
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―Bütün, ‗düĢmüĢ‘ kiĢilere büyük bir sevgi ve Ģefkatle bakar Orhan 

Kemal. Halktan gelseler bile halka karĢı tavır alan ‗kravatlı‘ memur 

yetkisini; maaĢ rahatlığını kaybetmemek için hak ve insanlık ölçülerini 

çiğneyen bencil tutumları rezil eder. ‗Çift kösele‘ pabuç giyenlerde bile 

baĢkalarının yenmiĢ hakkını görür; enseli, göbekli, eli altın yüzüklüleri 

hiç sevmez.‖
 437

 

Orhan Kemal, insanın özünde iyi olduğunu savunur. Onu yoldan çıkaran 

mayası değil, toplumdaki aksaklıklardır. Bu özellikle Murtaza adlı eserinde karĢımıza 

çıkan bir durumdur. Murtaza, hayatı boyunca ezilmiĢ, hakir görülmüĢ, yoksulluk 

çekmiĢ, açlıkla sınanmıĢ bir karakterdir. Eline güç - üniforma ve düdük- geçtiğinde de 

kendinden altta gördüğü insanları hor görür. Bu Murtaza‘nın kötülüğünden 

kaynaklanmaz. Toplumsal düzen, kediyi döve döve aslan etmiĢtir.  

Küçük memurların yaĢamları, Orhan Kemal'in pek çok öyküsüne konu 

olmuĢtur. Parasız, küstah, saldırgan ve hoyrattırlar. Küçük görülmenin, ezilmiĢliğin, 

horlanmanın baskısı altındadırlar ve kendi baĢlarına gelenin intikamını alırcasına, 

birini ezme fırsatı bulduklarında bunu hemen değerlendirmek isterler. Halkın arasında 

ve halkla iç içe yaĢarlar; ama halktan kopmuĢlardır ve hatta bir anlamda, halkın 

karĢısındadırlar. Orhan Kemal, ezikliğin ve hor görmenin ruhsal patlamalarını, onların 

baĢkaları ile olan konuĢmalarında, sert çıkıĢlarında sezdirir.
438

 

Kemal, ―küçük adam‖ı ele alma noktasında kuĢağının diğer toplumsal 

gerçekçilerinden sayılan Kemal Tahir‘le de sıkça ters düĢmüĢtür. 

―Sanatçı bir parça da kendi mayasından gelen bir dürtüyle ve elbette 

rastlantıyla, bu dürtü ve rastlantılara dayanarak baĢkalarını yazıyor. Eski 

bir sözün dediği gibi, ‗uslûb-ül beyan ayniyle insan.‘ Diyelim muhtar 

aĢırı zamparaydı. Yani bir anlamda ‗ırz düĢmanı‘. Ya da içinde 

yaĢadığımız toplumun kiĢilere verdiği çeĢitli anormalliklerden bir, 

birkaçına müptelâ. Bir sanatçı olarak ben, adamın bu ‗anormal‘ yanlarıyla 

birlikte, sözünü ettiğim ve gözlerimi yaĢartan yanını, asıl bu yanını 

vermeyi kendime yol edinmiĢim. Demek isterim ki, ‗içinde yaĢadığımız 

toplum düzensizliği insanlarımızı buralara kadar düĢürürse, asıl suçlu 

toplumdaki düzensizlik olsa bile, insanlarımız aslında iyidir, güçlüdür, 

kahramandır. Ey insanoğlu, kendi ellerinle bozduğun toplum düzenini 

gene sen, kendi ellerinle düzeltip, kendini bu çıkmazdan kurtaracaksın..‘ 

Ama sen tut, Kemal Tahir gibi, insanların bu yanlarını görme, yalnız 

‗gavat‘lık, ‗deyyus‘luk, ‗pezevenk‘lik daha bilmem nelerini kendine konu 
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al, yaz da yaz. Romanı bitirip kapayınca, okuyanda Ģu etki kalsın: ‗ĠĢte bu 

yurdun köylüsü, kasabalısı, Ģehirlisi… Hepsi gavat, hepsi deyyus, hepsi 

aĢağılık küfürbazlar. Bunlar adam olmazlar. Bunlarla hiçbir kurtuluĢa 

gidilmez. Hepsine gazyağı döküp yakmalı.‘ Ben böyle roman, hikâye ne 

bileyim daha baĢka sanat türlerini, değil evime sokmak, elime bile 

almam. Unutmamak gerekir ki, Kemal Tahir, Mustafa Kemal'i de çokluk 

bu duruma düĢürmek istemiĢtir. Ama asıl çıkarının nerede olduğunu 

bilmeyen bu insanlar vermiĢtir ilk Ulusal KurtuluĢ SavaĢı'nı.. Ve 

unutmamak gerekir ki, yurdun kırk binden çok köyünü dolduran bu 

insanlar, yurdun üretimini sağlıyor. Karamsar olmak için sebep ne?‖ 
439 

 

Kemal, anlatacağı karakterleri öncelikle kendisi anlamayı tercih eder. Bu 

konuda kimi zaman yalnızlık hissettiğini mektuplarından da anlıyoruz. AĢağıda, 

Otyam‘a yazdığı mektupta yeni tasarladığı romanında horlananları daha iyi anlamak 

anlatmak gayretinde olduğunu anlıyoruz. Romanın ismi verilmese de hem Eskici ve 

Oğulları‘na benzeyiĢi yönünden hem de ―yorganlılar‖ temasından dolayı bunun Gurbet 

KuĢları romanının taslağından bahsettiğini anlıyoruz.  

  ―                  4.4. 1960 

Büyük Gazete‘de ‗Eskici ve Oğulları‘nı takip ediyor musun bilmem. 

Seveceğini sanırım. Bu yaz -kısmetse- o cinsten, büyük bir roman daha 

atacağım. Cumhuriyet için Nadir Nadi istemiĢti. ġayet istekleri 

değiĢmezse, çok enteresan bir konum var: Ġstanbul'a gelen yorganlıların 

romanı. Hani Ģu, insana kulağıyla filan bakan, Ġstanbul‘un Ģerefli 

meydanlarında hergele sürüleri gibi kovalananlar. Ben milletimi, 

köylümü, bütün  fakir fıkarayı seven bir yazarım. Belirli Ģartlar yüzünden 

geri, cahil, görgüsüz, pis kalmıĢ insanların, imkâna kavuĢtukları zaman 

değiĢip geliĢeceklerine, ileriliği benimseyeceklerine, medenileĢeceklerine 

inanıyorum. Bu sebepten, insanları -puĢt, pezevenk, deli, frengili, eĢkıya, 

hırsız, katil, Ģu, bu- suçlayamıyorum. Pazar Postası'ndaki tartıĢmaların 

esası buydu. TartıĢmaları verirken, hatta zamansız yerde bitiriveriĢleri 

kasıtlı. Bunun böyle olacağı da belliydi, insana kulaklarıyla bakan o 

zavallı, o görgüsüz köylülerden çok zararlıdır bizim Babıâli'nin içinden 

pazarlıklı aydınları.‖
440

 

Burada da görüldüğü gibi, Orhan Kemal sadece zengine karĢı fakirin tarafını 

tutmakla kalmamıĢ, yoksulu anlamayan orta sınıflara karĢı da gardını almıĢtır. Kemal, 

gerçekçidir. Lakin bir fotoğraf makinesinden çok, endoskopi cihazı iĢlevi görür. 

Manzaraya dıĢarıdan bakmakla yetinmez, görünenin sebebini anlamak için meseleyi  

içerden inceleyip analiz etmeyi seçer:  
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―Hikâye ve romanlarımda Ģimdiye kadar yığınla iĢçi, köy tipleri çizdim. 

Bu tipler, düzensiz bir toplumun yarattığı kaçınılmaz neticeler (pardon) 

sonuçlardır. Sebep ne olursa olsun, kötü yaĢayıĢın gerekli kıldığı 

mahvedilmiĢ insanların hikâye ya da romanları. Bir kelimeyle 

serüvenleri. Yüzyıllar boyunca dünya romanı yüzde doksan sekiz bu 

tipleri iĢlemiĢ. Çağımız romanı da aynı yoldan mı yürümeli? Bozuk 

düzenlerin kaderine boyun eğmeyen, eğmemesi gereken tipler çizmemeli 

mi? Böyle tipler bugün, bu toplumda da yok mu? Bence var. Ġnsanoğlu, 

topyekün, daha iyi olma çabasında. Hırsız daha mutlu bir yaĢama 

ulaĢmak için çalar. Dinler, insanları daha mutlu kılmak amacındadırlar. 

Bunu yeryüzünde baĢaramazlarsa, kuru bir öte dünya vaat ederler. Dikkat 

ediyorum, en kötü bir insan bile, daha iyi olmak çabasındadır. TakıĢtığı 

yer, toplum düzensizliği. (...) Bizim romanımıza, bizim toplumun el etek, 

hatta ayak öpen, korkak, bireysel çıkarları için alabildiğine alçalan, teslim 

olmuĢ tipleri yanında, teslim olmamıĢ, baĢkaldıran, kötülüklerle kıyasıya 

savaĢabilmek için örgütlenme bilincine ulaĢmıĢ tipler gerek. Bileğini 

tutuverince yatıveren genç kızlar, kadınlar yanında, bileğini tutturmaya 

bile yanaĢmayan genç kızlar, kadınlar az da olsa yok mu? var. 

Gerçekçilik, içinde yaĢadığı topluma yer yer ayna tutmaktan ibaret değil 

ki. Asıl gerçekçilik, asil yurtseverlik, içinde yaĢadığı toplumun, bozuk 

düzenini görmek, bozukluğun nereden geldiğine akıl erdirmek, sonra da 

bu bozuklukları ortadan kaldırmaya çalıĢmak.‖ 
441

 

Orhan Kemal, gerçekçi bir yazar olmasının yanı sıra, kahramanları üzerinden 

onları okuyup özldeĢleĢecek insanlara yol gösterme eğilimine de girmiĢtir. Ezilen 

sömürülen karakterin en çıkıĢsız anında bile sona varıldığında biraz da keskin 

denilebilecek kimi manevralarla onlara doğru yolu buldurur, yahut bir umut ıĢığı 

doğurur. Bu mutlu- umutlu sonlar, o dönemde YeĢilçam‘a da ürün veren Orhan 

Kemal‘in sinemadan öyküleme açısından etkilendiğine yorulabilir. Ancak bir baĢka 

açıdan ele alırsak, Kemal, kahramanlarına sistemin ve genelde YeĢilçam‘ın 

göstermeyeceği kimi çıkıĢlar da göstermiĢtir. Bu noktada maksadı katharsise ulaĢtırmak, 

okuru finalde rahatlatmaktan çok, çıkıĢsızlık anlarında bir yön tabelası sunmaktır da 

denilebilir. Örnekse, Gurbet KuĢları‘nda gecekondusu yıkılan aile, umutla (çaresizlikten 

yeni bir umuda dayanmaktan baĢka imkanları yoktur) yeniden yapacaklarını söyler. Bir 

Filiz Vardı’da Filiz, peĢinde dolaĢan hususi arabalı zenginlerin parasıyla yaĢamayı  

kendine yediremeyip sendikada çalıĢmaya baĢlar, Eskici ve Oğulları‘nda, geçim 

kaygısıyla birbirine giren aile, göç yollarından her Ģeylerini kaybetmiĢ olarak geri dönse 

de, ailenin bazı fertleri fabrikada iĢe girer. Devlet KuĢu‘nda para için zengin bir adamın 

kızıyla evlenen Mustafa, en sonunda kendi fakir hayatını seçer ve kayınpederinin 
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parasını reddeder… Suçlu‘da yolu cezaevlerinden de geçen bir iĢportacı çocuk olan 

Cevdet, aydınlık fikirli bir avukatın da desteğiyle, evine okuluna geri kazandırılır. 

Örneklerde de gördüğümüz gibi, kahramanların yollarının sapmasına sebep olanlar 

toplumsal meseleler, göç, iĢsizlik, ekmek kavgasıdır. Çözümleri ise Orhan Kemal‘in 

kendisinin de tasvip etmediği, YeĢilçam trükleriyle bezeli kimi romanları hariç- 

bilinçlenmekte, emekte ve umuttadır. Kemal, bunun ―baĢka bir hayat‖ın yolunu 

gösterme çabası olduğunu doğrular: 

―Hangi türden olursa olsun, sanat eserinin, onu yaratan sanatçının fikrî 

aĢamasından gelen bir ‗propaganda‘ aracı olmamasına imkân var mı? 

Toplumcu bir yazarım demiĢtim. Toplumcu bir yazar da, düzensizliğini 

yerdiği bir toplumun düzene girmesini istemekle, o toplumu teĢkil 

edenlerden ‗her birinin‘ ekonomik hürlüğünü istiyor demektir. Bu istem, 

bu isteme karĢın olan ‗Çıkarcılar‘a, yani mutsuz insanlar mahĢeri içinde 

yalnız kendi mutluluklarını düĢünen, ellerine geçirmiĢlerse bunu 

kaçırmak, baĢkalarıyla paylaĢmak istemeyenlere karĢı olacağından, 

davranıĢ elbette politiktir ve Ģüphesiz tiyatro yazan, eseriyle fikirlerini 

savunuyordur. Ama bu savunu bir ekonomi, bir sosyoloji, bir bilmem 

hangi bilim kitabı kuruluğunun bilimsel kesinliğiyle değil, söz sanatının 

sahneye uygulanmıĢ ve estetik yönü ön plana alınmıĢ, artistik bir 

savunusu olabilir. Yani sanatçının tutumu ―eğlendirici‖ olmaktan çok, 

―düĢündürücü‖ olmalıdır. Ya da bir baĢka deyimle, gerekiyorsa, 

―güldürüp ağlatarak düĢündürmeli‖dir.‖ 
442

 

Orhan Kemal edebi tutumunu, aydınlık gerçekçilik olarak tanımlar. 
443

Seçtiği 

konu -kiĢi ve bunları iĢleyiĢ tarzında sorumluluk üstlenir.  

―Sanat eserinin bildirisi değil de, bence, sanatçının bizzat kendisi önemli. 

Toplumcu bir yazarım. Bireyin gerçek mutsuzluk ya da mutluluğunun, 

içinde yaĢadığı toplum düzeninden gelebileceğine inanıyorum. Hikâye, 

roman,  tiyatro oyunlarımın da bu inançtan hız alacağı doğal. Çağımızın 

pek çok toplumları gibi, içinde yaĢadığım kendi toplum düzenimizin de 

insanlarımızı mutlu kılmaktan uzak olduğu su götürmez. Ben, hikâye, 

roman, tiyatro oyunlarımla bozuk düzenimizin nedenlerini insanlarımıza 

göstermek, onları uyarmak, gösterip uyarmakla da kalmayıp bu bozuk 

düzeni düzeltmeye çaba göstermelerini, bu çabayı elbirliğiyle 

göstermemiz gerekliliğini yanıtlarım; yanıtlamaya çalıĢırım.‖ 
444

 

Orhan Kemal roman ve hikayelerinde ―olumlu tip‖lere yer vererek, ana 

kahramanı ve kitabın okurunu aydınlatma çabasına girmiĢtir. Orhan Kemal'e göre 

―olumlu tip‖ toplumda yaĢadığı koĢullara karĢı gelebilen, onlara razı olmayan, 
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mücadele eden, yaĢadığı yoksullukların sebebinin bilincinde olan bireydir. Olumlu 

tipi var eden; yazarının dünya görüĢü, toplumla ilgili kaygı ve beklentilerinin 

toplamıdır. Onun anlayıĢına göre, toplumcu sanatçının propaganda yerine, yaĢamın 

içine girmesiyle hakiki gerçekçi olunacaktır. 
445

   

 Siniavski Andrei ise olumlu tip‘i Ģöyle betimlemektedir: 

―Olumlu kahraman, salt iyi bir kiĢi değildir. O ülkelerin ülküsü olan 

amacın ıĢığıyla ıĢıklandırılmıĢtır… Olumlu kahramanın yapısında; 

ideolojik inanç, cesaret, zeka, irade, yurtseverlik, kadınlara saygı, 

fedakârlık vb. nitelikler bulunur. Tabiî bunların içinde en önemlisi, amacı 

temiz ve pürüzsüz görebilmesi ve bu amaca doğru atılıĢıdır. Bütün bu 

niteliklerin kendisinde bulunmasından dolayı, davranıĢlarında, 

düĢüncelerinde, zevklerinde, duygularında ve verdiği hükümlerde tam bir 

isabet vardır. Kesin olarak doğruyu ve yanlıĢı bilir… Dünyanın en güç bir 

görevi ile bile karĢılaĢsa, amaca doğru en kısa, en kesin yolu seçerek, o 

görevin çözümünü hemen bulur.‖ 
446 

Orhan Kemal‘in eserlerinde olumlu tip genelde romanın ana kahramanı olmaz.  

Ana kahraman, yolu dara düĢen birey olarak seçilir. Olumlu tip ise, onun yakınında 

bulunan, doğrunun, aydınlığın istikametini gösteren kiĢidir. Bu kiĢi, Hanımın Çiftliği ve 

Vukuat Var‘da iĢçi ustasıdır. Bir Filiz Vardı‘da kitaptaki romancı karakter ve sonradan 

Filiz‘in aĢık olduğu sendikacı gençtir. Suçlu kitabında Cevdet‘e doğruları gösteren ve 

belli ki yine okura doğruları gösterecek diyaloglara zemin hazırlaması amacıyla yazar 

tarafından karısıyla bol bol konuĢturulan, böylece fikirlerini öğrendiğimiz avukattır.  

―Bize ne lazım? Aydınlık, ileri; kötülüklerle, deliliklerle, alçaklıklarla, 

bayağılıklarla mücadele edecek aydın tipler lazım. Sefaletin sebebini 

bilen adam lazım. Romancının vaat edeceği felsefe böyle olacaktır. Tabii 

endiĢem sadece bu değil, ortada bir de estetik endiĢe var.‖
 447

 

Eserde olumlu kiĢi yoksa, Orhan Kemal, tanrı anlatıcıyı devreye sokar. 

Kemal‘in eserlerinde tanrı anlatıcı çok iĢlevsel ve çeĢitli Ģekillerde kullanılmıĢtır. 

Örnekse Murtaza romanında Orhan Kemal sıra dıĢı bir teknikle tanrı anlatıcıyı, 

Murtaza‘nın Ģivesiyle konuĢturmuĢtur: 
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―Ne sanarlardı, abe ne sanarlardı onu? Yukarıda Allah, Anakara'da 

Devlet hem de Hükümet, burada da Murtaza'ydı! ÖğrenememiĢ miydi bu 

cahil insanlar! GeçirememiĢ miydi semte hükmünü? Yoo… Gelemezdi 

buna! GörmüĢtü kurs, almıĢtı çok sıkı terbiye amirlerinden. Sonra 

sakınamazdı gözünü vazife sırasında budaktan bile!"
448

 

Orhan Kemal, kimi zaman tanrı anlatıcıyı, anlatılan karakterin mezhebine 

sokmuĢ, kimi zaman da taraflı bir tanrı anlatıcı dili kullanarak, kendi yorumunu esere 

katmıĢ ve aslında kahramanın nasıl hareket etmesi gerektiğini okura sezdirmiĢtir. 

Gurbet KuĢları kitabı, buna iyi bir örnektir. Burada olumlu tipin söyleyeceklerini Orhan 

Kemal tanrı anlatıcı kullanımıyla dile getirir. Orhan Kemal olumlu tip ve yazarı Ģöyle 

bağdaĢtırmıĢtır: 

―Olumlu tip vardır. Ve olumlu tip de doğrudan doğruya romancının 

kendisidir. Yani dünya görüĢüdür romancının, dünya görüĢü içerisinde 

kendi memleketinin geleceğidir. Olumlu romancının; kendisi, yurdu ve 

dünyası hakkındaki görüĢüdür. Memleketi ve umumiyetle insanlık 

üzerindeki düĢüncesidir.‖
449

 

Kemal eserlerinde, bir yol gösterici olarak olumlu tip koymasının sebebini; 

insanların, sefil, periĢan düĢüp, yanlıĢ yapmalarına, suçlu düĢmelerine tahammül 

edememesi olarak gösterir: 

―Dünyanın yıkılmasını istemiyorum. Yüzyıllar boyunca gelip geçen 

insanları kastediyorum aynı zamanda. Ġnsanoğlu kolay kolay 

mahvolmuyor, yıkılmıyor. Toplumcu romancı, siyasal buyrukları 

süsleyip püsleyeceğine, yaĢamın içine dalsın. Sanat yoluyla gördüğünü 

yansıtsın, gizleneni açığa vursun, gerçek nedenleri bulsun, toplumsal 

düzenin çarklarını, olayların karıĢıklığını, derin anlamlarını ve genel 

devinimini bulup gün ıĢığına çıkarsın. Ezbere, doğa kitabının kafasına 

kakılmasını değil, gerçeklerin açık anlatılmasını isteyen okuyucunun 

kendisi bir değiĢikliğin kaçınılmazlığına,  gerekliliğine karar 

vermelidir.”
450

 

 

Kemal kendini, ―halkımı, köylümü, bütün köylüleri, bütün fakir fukarayı seven 

bir yazarım‖ diyerek tanımlar ve Ģartlar yüzünden geri, bilgisiz, görgüsüz, kalmıĢ 

insanların, imkâna kavuĢtukları zaman değiĢip geliĢeceklerine, ileriliği 

benimseyeceklerine, uygarlaĢacaklarına inandığını belirtir.
451

 Roman anlayıĢını 
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―aydınlık roman‖ olarak tanımlar.
452

 ġartların düĢürdüğü insanların önce bütün 

yokluğunu yoksulluğunu, ekonomik sorunların evsizliğin onları soktuğu pek çok kötü 

hali gösterse de çıkıĢ noktası koymayı es geçmemiĢtir. TeĢhisi koyduğu gibi, ilacın ne 

olduğunu da çoğu zaman söyler. Orhan Kemal, gerçekleri en net haliyle vermeye 

çalıĢırken beri yandan okurun umudu kaybetmesinin önünü almaya çalıĢmıĢtır: 

―Hayatta pek çok haksızlık var. Yazarın görevi bunlarla da savaĢmak. 

Toplumda garda uğramıĢ, sosyal bakımdan, insanların iyimserliğe 

ihtiyaçları var. Gerçekte iĢ bununla da bitmez, çünkü iyimserlik uydurma 

bir Ģey değildir. O yaĢamanın içinde, insanların tabiatlarında vardır. Bunu 

hiç dikkate almadan, uydurulmaya çalıĢan yazarlara ben hak vermiyorum. 

Yazarın bir amacı olmalı, Bu amaç, halkın yararına dönük olmalı 

derim.‖
453

 

Orhan Kemal‘in karakterleri, daha iyi bir hayat yaĢamak için zorluklara karĢı 

büyük bir irade gösterir. Kemal, bu iradeyi anlatarak ekonomik zorluklar çeken 

insanlarda baĢta gelen bir özelliğe parmak basar. Karakterleri de, daha iyi bir hayat 

sağlamaya çalıĢırken yalnız kuru materyalistler değildir, genel olarak ailevî 

sorumluluklarına bağlı ve övünebilecek bir iĢ yapmak isteyen duygulu insanlardır. Her 

Ģeye rağmen, karakterlerini hayata bağlayan ümit, bazan ufuktaki hafif bir parıltı gibi 

olsa da, gözden tamamıyla kaybolmamaktadır.
454

 

Burada, ―övünülebilecek bir iĢ yapmak‖ tanımı önemlidir. Kemal‘in 

kahramanları biraz da nam olsun diye didinir. Bir üst tabakaya yükselmek istemelerinin 

baĢlıca sebebi, bolluktan faydalanmaktan çok, bolluğa kavuĢtuklarının bilinmesidir. 

Bunlar yoksulluk görmüĢ karakterlerdir. Hayatları, kendilerinde olmayıp da 

baĢkalarında olana imrenerek geçmiĢtir. Kahramanlar, iĢinde baĢarılı olmak, bir ev 

sahibi olmak, okuma yazma öğrenmek gibi isteklere; arkalarından, bu yeni hayata sahip 

oldukları ağızdan ağıza dolaĢsın motivasyonuyla ulaĢmaya çalıĢır. Bu durum Orhan 

Kemal‘in neredeyse bütün eserlerinde görülür.  

Orhan Kemal‘in eserlerinde tanıklıklarından fazlaca yararlanır. Lakin, tanık 

olmayı ―namusluluk‖ olarak tanımlasa da yeter Ģart olmadığını dile getirir. Ona göre, 
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sanatçı, insanı ve onun verdiği mücadeleyi anlamalı, aldatılmalarına karĢı durmalıdır.
 455

 

Kemal, bunun yolunu Ģöyle gösterir; 

―Tanıklığı aĢabilmek de teorik hazırlanmada kalmayıp hayatı insanlarla 

birlikte yaĢamakla mümkündür. Bunu derken, tek tek her olayı yaĢamak 

demek istemiyorum. O insanın yaĢadığını yaĢamak diyorum, hayatı 

tanımak diyorum. Türkiyeli sanatçının Türkiye halkıyla birlik yaĢamasını 

diyorum.‖ 
456

 

Orhan Kemal‘in yazım tarzı ve edebi anlayıĢı sosyal endiĢesinin hizmetine 

sunulmuĢtur. O, biçimi, fikri yaymak için en iyi Ģekilde kullanmak gerektiğini savunur. 

Sosyal endiĢe ve sanat endiĢesini birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak görür. Sosyal 

bilince ve onu aktarma gayretine sahiptir. Bir yapıtın, sadece sosyal endiĢeyle yazılmıĢ 

olmasını yeterli bulmaz, eserin estetik, sanat değeri yoksa, toplumsal konu olmasının 

onu değerli kılmaya yetmeyeceğini belirtir. Ona göre, öze en iyi, en uygun biçimi 

vermek sanatçının baĢ problemidir, sunulan bir sanat eseriyse konunun içeriği kadar 

biçimin estetiği de göz önünde tutulmuĢtur. 
457

 

―Sosyal endiĢe, sanatçının insan olması haysiyetiyle yurdu ve düĢmanı 

hakkında vardığı kanaatlerin neticesidir. Her Ģeyden önce bir fikir adamı 

olması lâzım gelen sanatçı, sosyal endiĢelerini sanat yoluyla belirten 

insandır. Demek oluyor ki, peĢin sosyal endiĢe. Fakat bu, sanatın ikinci 

plana itilmesi demek değildir. Yukarıda da söylediğim gibi bu ikisi 

birbirinden ayrılmaz bir bütündür.‖
 458

  

 
Eserde yapı taĢları seçilen konu ve anlatım biçimidir. Kemal, bir yazar olsa da 

her kes gibi yaĢayıp türlü genellemelere, bazı doğrulara vardığına değinir. BakıĢ açısını 

hayattan almıĢtır. Bu perspektifle çevresine bakıp, konularını seçmiĢtir. Sanatçının 

seçimlerini rastgele yapmayacağını, anlatacağı meseleyle okurlara ne diyeceğini 

önceden sorgulaması gerektiğini belirtir. Bu bir süre sonra bir refleks haline 

gelmektedir. Kemal konularının genel kaynağının ―insan‖ olduğunu defaten vurgular. 

459
 

―Ġnsan‖ı Kemal‘in çizdiği çerçeveyle; ―güldürü ya da düĢündürme yoluyla bir 
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mesaj vererek anlatmak‖ söz konusu olduğunda, mesele teknik boyuta varır: 

―Sanatçı hayatı boyunca bir tek ses bulur. Bunu arttırır. Dilini 

güzelleĢtirir. Fazlalıklarını atar. Hikâyede de öyle, romanda da. Sanatçı 

toplumsal konuları ele alıp ön plâna çıkararak, toplumu ileri götürücü bir 

güce ulaĢır. Dünya ve ülke koĢullarını beğenmeyen kiĢi, sanatı ve 

bedeniyle bunun mücadelesini yapar, bunu  sunar. Sanatçının hası, halka 

önderlik eden, baskılara karĢı duran kiĢi olmalıdır. Hem eseriyle hem 

davranıĢıyla bunu ortaya koymalıdır.‖
 460

 

Orhan Kemal, eserlerinde karakterlerinin gerçeğini çarpıcı biçimde ortaya 

serer. Durumları güzelleĢtirmek için süslemekten kaçınır. Tanımlarını romantik kalıplar 

üzerinden yapan yazarların yanlıĢ yolda olduğunu düĢünür. Orhan Kemal, anlattığı 

hayatın sadece turistlik kartpostal boyutuyla ilgilenmez, dekorun arkasını da ifĢa eder: 

―Ġstanbul, birtakım sulu boya resimlerden ibaret değildir. Ġstanbul, 

Ġstanbul'un sadece adaları, denizi, göğü, Beyoğlu‘su içkisi, motoru ve 

sandalı olamaz. Ġstanbul'u derinlemesine yoksul semtler, çalıĢan irili 

ufaklı insanlarıyla, onların geçen koĢulları açılarıyla bilmek, tanımak 

demektir. Yoksa birtakım, peyzajlardan öteye geçmemiĢ, realiteyi değil 

de, kendi tasvirlerini edebiyat sanmıĢ kiĢilerin iddialarına boĢ ver!‖ 
461

 

Orhan Kemal, bireyin yaĢadıklarıyla toplumsal gerçekliği paralel olarak ele 

alır. Hem kendi hayatı hem izlenimleri eserlerinde etkendir. Ülke sınıfsal ekonomik 

siyasal çalkantılar içindeyken, sınıf meselesi dıĢında konuları odak alarak eser vermeyi 

küçümser. Lakin piyasa koĢulları ve siyasi yönetim genelde önünde engeldir. Yolunun 

tıkandığı, eserini okura sunmakta zorlandığı noktada, ―kendimi tatmin için yazıyorum‖ 

dese de, bu yazma inadına iradesine yaptığı bir göndermedir. BaĢka türlü yazarsa, 

hizmet amacından ĢaĢarsa rahatsız olacağını vurgulamak ister.   

―       19.04.1959 

Benim ―Vukuat Var‖a gelince, ben ar t ık  o yılan hikâyesinin arkasını 

aramaktan usandım. Kitap basılmıĢ, formalar kırı lmıĢ,  kapak da kapak. 

AnlaĢılıyor ki, ölü mevsime getirilmek isteniyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. 

Ben kendimi tatmin için yazıyorum, tatmin için yazmakta devam 

edeceğim. Benim anladığım roman, aydınlık romandır… 

YaĢar da, Kemal Tahir de yaĢadıkları devirden, günlerden kaçıyorlar: 

Mazi mazi… Bunu anlamayan, anlamak istemeyen eleĢtirmecilerin de 

suratlarına sıçayım: Roman, hikâye sözünden, Ģi ir  sözünden nefret 
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ediyorum. Partilerin çekiĢmesi en küçük, en kısır, en zavallı köye kadar 

girmiĢken, partiler memleket çapında didiĢirlerken, yeni, eski Ģairler, 

hikayeciler, romancılar ıvır zıvırla meĢgul. YaĢadığımız çağın toplumsal 

gerçekleri edebiyatımızdan çıkarıldı!... 

Evet, Nuriye hanım genç bir nine, ben de kartaloz bir dede olacağım. Ne 

çıkar? Bunlar hayatın formaliteleri. Bu formalitelerden geçmeyince de 

insan "romancı" olamıyor. Olur derlerse inanma.‖
462

 

Yukarıda gördüğümüz mektubunda, ―hayatın formalitelerinden geçmeyen 

romancı olamaz‖ derken; yazmak için kendini izole etmeden hayatın içinde yaĢamayı 

kastetmektedir. Orhan Kemal, halkın içinde kalmanın halkın değiĢimini 

algılayabilmenin tek yolu olduğunu savunur. Ona göre değiĢimi yakalayamayan yazar, 

eskir. Sokağa çıkıp yazdığı insanlarla yaĢayan yanıyla; bir yazar disipliniyle her gün 

çalıĢan, yazan yanını aynı düzlemde götürmekten yanadır. Kemal, bu hayatı 

sürdürürken halkın yanında olduğu için çokça fatura ödediğini belirtir. 
463

  

Orhan Kemal, dil ve konu açısından yerellikten yanadır. Ona göre, yerel 

kapılardan uluslararası ulama yapılmalıdır: Sanatçı, eserinde insani yönleri 

yansıtabildiği oranda uluslararası güce ulaĢacaktır. Evrensel eserler ortaya koymanın 

yolunun, kökü mutlaka sınıf gerçeğine, insana dayanan yeni yollar arayıp bulmaktan 

geçtiğini söylemiĢtir.
464

 

Eserlerinde yerellik vurgusu için baĢvurduğu yöntemlerden biri, yoğun diyalog 

kullanımıdır. Diyaloglarında Ģiveye de yer verir. Bunun dıĢında, kahramanlar içinde 

bulundukları ortamı, dıĢ gözle değil kendi ağızlarından yorumlayarak, atmosferin okura 

aracısız geçmesine vesile sağlar. Kemal‘in ereği de budur. Orhan Kemal, diyalog 

kullanımının amacını Ģöyle özetler:  

―Hikâye ve romanlarımda bir çeĢit röportaj demek olan teknikle 

çalıĢıyorum. Yani roman kiĢilerimin psikolojik durumlarını  ben değil, 

bizzat kendilerine yaptırıyorum... Bunun için de konuĢmanın 

diyalektiğine baĢvuruyorum. Ve Ģive ayrılıklarını kullanmak zorunda 

kalıyorum. Ben Ģahsen tiplerime yoğunluk verdiğim, yani bir çeĢit 

kabartma sinema tekniği kullandığım için böyle hareket etmek gereğini 

duyuyorum... Yani yazar olarak kendimi aradan çekip, okuyucuyu roman 

kiĢisiyle baĢbaĢa bırakıyorum. Ve okuyucu benim ―Ģerhü izah‖ım 
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olmaksızın da anlayabilmektedir. Ama bu Ģekil yazmak çok yorucu, 

zordur da... Dozu kaçırılır, tam oturtulamazsa sırıtır. Tatsız olur!.. Sonra 

konuĢtuğum insanları çok iyi bilmek, biraz da onlardan, onlar gibi olmak 

gerekir. Yani, hayatı onlar gibi yaĢamıĢ, acılarını onlar gibi çekmiĢ 

olmak.‖ 
465

 

Kemal, meseleyi en içerden verir. Eserlerinde tanrı anlatıcı çoğu zaman, 

anlattığı karakter gibi konuĢur. Onun dıĢında, karakterin hissiyatını, bizzat karakterin 

diyalogları ve iç sesiyle vermiĢtir. Kemal‘in diyalog konusundaki ustalığının kurgu 

konusundaki ustalığını aĢtığını söylemek mümkün. Kemal, eserlerinde diyaloğa yazarı 

temsil eden tanrı anlatıdan daha çok yer verir. Karakter analizine, tanrı anlatıcının 

tanımlarından ziyade, karakterin diyaloglarından varılmasını amaçlamıĢtır. Ġnsanı en iyi 

anlatma yolu diyalog kullanımıdır ona göre. Yazar, detaylı ruh analizleri yapmak yerine 

muhaverenin diyalektiği ile bu iĢi baĢarmanın çok daha doğal bir biçimde yapılacağını 

savunmuĢtur. 466 

―Ben bol diyaloglarımla kabuktan derinlere inmek, yani ruh tahlilleri 

yapmak istiyorum. Üç beĢ konuĢma, çoğu sefer sayfalar dolusu izahın 

yerini tutmalıdır. Bu ĠĢ muhakkak ki çok zordur, hususi bir kabiliyet ister.  

Bir de, konuyla sıkı sıkıya bağlı bir iĢtir bu. Bir kaide halinde, her konuya 

biçilmiĢ kaftan, değildir. Alt alta sıralanan konuĢmalar tiplerin ruhlarını 

tahlile ve karakterlerini tespite yaramalıdır. Her insan sosyal durumuna 

uygun ve kültürüyle sınırlı bir Ģekilde konuĢur. Felsefenin F'sinden bile 

habersiz insanların zaman zaman filozoflaĢtıkları bilinen bir gerçektir. 

FilozoflaĢır ve duygularını ifade de ederler. Bu ifade hiçbir zaman 

felsefeyle uğraĢan bir aydının ifadesi değildir. Kendine mahsus bir 

deyimi vardır.‖ 
467

 

Orhan Kemal, diyalog kullanımına ağırlık vermekle birlikte, eseri röportajdan 

ayırmak için, bu  konuda bir denge tutturmak gerektiğini savunur. 
468

 Bu noktada eserin 

kurgusu ağırlık kazanmaktadır. Orhan Kemal gerçekçi bir yazar olduğunun altını çizse 

de, bire bir alıntılamaz. Ne diyalog kullanımında kayıt cihazı, ne manzara aktarmakta 

fotoğraf makinesi olur.  
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OlmuĢlukla birlikte, olabilirliği de hesaba katar. Olasılıklar içinden neleri 

vereceği konusunda düĢünür, ayıklar seçer. 
469

 Orhan Kemal, eserde ―gerçeklik‖ 

üzerine Ģöyle konuĢur:  

― Bir bakıma çok kaypak bir kavram. DıĢımızda: yani bilincimizin 

dıĢında, bilincimize bağlı olmayarak var olan gerçeğin tıpatıp fotoğrafını 

çekip okurlara göstermek de bir çeĢit gerçekçilik sayılır. Ama buna 

―natüralizm‖ diyorlar. ġuna benzer: Olmakta olanı olduğu gibi 

yansıtmak, baĢka bir deyimle, doktorun hastasındaki hastalığı görmekle 

yetinmesi gibi bir Ģey. Benim andığım gerçekçilik yalnızca bu kertede 

kalmamalı. Onun için sanatçı gerçeğin ölçülerini kendinde toplayıp 

―olmuĢ mu?‖ ile birlikte ―olabilir mi?‖nin karĢılığını verebilmeli. 

Bununla da kalmamalı, ―nasıl olmalı?‖ya da karĢılık bulabilmelidir. 

Sanatçı doğanın kopyacısı değil, kendinden bir Ģeyler katan bileĢimci 

olmalıdır.‖ 
470

 

Orhan Kemal‘in bir takım toplumsal, siyasal kaygılarla gerçekliği kurguladığı 

iddia edilebilir.  

―Hikâye ve romanlarım için bazen Ģöyle sorarlar:  

-Bu anlattıklarınız gerçekten oldu mu? 

 Cevap veririm: 

-Okuduğunuz Ģeyler, gerçekten olabilir mi, olamaz mı? 

-Olabilir, olup duruyor... 

 Önemli olan, gerçekten olmuĢ olması değil, olabilip olmamasıdır.‖ 
471

 

 

 

Kemal‘in toplumsal kaygılara dayanarak sanatını icra ettiğini söylemiĢtik. Ama 

unutulmaması gereken bir baĢka durum da, yazının aynı zamanda Orhan Kemal için altı 

kiĢilik ailesini geçindirmekteki tek yolu olduğudur. Yazmak, yazdığını satmak 

durumundadır. Kemal çoğu kez basılı eserlerinin de ücretini alamamaktadır.  Ayrıca 

siyasi fikirleri yüzünden  açık ve kapalı Ģekilde defaten sansürlenmiĢtir. Gerek 

YeĢilçam‘a yaptığı iĢlerde açık olarak, gerek kitapların basılması için kağıt desteğinin 

çıkmaması, Kemal‘i zor durumda bırakmıĢtır. Orhan Kemal bu dönem de YeĢilçam‘a 

eser vermeyi sıklaĢtırmıĢtır. Adının geçtiği filmler az sayıdadır. Zira hem sansür 

tereddüdü etkindir bunda, hem de Orhan Kemal‘in YeĢilçam matematiğine göre 

yazdıklarını kendine yakıĢtıramaması senaryolarına ismini koymamasına yol açmıĢtır.  
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Kemal, bu aĢamada ekonomik olarak geçimini kolaylaĢtırmayı daha yalınkat 

eserler yazmakta bulur. Tasvip etmese de Bu eserlerin satıĢı daha kolay olacaktır.472 

Kemal‘in bu eserleri, yazarlık hayatının son evresinde karĢımıza çıkar, Mehmet Nuri 

Güntekin bu dönemi ―Kentte Ġnsan (YeĢilçam Olgusu)‖ baĢlığı altında toplayarak, bu 

gruba; Suçlu, Sokakların Çocuğu, Serseri Milyoner, Devlet KuĢu, Gâvurun Kızı, Bir 

Filiz Vardı, Yalancı Dünya, Evlerden Biri, Sokaklardan Bir Kız, Kötü Yol, Küçücük 

romanlarını dahil etmiĢtir.
473

 

Eserler incelendiğinde, Orhan Kemal‘in YeĢilçam‘a yaptığı iĢlerde kendi 

fikirlerinden de aktarmaya çalıĢırken, edebiyatında da YeĢilçam trüklerini kullanmaya 

baĢladığı ifade edilebilir. KarĢılıklı bir alıĢveriĢ söz konusudur. Ancak, Orhan Kemal bu 

takastan memnun değildir. Kemal, aydınlık gerçekçidir ve kahramanlara eserin finalinde 

umut ıĢığı doğurmayı borç bilir. Lakin burada bahsedilen umut ıĢığı, YeĢilçam‘ın mutlu 

sonlarına benzemez. Kemal‘in gerçeklik anlayıĢı, halkın acılarını olanca açıklığıyla 

yansıtma çabası da hakeza YeĢilçam melodramlarıyla örtüĢmez. Yine de son 

dönemlerinde, hızlı dönüĢümlerle mutlu sona gitme durumu karĢımıza çıkar. Özellikle 

sonradan filme de aktarılan Devlet KuĢu romanı, bunun en bariz örneğidir. Asıl yazmak 

istediklerinin YeĢilçam mantığıyla ters düĢtüğünün Orhan Kemal de farkındadır. Bir 

dönem sevgilisi olan Ülkü Hanım‘la ilgili eser vermekten bile korkmuĢtur. Zira piyasa 

koĢullarında, hikayesinin geleceği hali öngörmekte ve bunu göze alamamaktadır. 

Yazarın endiĢelerini, Fikret Otyam‘a yazdığı mektupta açıkça görüyoruz: 

―... Kızın romanını yazmayı çok istiyorum ama bir kitapevinden geçtim, 

herhangi bir gazeteyle anlaĢıp, Cumhuriyet olmasa, Vatan gazetesi, o 

olmazsa bir baĢkası... Birkaç yüz lira  avans alabilsem. Gazetede tefrika 

edildikten sonra kitapçıya satması kolay. Hele bir de filmciler çevirmeye 

kalkarlarsa… Ama dur... Filmcileri ilgilendirecek biçimde yazmaya 

kalkarsam, romanım Ģu önüne gelenin yerdiği yerli filmler gibi bir Ģey 

olur. Yani, diyelim ki bu Ülkü'yü romanıma kahraman aldım, iĢledim 

Ģöyle zeki, böyle zeki. Etekleri havalı. ÇalıĢtığı yerde asılırlar, kızcağız 

kaçar. Patronu kovalar. Önüne ben çıkarım. Kurtarıcısı olurum onun. 

Derken tutulurum kıza. Kız da bana tutulur, farz edelim. Bir süre iĢler 

yolunda gider. Sonra evden haber alırlar. Haydi karı koca, sevgili 

kavgaları. Derken kızcağız usanır. Önüne çıkan genç biriyle evlenip 

gider. Bu konu yeterince sulu ama az daha sulandırabiliriz istersek: Kızın 

nikâhı kıyılırken ben yavaĢça nikah salonuna gelmiĢ olurum. Kız tam 
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―evet‖ diyeceği sırada beni görür. Kalemi elinden atıp bana koĢar. Çok 

komik... O kadar tatlı, öylesine çocuk ki, onu bu biçim sulu bir yerli film 

konusu içinde düĢünemem...‖ 
474 

Burada da gördüğümüz gibi, Kemal eserlerini sadece kitap olarak bastırmaz. 

Önce tefrika edilir, sırası değiĢmekle beraber eserler, basılmıĢ romana dönüĢür, filme ve 

tiyatroya aktarılır. Orhan Kemal‘in mektuplarına baktığımızda daha romanlar yazım 

aĢamasındayken ilerleyen dönemlerinde onları filme aktarma ihtimalinden söz ettiğini 

görürüz. Bir eserin sinemaya uyarlanacağını hesap ederek meydana getirmek, doğalında 

romanın film kurgusuna da benzer Ģekilde örülmesinin önünü açmıĢtır.  

Örnekse El Kızı romanı, YeĢilçam trükleriyle örülüdür sonra da olabilecek en 

melodrama yakın Ģekilde sinemaya aktarılmıĢtır. Tahir Alangu, Orhan Kemal‘in 

eserlerinde popüler motiflere yer vermeye baĢlamasını Ģöyle yorumlar: 

― Bu tabloya bakılacak olursa, Orhan Kemal'in, geçim derdi altında nasıl 

acı ve buruk bir ―ĠĢçilik‖ yoluna sapmak zorunda kaldığı, soluk alabildiği 

yerlerde zaman zaman aĢamalara geçme çabasıyla davrandığı, kendini 

eserine verebileceği mutlu günleri nasıl da özlemle beklediği açıkça 

ortaya çıkmıĢtır umudundayım. Hayatında, zaman zaman ve yer yer bu 

aĢamaya ulaĢabileceğini gösterebilmiĢ olması, onun romancılığının en 

trajik olan yanıdır. Bütün bunlara rağmen, bize bıraktığı eserler arasında 

bir haylisi gelecek kuĢaklara kalabilecektir kanısındayım.‖ 
475

 

Orhan Kemal, durumdan memnun değildir. Yapmak istediği sanat bu değildir. 

Lakin geçimini sağlamak için bundan baĢka yol göremez: 

― Nasıl anlatmalı ki, ben para kazanmak için yazmıyorum. Para kazanıp, 

apartman satın almak için değilse bile geçinmek için yazıyorum gene de. 

BaĢka türlüsü olabilir mi?
‖ 476

 

Kemal‘in romanlarının kurgusunda popüler trüklere yer vermekle birlikte 

ideolojik olarak kendine ters düĢen eserler yazmadığı iddia edilebilir. Bu dönemde 

yazdığı romanlar içinde YeĢilçam kurgusuyla en çok örtüĢtüğünü düĢündüğümüz Kötü 

Yol‘da bile, yazar çağına tanık olma sorumluluğunu taĢımıĢtır. Mevzu gene sınıf 

meselesinden çıkar. Apartmanların çoğalması, çamaĢır makinelerin evlere girmesi 

sonucu ekonomik yokluğa düĢen bir çamaĢırcı kadının kızının hikayesini anlatır. 
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―Yüzlerce hikâye, roman, senaryo ve tiyatro yazdım. Kalemimden baĢka 

geçim imkânım yok. Ama kalemimi hiç ―daha iyi geçim için‖ araç olarak 

kullanmadım, satmadım. Sanat çabalarım, yeniyi, doğruyu, ileriyi 

bulmak, kendimi aĢmak içindir.  Halka dönük, halktan yana bir yazarım!‖ 
477

 

Kemal‘in romanları kimi zaman teknik açısından da eleĢtirilir, yalınkat bulunur. 

Orhan Kemal de her gün yazı masasına oturmasına rağmen eserleri üzerine yeterince 

kafa yormaya fırsat bulamamaktan yakınmıĢtır. Ürettiğini bir an önce satıp, maddi 

karĢılığını almak durumunda olması, onun yazınına gerekli demlenme zamanı 

vermesinin önünde engel teĢkil etmiĢtir.  

 

Orhan Kemal, YeĢilçam‘a yazdığı filmlerin pek çoğunda adını kullanmasa da 

basılı roman ve tefrikalarında adını kullanmıĢtır. Pek de istemediği bir yazın sistemine 

imzasını atarak geçmiĢtir. Bu noktada pek çok eleĢtiriyle karĢılaĢmıĢtır. Fethi Naci, 

Orhan Kemal‘in YeĢilçam‘a da aktarılan eseri Devlet KuĢu‘nun kiĢilerinin ayaklarının 

zemine sağlam basmadığı yönünde eleĢtiride bulunmuĢtur. Naci, Orhan Kemal‘in çok 

eser verdiğinin altını çizerek,  bu sayede eserleri üzerinde durmaya yazarın bile fırsat 

bulamadığına gönderme yapmıĢtır. 
478

 Kemal‘in bu eleĢtiriye cevabı aynı zamanda 

YeĢilçam havasının sindiği tüm eserleri için bir savunu niteliği taĢır: 

―Demek çok yazıyorum? Geçim kaygılarıyla romanlarımı aceleye 

getiriyorum ha? Romanlarım üzerinde sakin kafa ile gerektiği kadar 

iĢlemiyorum demek? 

Evet Fethi Naci, çok yazıyorum. Bu çok yazıĢımın gerçek sebepleri 

üzerinde neden durulmuyor? Ben de biliyorum sanat eseri lafla olmaz, 

sakin kafa, düzenli bir çalıĢma ister. Keyfimden mi çok yazıyorum? 

Ayrıca bu kadar çok yazdığım halde yazdıklarımın karĢılığını bile 

alamıyorum. Bir kere sanatçı geçim derdinden sıyrılacak. Ama gel gör ki 

beĢ kiĢi benim yazdıklarımdan geçinecek paraya gözlerini dikmiĢler. 

Sağa sola para için koĢmadığım., sokaklardan sokaklara koĢmadığım bir 

gün olamaz. Hemen her gün eve, çocuklara para lazım ama böyle 

koĢarak, ekmeği aslanın ağzından kapan bir sanatçıya sataĢılmaz. Çünkü 

o sanatçı, daha iyi Ģartlar atında yazandan daha kötü yazmıyor ki.  

Çok söyledim. Gene tekrarlayayım. Fethi Naci benim eleĢtirmenim 

değildir. Fethi Naci benim için binlerce okurumdan biridir. Onun ne 

övgüsü ne de yergisi benim umurumda değil, biz de Fethi Naci gibi 

sırtımızı rahat yerlere dayasaydık, böyle laflar ederdik! Evet, Orhan 
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Kemal hiç kimseye gebe olmadığı için kendini tekrar ediyor, yazdıklarına 

da çekidüzen veremiyor!‖
479

 

Bu açıdan bakıldığında, Kemal baĢtaki taviz vermez tavrı üzerine gelen 

baskıların sonucunda daha yaman bir geçim sıkıntısıyla karĢılaĢmıĢtır. YeĢilçam‘a 

kendisinin de beğenmediği senaryolar yazmak durumunda kalmıĢtır.  

Orhan Kemal bir kez daha yazdığı karakterlerle hayat çizgisi açısından 

örtüĢür. Onun kahramanlarıyla ilgili savunusu, hiç birinin kendi isteğiyle yolunu 

değiĢtirmediği, bunu sistemin dayattığıdır. Burada Orhan Kemal mantığıyla 

değerlendirme yapacak olursak, yazarı da bu yola sevk eden sistemdir. Aslında sadece 

sanat ve toplumsal kaygıyla hareket etmek isterken geçim sıkıntısı kimi zaman tam da 

içine sinmeyen eserler vermesini sağlamıĢtır.  
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5.1.2 SĠNEMAYLA ĠLĠġKĠSĠ 

 

“Yeşilçam Sokağı, Cinnecitta, Hollyvood olamaz. O zavallı bir sokaktır” 

Orhan Kemal 

 

Orhan Kemal‘in edebi eserler verdiği yılların son yarısı, Türkiye‘de sinemanın 

endüstri haline geldiği yıllara rastlar. 50 ve özellikle 60‘lı yıllarda türk sineması film 

sayısı açısından altın çağını yaĢamıĢtır. 60‘lı yıllarda yıllık film üretim sayısı rekor 

sayılara ulaĢmıĢtır. Bu dönemde beyazperdeye aktarılacak konu sıkıntısını aĢmak için 

türlü yöntemlere baĢvurulmuĢtur. Özgün senaryoların yanı sıra dünya sinemasından 

uyarlamalara sıkça baĢvurulmuĢtur. Edebiyat uyarlamaları da müracaat edilen baĢka bir 

yöntemdir.   

Türkiye‘de edebiyatın sinemaya kaynak olarak kullanımı esasen romanın 

kurgusal yapısına dayanılmıĢtır. Bu dönemde çok satan kitapların sinemaya 

uyarlanmaları çok fazladır.
480

 Uyarlamalara konu sıkıntısını aĢmanın yanında kitap ya da 

tefrika olarak yayınlanan yerli edebiyat ürünlerinin seyircide ilgi uyandırması ve 

filmleĢtirilmesinin istenmesi yüzünden baĢvurulur.  Uyarlama eserlerin seyirci bulma 

potansiyelleri diğerlerine oranla yüksektir.
481

 Halk, eseri gazetelerde tefrika olarak yahut 

basılmıĢ kitap olarak okumuĢtur. Konuya aĢinadır.  Bu yıllarda uyarlama filmlerden bir 

çoğu orijinal eserler kadar hatta onlardan daha fazla ilgi görmüĢtür. Bu filmlerin seyirci 

toplamasının da, seyircinin önceden okuduğu sevdiği ve hayalinde canlandırdığı olayın 

kahramanlarını filmde görmek isteğinin ve okuma yazma oranının yüzde ellilerde olduğu 

bir dönemde film izlemenin kitap okumaktan daha kolay bir yol olmasıdır. 
482

 

1919-1972 arasında yapılan genel bir değerlendirmede uyarlanan yerli edebiyat 

eserlerinin 3100 film arasından 230‘u aĢkın olduğu ileri sürülmektedir. Sayı 

belirtilenden çok daha fazladır. Zira yapılan uyarlamalar kimi zaman birebir uyarlama 

olarak değil, esinlenme olarak yani kaynağı çok kesin olarak belli olmadan 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu uyarlamalarla ilgili sağlıklı bir sayısal veri elde edilemez. 60‘lı 
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yıllara varılana dek Orhan Kemal, Kelime Nadir, Muazzez Tahsin Berkant, Peride 

Celal, Kemalettin Tuğcu, Güzide Sabri, Ümit Deniz, Peyami Safa ve Oğuz ÖzdeĢ gibi 

yazarların eserleri sinemaya defalarca uyarlanmıĢtır. 
483

 

Orhan Kemal‘in romanları tefrika ve kitap olarak basılmıĢ olsa da, taĢıdıkları 

nitelik, popülerlikten ibaret değildir. Bunların çoğu toplumcu gerçekçilik akımının Türk 

edebiyatındaki ilk örneklerinden sayılmaktadır. Kemal‘in eserlerinin uyarlanmasında, 

halkın aĢinalığının yanı sıra, 60‘larla birlikte Türk sinemasında toplumcu gerçekçilik 

nüvelerinin belirmesinin de etkisi vardır.  

1950- 70 Arasında Orhan Kemal‘in sinemaya uyarlanan eserleri Ģöyle sıralanır: 

1958: Meyhanecinin Kızı, Yön: Ö. Lütfi Akad, Senaryo: Ö. Lütfi Akad, Asaf 

Tengüz 

1960: Suçlu, Yön: Atıf Yılmaz, senaryo: Yılmaz Güney, Halit Refiğ, Atıf 

Yılmaz 

1961: Avare Mustafa: (Devlet KuĢu romanından) yön: Memduh Ün,  senaryo: 

Ö. Lütfi Akad, Memduh Ün, Halit Refiğ 

1965 : Murtaza, Yön: Tunç BaĢaran, senaryo: Recep Ekicigil 

1966: El kızı: Yön: Nejat Saydam, senaryo: Nejat Saydam 

Kemal‘in eserleri sinemaya uyarlandığı gibi kendisi de sinema için özel olarak 

senaryo yazmıĢtır. Bu dönemde edebiyatçıların film senaryosu yazması sık rastlanan bir 

durumdur. Piyasanın ihtiyacı, edebiyatçıların sinema için de eser vermesine zemin 

hazırlamıĢtır. 

―Sinemanın kendi ayakları üzerinde durup yaygınlaĢma evresine girdiği 

yıllarda ise (geçiĢ ve sinemacılar döneminde) sinema-yazar-edebiyat 

üçgeninin köĢe alıĢveriĢlerinde yeni versiyonlar ortaya çıkmıĢ, bir yandan 

kimi ünlü yazarlar senaristliğe soyunurken öbür yandan da sinemaya 

çeĢitli nedenlerle pek sıcak bakmayan kimi ünlü yazarların yapıtları üstü 

kapalı olarak değiĢik adlarla sinemaya uyarlanmıĢtır: Örneğin Orhan 

Kemal ve Nazım Hikmet Ran, bir ara sinemaya soyunmuĢlar ama her 
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ikisinin de yaklaĢımı kendi baĢlarına bir amaç taĢımaktan çok, yaĢamsal 

kaygılardan kaynaklanarak sinemayı gereği gibi ciddiye almayan bir 

ikinci uğraĢ-iĢ düzeyinde kalmıĢtır. Sinema- yazar arasındaki soğuk 

iliĢkinin temelini ise her zaman parasal sorunlar oluĢturmuĢtur. 

Sinemamızın kapkaççılık döneminde telif hakları gibi bir çağdaĢ emeğe 

saygı gösterme alıĢkanlığı olmaması (ya da telif ödenmesinin tümüyle 

gereksiz bir masraf düzeyinde düĢünülmesi ünlü yazarları sinemadan 

uzaklaĢtırmıĢ, ama sinemamızın bu ünlü yazarları yapıtlarını kendilerine 

özgü değiĢik yöntemlerle sinemaya aktarılmasını engelleyememiĢtir.‖ 
484

 

Burçak Evren; toplumcu gerçekçi yazarlar olan Orhan Kemal, Kemal Tahir ve 

YaĢar Kemal‘in eserlerinin aktarılmasının yanı sıra kendilerinin de senaryo yazmasına 

rağmen, edebiyattaki saygınlık ve tutarlılıklarının sinemada benzer yansımasını 

beraberinde getirmeyerek düĢ kırıklığı yarattığını savunur. 
485

 

Orhan Kemal, uzun zaman sürdürdüğü senaryo yazarlığını, ―reçete yazarlığı‖ 

olarak tanımlamaktadır: ―Yani bir konu veriyorlar, sonra ticarî unsurlar dedikleri 

özelliklerin gramajını da ayarlıyorlar. Artık o ne dereceye kadar benim yazım, benim 

senaryom oluyor, Allah bilir!..‖
 486

 

Orhan Kemal, senaryo yazarlığına tesadüfen baĢlamıĢ sonraları pek çok eser 

vermiĢ, hatta ―Senaryo Tekniği ve Senaryolar‖ adında bir rehber kitap bile yazmıĢtır. 

Kemal, kitabında senaryo yazarlığına baĢlamasını Ģöyle hikayeler:  

―Bir gün arkadaĢ bana, ‗Neden senaryo yazmıyorsun?‘ diye sordu. 

Senaryonun, çevrilecek filmlerin hikâyesi olduğunu biliyordum. Ama o 

güne kadar ne uğraĢmıĢtım, ne de bir senaryonun nasıl yazıldığı üzerine 

fikrim vardı. YazılmıĢ bir senaryoyu görmemiĢtim bile. 

Bu iĢle uğraĢan, hatta geçimini bu iĢten sağlayan arkadaĢ, ‗Kolay,‘ dedi. 

‗Nasıl?‘ 

Yanından ayırmadığı çantasından çıkardığı bir tabaka dosya kâğıdını 

ortadan ikiye katladı. Kâğıdın katlı yerinde boydan boya bir çizgi 

belirmiĢti. 
r
 

‗Bu çizginin soluna mizanseni, sağma diyalogları, yani konuĢmaları 

yazarsın.‘ 
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ArkadaĢ uzun uzun, tabii bildiği kadar anlatıyordu: Önce, sinemaya 

gidecek, sinema seyircisinin ilgisini çekecek bir konu seçmeliydim. Bu 

konuya sinema dilinde ―tema‖ deniyordu. Bütün mesele bu temadaydı. 

Ne denirse densin, tema ya da konu çok önemliydi. Hikayeci olduğuma 

göre, yerli filmciliğimizin istediği konuları kolaylıkla bulup, treatment 

hâlinde...‖
487

 

Kemal o gün karĢılaĢtığı arkadaĢı Macit Doğudan‘dır.
488

 Doğrudan, 

Kemal‘e yazdığı bir tretmanı okur, Orhan Kemal konuyu kliĢe bulur.  

― ‗Bence çok adi bir konu.‘ 

‗Belki ama, göreceksin, bunu benden kapacaklar!‘ 

‗ġaĢarım. Her Ģeyden önce, çok beylik. Bırak beylik oluĢunu, olmayacak 

tesadüflerle dolu, hayatta hemen hemen hiç rastlanmamıĢ, sanat değeri 

sıfır...‘ 

Güldü: 

‗Bırak Ģu sanat lafını...‘ 

‗Niçin?‘ 

‗Bizde sanattan, vebadan, frengiden kaçar gibi kaçılır!‘ 

‗Tuhaf. Sanat, yani sinemada sanat, alınan bir konunun fotoğrafla en iyi, 

en yeni, en kendine has ifadesi demektir. Niçin kaçılıyor?‘ 

‗Doğrudur ama, bu iĢle çoğu zaman sanat dıĢı kimseler meĢgul oluyor da 

ondan olacak. Beni dinle, bu meslekte ekmek yemek istiyorsan, sanat 

lafını ağzına alma!‘ 
489

 

Orhan Kemal bu karĢılaĢmanın akabinde sinema için de çalıĢmaya baĢlar. 

Kemal, senaryo kitabında;  o gün haksız bulduğu arkadaĢını yıllar sonra anladığını dile 

getirir:  

―Yıllarca önce arkadaĢın söylediği sözlerin doğruluğunu zamanla an-

lamıĢtım. Bütün Türk sineması değil ama, önemli bir parçası gerçekten 

sanatı ağzına almak Ģöyle dursun, alanlarla iĢbirliği yapmıyorlardı. 

Sanattan söz açanlara yarı sapık gözüyle bakılıyor, anlattıkları dinlense 

bile, sıkılınıyor, bir an önce basıp gitmesi isteniyordu. Bu galiba, sanat 

iddialarıyla çevrilip, filmci deyimiyle "yatan" sanat filmleri yüzündendi. 

Filmci her Ģeyden önce tüccardı. Kazanmak için para yatırıyordu. 
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Çevirdiği film iĢ yapmalıydı. ĠĢ yapmıyor da yatıyor mu? Ġsterse o film, 

ödül alsın!‖ 
490

 

Orhan Kemal‘in konu seçimi ve ele alıĢ biçimi, dönemin popüler YeĢilçam 

kalıplarıyla örtüĢmemektedir. Sinemada toplumcu gerçekçilik akımına uygun iĢler olsa 

da; piyasa, temel olarak iĢ yapacağı kesin konulara yönelmiĢtir. Sinema, devlet 

tarafından desteklenmeyip yalnız seyircinin bilet alıĢı üzerine döndüğünden, yapımcılar 

risk almaktan kaçınmaktadır.  

Daha senaryo yazımı aĢamasında Türk sinemacısı, sinema sektörünün iĢleyiĢ 

yapısından da kaynaklanan bir endiĢeyle karĢı karĢıya kalmıĢtır. Sinemacının hep dar 

bütçelerle çalıĢmak zorunda olması, kendi isteği doğrultusunda değil Ģartlar 

doğrultusunda film yapması sonucunu ortaya çıkarmıĢtır. Dolayısıyla sinemacının 

yansıttığı gerçeklik, talep yönünde koĢullanmıĢtır.
491

  

―Uzun süre film senaryoları denedim. Bütün çabam bir sanat eseri ortaya 

koyabilmekti. Ne kadar sanata yatkın senaryo yazdımsa beğenilmedi. O 

zaman çevirdim iĢi ısmarlamacılığa. Kendimi, sevmediğim, istemediğim 

bir iĢte, bir dairede memur sayarak, değil mi ya? Böyle arkadaĢlar yok 

mu? Bütün bunların dıĢında sanat çabamı kösteklemeden geçimimi 

senaryodan sağlamaya baĢladım. Aldığımı hikâyeye, romana yatırım 

yaptım.‖ 
492

 

Orhan Kemal‘in kimi romanları beyazperdeye aktarıldığı gibi YeĢilçam‘a  

neredeyse bir fabrika disiplininde senaryo yazmıĢtır fakat bunların büyük çoğunluğunda 

imzasını kullanmamıĢtır. 

―Üç yüzü aĢkın senaryodan sonra, beyazperdede Suçlu'yu Atıf Yılmaz, 

Devlet KuĢu‘nu Avare Mustafa adıyla, Memduh Ün, Murtaza‘yı  Tunç 

BaĢaran, El Kızı'nı Nejat Saydam aktarmaktadır. Eskici  Dükkânı'nın 

çekim hakkını Memduh Ün'e verdim. Vukuat Var-Hanımın Çiftliği 'ni 

Acar Film satın aldı.‖ 
493

 

 60‘lı yıllara dek künyede adı geçen sadece iki film vardır, 1953‘te Ömer Lütfi 

Akad‘ın yönettiği Altı Ölü Var-Ġpsala Cinayeti ve 1959‘da Ġhsan Tomaç‘ın yönettiği 

Sevdaya KoĢanlar. Oysa bu dönemde Fikret Otyam‘a yazdığı mektuplardan anladığımız 

kadarıyla Orhan Kemal senaryo ile yoğun olarak meĢguldür: 
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―Geçim iĢini daha çok senaryoya yüklemiĢ durumdayım. Senaryodan 

önceleri kalemimle geçinmeyi düĢünmedim değil, olamadı. Olmadı ama 

hiçbir zaman daha çok para kazanmak için Vilakalem yazmadım. 

Ġmzamla yayınladıklarım, gücüm yettiği kadar, ince eleyip, sık dokunmuĢ 

Ģeylerdir...‖ 
494

 

Burada, ―imzamla yayınladıklarım‖ vurgusu önemlidir. Kemal, imzasıyla çok 

az iĢ yayınlamıĢtır. Geri kalan 300‘e yakın baĢka imzayla sunulmuĢ senaryonun 

hangileri olduğu ortaya çıkmamıĢtır.  

Kemal, yayın dünyasında karĢılaĢtığı ekonomik sıkıntıların benzerleriyle 

YeĢilçamda da karĢılaĢmıĢtır. Yaptığı pek çok fedakarlığa rağmen sinema dünyasında 

da üretiminin karĢılığını tam olarak alamamıĢtır. 

―Ġstanbul,        31.12.1956 

Kabilse, bir miktar avans. Buna mecburum. Sinema ve roman iĢleri stop 

dedi. Kendi memleketimde sanatımla geçinemez hale geldim. Aklıma 

delilikler geliyor. Hatta hatta ―vatan‖ değiĢtirmek gibi. ġu sıra 

"musahhihlik" yapıyorum. Ankara'ya niçin gelmediğimi, gelemediğimi 

anla.‖ 
495

 

―           Ġstanbul-18.06.57 

Sende havadis ne var ne yok? Biz bildiğin gibi. Senaryo iĢleri oynar gibi 

oldu. Bu yakınlarda heriflerden para sızdırırsam Ankara'ya 

uzanacağım.‖
496

 

 

Kemal‘in kimi betimlemelerinden, sinema koĢulları, sanatsal ve ekonomik 

beklentilerini karĢılayamayınca, senaryo yazımının, geçim için katlandığı bir 

angaryaya dönüĢtüğü sonucuna varılabilir.  Orhan Kemal, bu dönemde kendini ―yazı 

ırgadı‖ olarak tanımlar. Sabah dörtte uyanıp çalıĢmaya baĢlamaktadır: ―Yığınla sipariĢ 

almıĢımdır. Daha çok da senaryo adı altında ıvır zıvır... Arada gene sipariĢ hikâyeler 

takma adla romanlar!.. Bu arada da hikâye ve romanın keyfimcesi, yani kendimce 

seçtiğim konuları iĢleme fırsatı bulabilirsem memnunumdur günümden.‖ 
497
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Buradan da görüldüğü gibi Orhan Kemal‘in gönlünde yatan aslan senaryo 

değildir. Sinemayı sevse de ―bu piyasaya‖ senaryo yazmaktan hoĢnut değildir. Ayrıca 

bizim alıntılar dıĢında Orhan Kemal‘in sinema sektörü ve kendi yazdığı senaryolarla 

ilgili fikirlerine dair kimi tanımlarımızın,  Orhan Kemal‘in tanımları yanında hayli 

yumuĢak kaldığını da belirtelim.     

Orhan Kemal‘in yazdığı senaryolar karĢılığında cüzi ücretler alması, geçimii 

sağlamak için daha çok senaryo yazma yoluna gitmesine sebep olmuĢtur. Bir anlamda, 

Orhan Kemal‘in yazmak istemediği halde yazdığı senaryolar, asıl yazmak istediği 

roman ve hikayelerin zamanını iĢgal etmiĢtir. 

―         Ġstanbul, 11.2.1958 

Fikret Efendi Ağa!  

Densiz mektubunu Ģimdi, boktan bir senaryoyu bitirirken aldım. 

ġimdilik, bir film Ģirketiyle anlaĢtım. Hatta bir yıllık da mukavele yaptık. 

Yılda dört senaryo yapacağım pek pek. BeĢ yüz net alacağım ayda. Ġki 

aydır alıyorum. BaĢkaca senaryo sipariĢleri de alabilirim. Onun için, ro-

man tefrikası'na Ģimdilik boĢ verdim. Ağır, fakat özlü bir çalıĢmadan son-

ra kitap haline getireceğim.‖ 
498

 

YeĢilçam, melodram yahut kolay seyirlik baĢka hikayeler ister, oysa Orhan 

Kemal‘in iĢlemek istediği konular çok baĢkadır. Kemal, bu ayrım üzerine Ģunları 

belirtmiĢtir:   

―Sinema da fotoğrafla anlatım olduğuna göre, bizim sinemamızın konusu 

ne olmalıdır? Gerçekten çetin bir soru. Çünkü bugün memleketimizde 

yayımlanmıĢ birçok roman, hikâye, tiyatro oyunu sinemamız için konu 

olmak bakımından, hemen hemen yasaktır. Kitapçılarda satılan öyle 

romanlar vardır ki, çevirmeye kalksanız çeĢitli yasaklarla karĢılaĢırsınız. 

Bu yasakların nedenini inceleyince de görürsünüz ki, o roman ya da 

hikâyelerin konuları toplumsaldır. Yani, ülkemizdeki çeĢitli geriliği, 

nedenleriyle ortaya koyan Ģeylerdir. Bundan da, Türk filmciliğinin, Türk 

toplum sorunlarıyla uğraĢması istenmiyor sonucu çıkar. Öyledir de. Türk 

sinema adamları bugün çok az toplumsal konuyu, büyük cesaret, çok 

büyük rizikolarla ele alabiliyorlar. On yılın üstündeki filmcilik 

tecrübelerime dayanarak iddia ediyorum ki, Türk film yapımcıları içinde 

bu rizikoyu fazlasıyla göze alanlar, alacaklar yok değil. Ama iĢ gelip 

gelip sansüre takılıyor, ya da takılacaklarını gayet iyi biliyorlar… 
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Toplumca geriliğimizin nedenlerini açıklayacak konulara el süremiyoruz. 

Sürsek, biliyoruz ki sansür tepemizdedir. Tuhaf, çoğu zaman da yersiz bir 

―yabancı ideolojiler‖ korkusu, konularımızı gülünçleĢtiriyor… Türk 

filmciliğinin dünya filmciliği yanında ilkel, geri, hatta gülünç kalmasının 

vebali yalnız Türk film yapımcısının boynunda değildir. Bence bu 

vebalin büyüğü sansürün boynundadır.‖ 
499

 

Orhan Kemal, sinemamızda eksikliğin ―filozoflaĢabilmek‖ olduğunu söyler. 

Roman ve hikayeleriyle ilgili sanatın ödevine dair düĢündükleri sinema için de 

geçerlidir. Ona göre bir filmin de amacı seyirciyi heyecanlandırmak, gülmek yahut 

ağlatmaktan ibaret olmamalı, bir film seyirciyi meseleler üzerine düĢündürmeli de.  

―Batı'da çevrilen filmlerin pek çoğu, içinde yaĢadığı toplumu hatıra 

gönüle bakmadan, kıyasıya eleĢtirir. Sonunda çıkmaz yolları gösterip, 

olması gerekeni seyirciye anlatır. Yani önce toplumun tanımı, sonra 

iyileĢtirilmesi için reçetenin yazılması sonra da meydana getiren hava 

varsa bile ki elbet olacaktır insanı yadırgatıp ―Öf! Böyle Ģey olur mu? 

Olmaz böyle Ģey,‖ dedirtecek kertede değil. Dramatik hava, çiğnene 

çiğnene sakız edilmiĢ unsurlardan meydana getirilmemeli. Olayların 

akıĢı, geliĢmesi, çözüme doğru gidiĢi, davranıĢlar hep hayatta olduğu gibi 

verilmelidir.
‖ 500

 

Orhan Kemal, konu ve anlatımını beğendiği filmler sorulduğunda, Lütfü Ö. 

Akad‘ın Beyaz Mendil, Memduh Ün'ün Üç ArkadaĢ, Metin Erksan‘ın Gecelerin Ötesi 

filmlerini sayar. Tarzını beğendiği isimler arasında Atıf Yılmaz da vardır. Adını saydığı 

bu yönetmenlerle de çalıĢma imkanı bulmuĢtur. Orhan Kemal, bu tarz filmlerin az 

sayıda olmasını, sadece sinema piyasasına mal etmez; vebalin büyüğünün, sansürde 

daha doğrusu, sansürü meydana getiren kiĢilerin elindeki ―Sansür Talimatnamesi‖nde 

olduğunu belirtmiĢtir. 
501

 

Kemal Türk sinemasının, aklı baĢında, gerçek sinemaya doğru yönelen 

nitelikte insanlara sahip olduğunu belirtir. Ona göre iyi sinema örneklerini verecek 

nitelikte rejisör, senaryocularla birlikte sinemanın öbür teknik elemanlara sahiptir 

YeĢilçam. Bunlar iĢini bilen, meseleyi bir açıdan yorumlayan yönetmenlerdir ona 

                                                 
499

 Orhan Kemal, Senaryo Tekniği ve Senaryolar, s. 9. 
500

 Otyam, s. 354. 
501

 Orhan Kemal, Senaryo Tekniği ve Senaryolar, s. 89. 



172 

 

göre. 
502

 Bu insanların iyi niyet ve çabalarına karĢılık daha iyi sonuç alamamalarının 

sansür yönetmeliği olduğunun defaten altını çizer.
503

 

Bu dönemde, 60‘lı yıllarda anayasanın getirdiği özgürlükçü yapıya karĢın, 

sansür, 1934 tarihli Polis Vazife ve Selâhiyetleri Kanunu'nun 6. Maddesine  

yerleĢtirilmiĢ bir hüküm uyarınca uygulanmaktadır. Bu uygulamaya göre senaryolar 

film çekilmeden önce kurula gönderilmekte,  onay alırsa daha sonra da bitmiĢ film için 

aynı iĢlem uygulanmaktadır.
504

 AltmıĢlı yıllarda sansürün kaldırılması konusunda 

yapılan çeĢitli önerilerin kabul görmediği ve uygulamanın sürdüğü görülür.
505

 Kemal de 

bu uygulamalardan sıkça muzdarip olmuĢ bir yazardır:  

― Dileğimiz, anti-demokratik kanunlarla birlikte anti-demokratik 

yönetmeliklerin de bir an önce yürürlükten kaldırılıp, Türk sinemasının 

dünya sineması, daha doğrusu gerçek sinema önündeki ―önemsizlikten 

kurtarılmasıdır. Çünkü Türk sineması çok dar bir ―düĢün açısı‖ içinde 

bırakıldıkça, kurtulamayacaktır. Türk sineması da gerçek sinema an-

layıĢına uyarak ―humaine-insancıl‖ olmak zorundadır.‖
506

 

Sansür‘ün dönemin film üretim sürecinde, dolayısıyla anlatısı üzerinde 

belirleyici etkisi olmuĢtur. Sansür çoğu zaman görünür bir uygulamadır, kimi zaman 

mahkemelere intikal eder. Onun dıĢında, sansür sanatçının  ―oto-sansür‖üne yol açan bir 

tehdit unsuru olarak film üretenler üzerindeki "görünmez" etkisini sürdürür. Serpil 

Kırel, sansürün anlatıya etkilerini incelerken, ―halk bunu istiyor‖ savının karĢısında, 

―devlet neyi istiyor?‖ sorusunun cevabını araĢtırmak gerektiğini söyler; anlatıyı 

biçimlendiren halk ve sansür uygulayan devlet arasında kalan sinemacılar, sansürle 

ilgili, baĢta oto-sansür olmak üzere çeĢitli önlemler almıĢtır. 
507

 

―Her ne kadar çoğu zaman "suya sabuna dokunmayan" filmler üretilmeye 

çalıĢılsa da, sansür üretilecek filmlerin ve yaratıcılarının üzerinde 

varlığını hissettirir. Aslında dönemdeki uygulamalara bakıldığında bir 

filmin "suya sabuna dokunması" için çok radikal bir anlatıma ya da 

konuya sahip olması da gerekmez! AltmıĢlı yıllar yaratıcılık açısından 

değerlendirildiğinde sansür uygulayıcılarının yaratıcılıkları film 
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üretenlerle yarıĢ edecek denli iyidir! Anlatının biçimlenmesi açısından 

değerlendirildiğinde kaçınılmaz olarak sansür anlatıyı etkiler. Sansür 

kendi mantığı içinde zaman zaman aĢırıya kaçan bir biçimde 

korumacıdır. Bu yüzden de filmlerde örneğin, köylülerin zayıf ve 

bakımsız gösterilmemesi, yağmur duasına çıkılmaması, mahkûmların 

kaçmaması, bankaların soyulmaması ve filmlerde çıplaklığın 

sergilenmemesi gerekir!‖ 
508

 

 
Bu koĢullar da filmleri konu açısından bir kısırdöngüye sürükler. Sansür 

uygulamaları senaryo yazarlarının elini kolunu bağlamaktadır. Film konusu seçiminin, 

konunun eylem yoluyla aktarılmasının ve diyaloglarının düzenlenmesinin sansür 

memurunun dikkatini çekmeyecek Ģekilde oluĢturulabilmesi film üretenler açısından 

ayrı bir ―yaratıcılık‖ ya da ―yaratıcılıkta kısıtlayıcılık‖, baĢka bir deyiĢle ―yazma 

refleksi‖ gerektirmiĢtir. Bu çabaya rağmen, en yalınkat popüler filmleri bile zor 

durumda bırakan sansür, toplumcu gerçekçi filmler için de sorun olmuĢtur. 
509

 

Bu durum, doğal olarak perdeye aktarılan roman ve hikayelerin de özünden 

kaybetmesine yol açmıĢtır. Bu filmler konuları itibariyle o dönemde çekilen popüler 

filmlerden ayrılır elbette. Lakin sinemaya uyarlanırken, kitaplardaki kimi yönler 

törpülenmiĢtir. Uyarlamanın doğası gereği yazılı eser ile onun yansıdığı film bire bir 

olmayacaktır. Lakin bu eser sinemaya uyarlanırken orijinal kaynaktan seçilen ve elenen 

kimi yönleri ülkenin o zamanki sansür yapısının etkilediği de yadsınamaz bir gerçektir.   

 Orhan Kemal‘in sinemaya uyarlanan kitapları da bu bağlamda incelendiğinde 

eserlerin sınıfsal kavramlara ve kimliklere yaklaĢımlarda, uyarlanan filmin orijinal 

eserden daha soft yaklaĢım sergilediği tespitine varılabilir. Örnekse, Devlet KuĢu 

romanından uyarlanan Avare Mustafa filminde, apartman yaptıran zengin kiĢi, kitapta 

kanun dıĢı yollarla zengin olmuĢtur; karaborsacılık yapmıĢ bu sayede varlığa 

kavuĢmuĢtur. Lakin filmde bu belirtilmez. Aksine eserdeki zengin kahraman olan 

Zülfikar Bey, filmde kendisinden ―çalıĢtım da kazandım‖ diye söz etmektedir.  

Orhan Kemal, YeĢilçam‘ın gerektirdiği tüm dikkate rağmen, sansürden 

nasibini almıĢtır. 1961‘de Fikret Otyam‘a çektiği telgrafta, ―Orhan Kemal‖ adının bile 

sansürlenmek için yeterli olduğunun altını Ģöyle çizmektedir:  
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―TELGRAF! 

Fikret, 

Kitap yolladım, iki adet daha piyesten yolladım. Mektup yolladım, aldın 

mı? Ulan yazsana be. Yazsana be.  

Senaryonun tasdiki ne oldu? Yahu yollanalı iki ayı geçiyor. Boktan bir 

senaryo ama, paraya tahvil edilecek. Amanı biliyon mu? O, ―sansür‖cüler 

iĢlerine gelince bir haftada sansürden senaryo çıkarıyorlar. Mim 

konmuĢtur.‖
 510

 

61 anayasasının kimi özgürleĢtirici etkilerinin kendisini sinema sansürü 

açısından göstermediğini söylemiĢtik. Orhan Kemal kendisi yaĢadığı müddetçe 

iktidarlar değiĢse de kendi konumunun ve ona yapıĢtırılmıĢ ―sakıncalı‖ yaftasının 

değiĢmediğini Ģöyle belirtmiĢtir: 

 ―Ben CHP devrinde muzır, DP devrinde muzır, Ģansa bak ki, Millî Birlik 

Komitesi devrinde bile... Sonra Devri Süleyman! HoĢ, ben Cibali'de 

oturmaya razı geldikten, yan aç, yarı tokluğa razı olduktan sonra, iktidara 

kim gelirse gelsin vız gelir!‖ 
511

 

Bu sebepten pek çok senaryoyu adını kullanmadan yazmaya mecbur kalmıĢtır. 

Buna rağmen içeriklerden dolayı sansürden geçme konusunda endiĢeleri olduğunu Ģu 

satırlarından anlıyoruz: 

―       Ġstanbul, 11.9.1961 

Haa. Bir iki senaryo tasdiği olacak. Ne dersin? Sansürle aran iyi mi? 

Tabii benim imzamla değil. Ve elbette sansür isteklerine uygun. ―Devlet 

KuĢu‖ filme alınıyor. Ġyi Ģekilde. Galiba senaryo çalıĢmalarına ben de 

katılacağım.‖
512

 

Orhan Kemal, senaryo yazarlığı iĢinde de kendi adını kullanmadan 300‘ü aĢkın 

film yazdığını kendi söyler. YeĢilçam trükleri zamanla eserlerine de yansır. Zira 

romanlarının bir gün filmleĢtirilebileceğini bilerek yazmaktadır artık. Örnekse, El Kızı 

romanının pek çok eleĢtirmen tarafından Türk filmi kliĢeleriyle dolu bulunduğunu 

söylemiĢtik. Eserin filme çekilmiĢ hali de gerçekten YeĢilçam usulü olur. Filmin büyük 

bir kesiminde baĢrol oyuncusu pavyonda Ģarkı söylemektedir. Lakin Romanlarını 
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YeĢilçam‘a vermekten geri durmaz. Ekonomik açıdan oradan gelecek paraya 

gereksinimi vardır.  

―      Ġstanbul, 23.11.1957 

Fikret, 

Ġki romanı iyi fiyatlarla sinemacılara satmıĢtım. Üçüncünün de eli kula-

ğında. Bu iĢleri süratle neticelendirirsem bir zaman için para sıkıntısı kal-

mayacak. O zaman Engürü Ģehri Ģehirine ağız tadıyla koĢar gelirim. 

Bunun dıĢında, ara sıra Muzaffer'le filan Adana Kebapevi'nde kafaları 

çekiyoruz..93 romanına baĢladım diyebilirim. ġayet boktan senaryolardan 

fırsat  bulabilirsem, Ģimdilik iyi gidiyor. Gayret bizden, tevfik 

Allah'tan!...‖ 
513

 

Burada bahsettiği roman, kendi ailesinin hayatını anlatmayı tasarladığı bir 

romandır. Orhan Kemal‘in hayatı ve eserleri bölümünde bahsettiğimiz gibi, Kemal, 

bunu tamamlayamadan ölmüĢtür.  

Orhan Kemal geçim derdiyle girdiği YeĢilçam‘da mutsuzdur.  Yazdıklarını, 

―Senaryo namı altındaki rezaletnameler‖, kendi meĢguliyetini, ―türlü entrika kurmak‖ 

olarak tanımlamaktadır.
514

 Kitaplarına ayırmak istediği zamanı senaryoya 

vakfetmektedir. Piyasa içinde maddi açıdan zor durumda olduğu bilinmekte, onun bu 

durumu kötüye kullanılmaktadır. Bir anlamda, YeĢilçam yapımcıları onun 

çaresizliğinden faydalanmıĢtır. ġöyle de özetlemek mümkün; Orhan Kemal muhalif bir 

sanatçıdır. Kitaplarını bastırmakta zorlanmakta, devreye giren görünmez ellerin kendini 

engellediğini sıkça söylemektedir. Ayrıca yazdığı hikaye ve romanların mali karĢılığını 

layığınca alamamaktadır. Bu onu daha çok yazmak durumunda bırakır. Bir an önce 

yeni iĢler satıp ailesini geçindirmelidir. Seri üretim, iĢlerinin istediğince vasıflı 

olmasının önüne geçer kimi zaman. Gene ekonomik sebeplerden dolayı sinemaya 

girmiĢ, çok sayıda senaryo yazmıĢsa da hem sansür hem de YeĢilçam kalıpları Orhan 

Kemal‘in dilediği gibi yazmasının önüne geçmiĢtir. Üstelik sinemadan da hakkını 

alamaması, çok üretip çok satmak durumunda bırakmıĢtır.  

―YeĢilçam Sokağı, Beyoğlu, Ġstiklal Caddesi‘ndeki yığınla sokaklardan biri. 

Sanırlar ki Türk filmciliği yalnız bu Sokakta toplanmıĢ. Oysa Hava 

Sokağı, Nane Sokağı, Sakızağacı, gibi yığınla sokağa serpilmiĢtir. 
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YeĢilçam Sokağı, Cinnecitta, Hollywood olamaz. O zavallı bir sokaktır.‖ 
515

 

Orhan Kemal sıkça YeĢilçam‘da elini eteğini çekmek istediğini belirtir. Lakin 

romanlarına uygulanan üstü kapalı sansür, onun sinemayı bırakmasının önüne 

geçmektedir. Eve ekmek götürmek lazımdır.  

―         Ġstanbul, 11.9.1961 

Cumhuriyet'in romanı ―Ġstanbul'un TaĢı Toprağı" belki birkaç ay sonra 

yayınlanmaya baĢlar. Belki de, ―Eskici ve Oğulları‖ gibi kaydırılır. O 

iĢlere rüfailer karıĢır bilirsin. Fakat Ģu piyesçilik iĢine aklım iyice yattı. 

Öyle hayıflanıyorum ki iĢi böylesine geciktireceğime. Neme lazımdı 

benim senaryo menaryo? Boktan bir sürü bezirganın elinde oyuncak 

oldum. HoĢ, gene de eksik olmasınlar. On yıl hemen hemen sırtlarından 

geçindik. Çocuk okutup büyüttük.‖
516

 

YeĢilçam‘da bono usulünün iĢlemesi de Kemal‘i sıkıĢtıran bir diğer meseledir. 

Film karĢılığı alınan bonolar ekseri düĢük paraya bozulmaktadır. Üstelik Sinema 

bonolarını o dönem Baıbali piyasası bozmamaktadır. YeĢilçam kendi içinde bu çarkı 

döndürmekte, bonoların daha yükseğe baĢka yerde bozdurulması ihtimali mümkün 

olmamaktadır. Kemal kimi zaman evden Beyoğlu‘na gidip bonoları bozduracak yol 

parası bile bulamaz.  
517

 

YeĢilçam piyasasının Orhan Kemal‘in durumunu kötüye kullandığını daha 

önce belirtmiĢtik. Bu noktada, Nurer Uğurlu‘nun ağzından; Orhan Kemal‘in Atilla 

Ġlhan‘la aralarında geçen Ģu olayı örnek göstermeyi uygun buluyoruz.  

― O gün Taksim'den Galatasaray'a yürüyorduk. Orhan Kemal, üç beĢ 

filmciye uğrayıp verdiği senaryoların parasını almak için Beyoğlu'nun ara 

sokaklarına girip, paraysa para, bonoysa bono alıp Ġkbal'e dönecekti. 

Kalıpçıdan yeni aldığı kenarı hafif iĢleme fötrünü esen rüzgârdan sakınıp, 

sokağa girerken, dağınık saçları renkli gözlüğüyle Attila Ġlhan karĢımıza 

çıktı. Ama Ġlhan, koltuğunda dosyası: ―hayrola abi, nereye böyle?‖ 

-Pezevenk kovalıyorum. Belki birini yakalar üç beĢ kuruĢ alırım diyorum 

ya. Benimki niyet. Bakalım ne çıkar kısmetimize? 

Atilla Ġlhan da, Ali Kaptanoğlu adını kullanarak YeĢilçam'a senaryolar 

yazıyordu. Ġki, üç binden aĢağı eline kalemi aldığı yoktu ama, Attila 
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Ġlhan, Orhan Kemal'den yakınıyordu: ―Abi, ne olursun beni biraz dinle. 

Verme yahu bu pezevenklere bu  kadar ucuz senaryo. Geçen gün bir 

filmci benden iĢ istekli çağırdı, gittim. Konuyu anlattı. Konu tam bana 

göre. Kaçakçılık yapan bir kaptanın serüveni. Ġyi, güzel yazarım. Ne 

zaman verirsiniz? ġu gün. Tamam. Kaç para istersin? Üç bin. Ne, üç bin 

mı? Evet, üç bin. Yahu sen aklını mı kaçırdın? dediler. Biz değil sana, 

adı, sanı olan koca Orhan Kemal'e beĢ yüz liraya yazdırıyoruz. Adam 

ağzını açıp bir kelime söylemiyor. Sen iĢ teslim, para  teslim diyorsun. 

Orhan Kemal'e bir bono ver, gerisine karıĢma ı. Yok arkadaĢ seninle 

çalıĢamayız, dediler. Ġyi mi abi? Kendi kendime dedim ki, "Orhan abi ne 

yapıyor yahu bu pezevenklere beĢ yüz liraya senaryo yazılır mı? Allah 

iyiliğini versin! 

Orhan Kemal gülerek: 

―Biliyorum oğlum, bu pezevenklere bu paraya yazılmaz ama Zaruret. 

Evin ekmek derdi. Çocukların üst baĢı, biliyorum yazılmaz. Ahhh yokluk!.. 

Ulan belimi büken yokluk‖ 

Gözlerinin önüne kadar düĢen uzun saçlarını elinin tersiyle kaldıran 

Attila Ġlhan: ―Bunlar senin bu durumda olduğunu biliyorlar abi, senin o 

an beĢ yüz liraya ihtiyacın olduğunu da. Sana bu parayı veriyorlar. 

Kusura bakma abi, alınma, sen Orhan Kemal olarak kendini satmasını 

bilmiyorsun. Kendini biraz naza çeksen, kasıntıya alsan, bu pezevenkler 

sana da üç bin, beĢ bin verecek sen yazmazsın, ben yazmazsam, Bülent 

yazmazsa, kime yazdıracaklar. BeĢ aĢağı, on yukarı bize. Bizim 

istediğimiz parayı da bal gibi, kuzu kuzu verecekler."   

―Ġyi ama oğlum, bu kırdı kaçtı takımıyla kim uğraĢacak?‖ Attila Ġlhan 

gülerek: 

―Ben!.. Sen iĢi bana bırak. Ben senin bir senaryonu üç beĢ  binden aĢağı 

satmayacağım. Kime iĢ yaptıklarını, kime senaryo ısmarladıklarını 

bildiririm onlara. Orhan Kemal'den bir senaryo alacak filmci, senaryo 

masrafı için en az beĢ bin ayırmalı, ondan sonra Orhan Kemal'le 

konuĢmalı.‖ 

―Bu laflar kıyak laflar Attila!.. Ġyi, güzel Ģeyler. Ama Ģu anda Orhan 

Kemal'in cebinde yalnız ve yalnız tek bir beĢ kağıt olduğunu biliyor 

musun? ġimdi bu pezevenklerden para almaya geldim. Alırsam tabiî. 

Alamazsam bono. Al bonoyu kırdır. Elime ne geçer? Ferdinand'ın 

insafına kalmıĢ. Bin lirayı kaça kırar allah bilir? Evin kirası, odunu, 

boğazı...‖ 

―Abi biraz diĢini sık. Bir iki verme. Bak sonu ne olacak‖ 

ġimdi Ģu parayı bir alalım, bunları sonra konuĢuruz." Ġlhan Baylan 

Pastanesine, biz YeĢilçam'a girdik. Ferdinand'ın yazıhanesi Tünel'e 

giderken sağdaki bir aralığın de en büyük apartmanlarından birinin üst 

katlarından birinde, ortalık günlük güneĢlik olduğu hâlde, katlarda, 

katların loĢ odalarında elektrik lambaları yanar. Günün belirli olmayan, 

ama en çok da  sabahın onuyla on biri, on ikisi arasında yazıhaneye Ģöyle 
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bir uğrar, ellerinde bonoları, bükük boyunlarıyla, kendisini hacı yolu 

gözlercesine bekleyenlere hiç yüz vermeden, gayet soğuk ne istediklerini 

soruveren bir adam"
518

 

Olayın akıbetinde Orhan Kemal‘in hakkını alıp alamadığı kaynaklarda 

geçmemektedir.  

Orhan Kemal‘in sinemayla iliĢkisi için özetle Ģunları söyleyebiliriz: Kemal, 

edebiyatta olduğu gibi, sinemada da aydınlık gerçekçilik çabasındadır. Sinema nispeten 

elveriĢli bir geçim kapısı olsa da, sinemadaki baskılar edebiyattakinden daha ağırdır. 

Kemal‘in uyarlanan eserleri dönemin toplumsal gerçekçilik kapsamında ele alınan 

filmlerdir. O dönem Türk sinemasında toplumun yaĢadıklarını sebepleriyle göstermesi 

açısından örnek teĢkil eden iĢlerdir. Yine de sansür baskısı, film üreticilerini bu 

eserlerin kitaptaki irdeleyici yönlerini törpülemek durumunda bırakmıĢtır.  
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5.2 SĠNEMADA ORHAN KEMAL ÇALIġMALARI 

 

5.2.1 ÖZGÜN SENARYOLARI 

 

1960‘lı yıllarda Orhan Kemal‘in künyede senaryo bölümünde adı geçen bir tek 

özgün senaryosu vardır: Orhan Kemal‘in romanıyla aynı ismi taĢıyan Gurbet KuĢları. 

Gurbet KuĢları, göç teması dıĢında, Kemal‘in bu addaki romanıyla örtüĢmez. 1964‘te 

Halit Refiğ tarafından çekilen filmin senaryo yazarları yine Halit Refiğ ve Orhan Kemal 

olarak geçmektedir.  

Gurbet KuĢları filmi, farklı kaynaklar zemin alınarak oluĢturulmuĢ bir eser olsa 

da, dönemin sosyoekonomik Ģartlarını temel alan bir filmdir. Bu bağlamda bu film, 

Kemal‘in senaryosunu yazdığı eserlere örnek olarak çalıĢma kapsamında incelenecektir. 

 Gurbet KuĢları filminin haricinde bu yıllarda kemal‘in iki filmin daha 

künyesinde adı yer almaktadır. Bunlar daha önceden Türk Edebiyatı‘nda dolaĢıma 

girmiĢ eserlerdir. Ġlki Muazzez  Tahsin Berkant‘ın aynı adlı eserinden uyarlanan Mağrur 

Kadın‘dır, ikincisi ise ReĢat Nuri Güntekin‘in eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü‘dür. 

Yaprak dökümü, neredeyse birebir uyarlamadır. Cumhuriyet‘in ilk yıllarını 

anlattığından 1950 ve 60‘ların sosyal durumu hakkında fikir vermesi olası değildir. 

Orhan Kemal burada özgün bir senarist olarak değil, ReĢat Nuri‘nin eserinin ve bakıĢ 

açısının bir tercümanı olarak hareket etmiĢtir. Memduh Ün‘ün yönettiği filmin senaryo 

bölümünde; Orhan Kemal, Halit Refiğ ve Memduh Ün‘ün adı bulunmaktadır.  

 

 Mağrur Kadın filminde de yine, Muazzez Tahsin Berkant‘ın eseri temel alınmıĢ 

Kemal özgün yazar değil, uyarlayan kimliğiyle yer almıĢtır. 1962‘de vizyona giren filmi 

Burhan Bolan çekmiĢtir. Senarist olarak ise Burhan Bolan ve Orhan Kemal‘in adı 

geçmektedir. 

 

Bu iki filmde Orhan Kemal çizgisi sezilmediğinden, filmlerin analizi tez 

kapsamında yapılmayacaktır.  
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5.2.1.1 Gurbet KuĢları (1964 – Halit Refiğ) 
 

5.2.1.1.1 Filmografi ve Konu 

 

1965 

Yönetmen: Halit Refiğ 

Senaryo: Orhan Kemal- Halit Refiğ 

Yapımcı: Recep Ekicigil, IĢık Toroman 

Görüntü Yönetmeni: Çetin Gürtop 

Yapım: Artist Film 

Oyuncular: Tanju Gürsu, Filiz Akın, Özden Çelik, Pervin Par, Cüneyt Arkın, 

Önder Somer, Sevda Ferdağ, Mümtaz Erer, Hüseyin Baradan, Gülbin Eray, Danyal 

Topatan, Madalet Tibet 

KONU:  

MaraĢlı Bakırcıoğlu ailesi, memlekette iĢleri bozulduğu için, ellerindekini satıp 

Ġstanbul'a göç eder. Büyük kentin iĢ olanaklarından yararlanıp, zengin olmak düĢleri 

içindedirler. Bu düĢleri; ailenin erkek çocuklarının aĢk iliĢkileri, kentin ekonomik 

düzenine ayak uyduramama nedeni ile gerçekleĢmez.
519

 

Ailenin en büyük ereği, bu kente Ģah olmaktır. Filmin çekildiği sene 1965‘tir, 

DP‘nin ve sonrasında mirasçısı sayılan AP‘nin ideolojisi halk üzerinde tesirini 

sürdürmektedir. DP dönemi, sınırsız liberal geliĢmelere kapı aralamıĢtır. Bu durum, en 

küçükten en büyüğe kadar bütün iĢletmelerin temel düsturu haline gelmiĢtir. ġartlar 

Türkiye'nin 1950'lerden sonra daha belirgin yaĢamaya baĢladığı liberal ekonomik 

politikaların yarattığı yeni zenginler olgusunu beslemiĢtir.
520
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ĠĢsizlik ve ekonomik koĢullar, taĢrayı zorlamaktadır. Anadolu'nun her 

tarafından akın akın yeni ―zengin‖ adayları Ġstanbul‘a gelmektedir. Bakırcıoğlu ailesi de 

bu ailelerden biridir. Buraya burada yaĢayıp geçinmeye değil, bu beldeyi fethetmeye, 

Ġstanbul‘a Ģah olmaya gelmiĢlerdir. Onlarla aynı trende gelen Haybeci karakterinin de 

benzer beklentileri vardır. Kayseri'den göç etmiĢtir. Aile bireylerinden daha farklı bir 

konumda olduğu belli olan; ―sermayesiz‖, ―iĢsiz‖, ―kimsesiz‖ Haybeci, ―ekmeği bol, 

taĢı toprağı altın Ġstanbul'a kral olmak‖ umudundadır.
521

 O, DP ve AP‘nin yarattığı 

insan tipine daha yakındır. KonuĢmalarında, Menderes‘i hatırlatan bir oldu bittiye 

getirme havası sezilir.   

Aile MaraĢ‘ta otomobil tamirciliği yapmıĢtır. Otomobillerin Türkiye‘de 

yaygınlaĢtığı yıllardır. Otomobil tamirciliği de doğalında bir iĢ kolu haline gelmiĢtir. 

Oradaki iĢler bozulunca malı mülkü satıp Ġstanbul‘a gelmiĢlerdir. ġehre karĢı genel bir 

güvensizlikleri vardır. Baba Tahir Efendi ve evin büyük oğlu Murat daha önceden gelip 

devralacakları tamirhaneyi görmüĢ, kaparo bırakmıĢtır. Lakin Ġstanbul‘a yerleĢtiklerinde 

tamirhane konusunda kandırıldıklarını anlarlar. Evin babası Tahir Efendi ve 

oğullarından Selim, ilk baktıklarına oranla küçük ve kenarda köĢede kalmıĢ bir dükkân 

tutup otomobil tamirciliğine baĢlar. Ailenin diğer oğlu ise taksi Ģoförlüğüne baĢlamıĢtır. 

Ailenin küçük oğlu Kemal‘in üniversiteye girmesi göçün ana nedeni olmasa da,  

önceden planlanmıĢ ve aile içinde destek gören ikinci bir nedendir.
522

   Evin hanımı 

Hatice ve kızı Fatma ise ev iĢlerine bakacaktır. 

Tahir Efendi kırsal feodal düzende sürdürdüklerine benzer bir yaĢam- sosyal 

iliĢkiler aksını Ġstanbul‘da da sürdürmeye niyetlidir.  

Gurbet KuĢları'nda göçün temel nedeni ekonomik sıkıntılardır. Bunun dıĢında 

kent yaĢamı ile ilgili umutlar, kentin, eğlence-tüketim olanaklarından yararlanma 

üzerinedir. Kent, bir çekim merkezi olarak, bu Ģekilde yansıtılmaktadır.
523

 ―Daha iyi bir 

hayatı özlemek‖ ―Büyük Ģehrin imkânlarından istifade etmek‖ ―Ġstanbul'a Ģah olmak‖, 

―Bu beldeyi feth etmek‖, ―TaĢı toprağı altın Ġstanbul'da her tutulanın altın olacağı‖ 

Ģeklinde belirtilen, istek ve özlemlerden de anlaĢılacağı üzere, ―büyük kentin çekici 
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olanakları‖, Gurbet KuĢları‘nda kente göçün nedeni olarak, göç edilen yerin itici 

koĢullarından daha ektindir.
524

  

Haybeci karakteri, büyük kentte yer edinebilme sürecinde, en alt basamaktan 

(hamallıktan) baĢlayıp, gittikçe yükselen bir ekonomik geliĢme, gösterir. Büyük kentin 

çekici olanaklarını, fırsatları kollayıp, her türlü iĢi deneyerek, kendisi için olumlu yönde 

kullanacaktır.
525

 

MaraĢ'taki ailesinden kaçıp, Ġstanbul'a gelen Naciye için göçün nedeni ise; aile 

baskısından kurtulmak, daha iyi yaĢamak, büyük kentin eğlence ve tüketim olanaklarını 

kullanmaktır.
526

  Filmde, ailenin hayalleri yerine gelmediği gibi, birlikleri de dağılma 

tehlikesiyle karĢılaĢır.  

―Filmde ailenin dağılmasında iki büyük oğlun hayatına giren ‗kötü kadın‘ 

tiplemelerinin en önemli etkenler olarak iĢlendiği dikkat çekmektedir. Bu 

kadınların birisi, tamirci olan kocasının kötüye giden iĢini düzeltmek 

amacıyla, kocasıyla aynı iĢi yapan ailenin büyük oğlunu, iĢinden uzak 

tutarak yoldan çıkarmaya çalıĢan bir Rum kadın tipi olarak karĢımıza 

çıkar. Burada kadın yaptığı hareketin yanlıĢ olduğunu düĢünür, ancak bir 

çocuk sahibidir ve onun hayatından endiĢelidir, ailesini ayakta tutmak 

için böyle bir yola girdiği görülmektedir. Burada duygusal olarak 

aldatılan, seven, ancak yüzüstü bırakılan ve sonuçta iĢini bile kaybetmek 

durumunda kalan, genç taĢralı delikanlıdır.‖
527 

Filmde tüm aile bireyleri ayrı ayrı hayal kırıklığına uğrar. Tamirhane kapanır, 

evin büyük oğulları Ģehirdeki kadınlara kendini kaptırıp çalıĢmayı bırakır. Ailenin 

sermayesi tükenir. Evin kızı Fatma, kendisini kandıran zengin bir gence kaçar, Sevgilisi 

onu terk edince eve dönemez. FuhuĢ yapmaya baĢlar. Abileri onu yakalar, onların 

elinden kurtulmak isterken, ölür.  

Gurbet KuĢlarında hayatı iyiye giden tek kiĢi evin ufak oğlu, üniversite 

öğrencisi Kemal‘dir. Aile içinde Ġstanbul‘da ekonomik olarak elindekinden daha 

fazlasını isterken elindekinden olmayan tek kiĢidir, Eserin ―Olumlu tip‖i olan Kemal, 

baĢından beri Ġstanbul‘un imkanlarına fazla bel bağlamamak gerektiğini savunmuĢtur. 
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Filmin son sahnesinde `Bakırcıoğlu Ailesi` yaĢadıkları hezimetin ardından 

köylerine dönerken, bir baĢka kuĢluk treni, bir baĢka 'Bakırcıoğlu Ailesi'ni gara bırakır. 

Farklı oyuncularla (ama aynı seslendirmeyle), filmin ilk sahnesi bu yeni aileyle 

tekrarlanır. Ġzleyici Ġstanbul'a yeni göçen bu ailenin akıbetini öğrenemez, ancak 

Bakırcıoğlu ailesinin hikâyesinin yineleneceğine dair bir izlenim yaratılır.   

Türk sineması toplumsal sorunlara ilgi duyulan bu hareketli dönemde, 

toplumun gündeminde önemli yer tutan iç göç olgusuna ilk kez tutarlı bir Ģekilde 

yaklaĢmaktadır. Gurbet KuĢları, Türk sinemasının köyden kente göçü sorunsal olarak 

iĢlediği ilk filmdir. Ġç göçün Türkiye'de baĢlangıcı 1950'lere uzansa da sinemada 

yansımasının 1960'larda görünmesi, Türk sinemasının geliĢme süreci ile ilgilidir. 

Sinemanın daha önceki dönemlerinin ürünleri toplumsal yaĢamla iliĢkileri yok denecek 

kadar az olan filmlerdir.
528

   

―Türk sineması, aslında her dönemde ve her türde ‗köyünden kalkıp, 

büyük kente gelen‘ insanlara yer vermiĢtir. Ancak göç eden insanları, göç 

nedenleri ile birlikte ele alan; kente uyum, karĢılaĢılan güçlükler, köylü-

kentli çeliĢkileri vb. boyutları ile bu konuya ‗sorunsal‘ olarak yaklaĢan 

filmlerin sayısının - konunun önemi düĢünüldüğünde - pek fazla olmadığı 

görünmektedir.‖
529

 

Gülengül AltıntaĢ, filmin oluĢum hikayesini Ģöyle özetlemektedir:  

―1963 yılında Recep Ekicigil, Turgut Özakman'ın  baĢarı kazanmıĢ 

‗Ocak‘ adlı tiyatro oyununu sinemaya uyarlama teklifiyle Halit Refiğ'e 

geldiğinde, Refiğ tek mekânda geçen bu tiyatro oyununa biraz hareket 

katmak amacıyla, hikâyesi anlatılan aileyi göç ettirmeye karar verir. Göç 

meselesi iĢin içine girince Refiğ gerçekçi bir film yapmak kaygısıyla bu 

konuda birçok eser vermiĢ olan Orhan Kemal'e baĢvurur. Refiğ'in 

senaryoyu beraber yazma teklifini kabul eden Orhan Kemal, yönetmenin 

çizdiği çerçevede senaryoyu geliĢtirerek diyaloglarını yazar. Özellikle 

oyunda olmayan ama Refiğ tarafından diğer karakterle, zıtlık yaratması 

amacıyla senaryoya eklenen Haybeci karakterinin geliĢtirilmesine çok 

önemli katkıları olur. Filmin ismi de Orhan Kemal'in 1962 yılında 

yayımlanan ‗Gurbet KuĢları‘ adlı romanından alınır ancak roman ve 
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filmin, her ikisinin de açılıĢında ‗çığlık çığlığa‘ HaydarpaĢa garına giren 

‗KuĢluk treni‘ dıĢında hemen hiçbir ortak yanı yoktur.‖ 
530

  

Bu açıklama, kronolojik olarak doğru olsa da, Kahramanların varlık 

kavramıyla iliĢkileri bakımından Orhan Kemal‘in Gurbet KuĢları filmi örtüĢmektedir.  

―Halit Refiğ'in Gurbet KuĢları filmiyle Luchino Visconti'nin Roccoeisuoi 

Fratelli (Rocco ve KardeĢleri, 1960) filmi arasındaki benzerlik sıkça 

polemik konusu olmuĢ, hatta Refığ de bu iki film arasında bir paralellik, 

bir yakınlık görülebileceğini dile getirmekle birlikte, görünürdeki 

benzerliğin gerisinde yatan farkın yeterince irdelenmemiĢ olmasından 

yakınmıĢtır.‖ 

Gülengül AltıntaĢ, Gurbet KuĢları'nın Refiğ'in filmografisi içindeki önemimin, 

bir anlamda erken bir 'Ulusal Sinema' örneği olması dire tanımlar. Henüz adı konmamıĢ 

olsa da Refiğ'in 'Ulusal Sinema' adıyla geliĢtireceği, bir yandan seyircinin ortak 

beğenisine hitap edecek popüler bir film, öte yandan ulusalcılıkla ilgili görüĢlerini 

aktarabileceği düĢünsel boyutları olan bir film, beri yandan da toplumsal değiĢimi 

yansıtan gerçekçi bir film formülünü ilk olarak denediği örnek olarak imler. AltıntaĢ 

filmi, toplumsal gerçekçi bir aile melodramı olarak tanımlar. 

―Filmin merkezindeki aileyi oluĢturan bireyler, anlatısal Batı sanatlarında 

olduğu gibi bireysel özellikleriyle öne çıkmazlar. Refiğ prototipler 

yoluyla didaktik bir anlatım tarzı kuran Doğu sanatlarının geleneklerine 

uygun olarak, toplumsal bir panorama sağlamak amacıyla karakterleri ve 

hikâyeyi belli kalıpları takip edecek Ģekilde örmüĢtür. Gurbet KuĢları bu 

anlamda sadece içeriğiyle değil, Doğulu temsil biçimiyle de ulusal 

sinema anlayıĢına uygun bir örnek oluĢturur…‖
531

 

 Selim, Murat ve Fatma arzularına yenik düĢüp sevdiklerine aldanırlar ve 

bunun sonucunda kiĢisel ve ahlaki bir çöküĢ yaĢarlar. Öte yandan Kemal yine akıllıca 

bir tercih yaparak Ayla (Filiz Akın) sayesinde sınıf atlayacak, hatta filmin sonunda bu 

iliĢkinin kendisine sağladığı olanaklar sayesinde ailenin diğer fertlerini de kurtaracaktır.  
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Gülseren Güçhan‘ın göç filmleriyle ilgili yaptığı, değiĢen, göç eden insanların 

sosyo-ekonomik geliĢme ile gerçekleĢecek, sınıf atlama umutlarındaki iyimserliğe dair 

genellemesinin Gurbet KuĢları filmi için de geçerli olduğunu söylemek mümkün.
532

 

5.2.1.1.2 Gurbet KuĢları Filminin Ekonomik Perspektifle ÇözümlenmiĢ 

Öyküsü 

 

Sekans 1: 

- HaydarpaĢa Tren Garı: Tren HaydarpaĢa tren istasyonuna girmiĢtir. Açılan 

tüm kapılarından, sırtlarında yorganları, ellerinde bavullarıyla insanlar iner. 

Anadolu‘dan gelmiĢlerdir. BaĢlarındaki kasket kadar yabancılayan bakıĢları da 

Ġstanbullu olmadıklarının göstergesidir. 

Tahir Efendi ve ailesi de yükleriyle trenden iner. Aile, Tahir Efendi, üç oğlu 

Selim, Murat ve Kemal, kızı Fatma ve karısından oluĢmaktadır. 

Tahir Efendi, trenden inince sayılarının tam olup olmadığını kontrol eder: 

―Dikkat edelim birbirimizi yitirmeyelim, Ġstanbul‘da Ģakaya gelmez bu iĢ!‖ der. ġehre 

geliĢ motivasyonlarını ilk sahneden anlarız:  

Tahir Efendi: Allah‘ın  emriyle Ģah olacaz Ġstanbul‘a ġah! 

Selim: Bu kadar insan sırt sırta verdik mi kolay. 

Murat: Dağları bedesten ederiz. 

 

- Trenden Haybeci iner. Kondüktörle tartıĢmaktadır. Trene biletsiz binmiĢtir. 

Defaten atılıp, tekrar trene binmenin bir yolunu bulmuĢ, Ġstanbul‘a kadar varmıĢtır. 

Rahat tavırlarıyla dikkat çekmektedir.  

- Tahir Efendi ve ailesi, gardan çıkmıĢ, denize bakmaktadır.  TaĢradan Ģehre 

gelen ailenin garın denize bakan merdivenlerini iniĢini görürüz. Merdivenlerin 

bitiminde - yani tam Ģehrin eĢiğinde- Ģehirdeki kadının ikili kimliğine dair ipuçlarını 

hemen veren peĢ peĢe iki plan görürüz. Önce ailenin en büyük oğlu Murat, baĢlan açık, 

gülerek ve serbestçe gezen iki genç kadını kardeĢi Selim'e iĢaret ederek Ģehrin asıl neyi 

vaat ettiğini gösterir. Nitekim Murat parasını kadınlarla harcayıp ailenin felaketini 
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hızlandıracaktır. Hemen peĢinden ailenin kızı denize ve Ģehrin ufka yayılan 

sonsuzluğuna duyduğu hayranlığı belirtir. Ama baba, hem kadınları iĢaret eden oğlunu, 

hem de Ģehre bakan kızını paylayıp önüne katar. Bu davranıĢıyla, Ģehre gelmiĢ olsalar 

bile Ģehrin zamanına ayak uydurmayacaklarının kararlılığını da hissettirmek ister. Ne 

oğulları Ģehrin serbest kadınlarıyla düĢüp kalkacaktır, ne de kızı o serbest kadınlardan 

biri olacaktır. Böylece Ģehrin zamanına dair asıl ipucunun bir toplumsal cinsiyet 

meselesi olduğunu ve Ģehirli olmanın kadınların serbestliğiyle ölçüldüğünü de sezeriz. 

Baba, ailenin kural koyucusu olarak Ģehre kendisinin izin vereceği biçimde 

katılabileceklerini en baĢtan belirtmiĢtir. ġehre varmıĢ olsalar bile, onların zamanının 

hala taĢra zamanı olduğunu, kendi mekânlarını da görünmez bir gibi sırtlarında taĢıyıp 

getirdiklerini hissettirir. 
533

 

Sekans 2:  

-Vapur: Tahir Efendi ve ailesi vapurdadır. Haybeci de vapurdadır. Vapura da 

kaçak binmiĢtir. Kondüktör gelir, vapurdan inmesini söyler. Haybeci savunmasını 

yapar, kendini haklı görmektedir:  

Haybeci: Kimin malından kimi kaldırıyon? Ben bu vatanın evladı değil 

miyim yoksa? Benim dedem 93 Harbi‘nde Moskof kurĢununa, babam 

Sakarya‘da Yunan kurĢununa kurban gitti. Biletimi düĢürdüm diye 

kıyamet mi koptu yoksa vapur yolundan mı ĢaĢtı? 

Biletçi bıkkınlıkla karıĢık bir anlayıĢ gösterir. Haybeci, Tahir Efendilerin karĢı 

sırasına oturmuĢtur. Tahir Efendi‘den sigara ister, ona ―hacı emmi‖ diyerek hitap eder.  

Tahir Efendi sigarayı verir, Haybeci yakar, keyifle içer. Böylelikle tanıĢmıĢ olurlar.  

Haybeci, ―ĠĢ bilenin kılıç kuĢananın‖ diyerek, her Ģeye para vermenin 

gereksizliğinden dem vurur.  

Cüneyt: Babandan Ģehit maaĢı yok mu? 

Haybeci: Ne Ģehidi, ne maaĢı? Ben anamı babamı bilmem. 

Anne: Gemini yürütmenin kolayını bulmuĢun. 

Haybeci de Ģehri ele geçirmeye gelmiĢtir. Kıyafetleri eski, hali gariban, kendi 

bedavacıdır, ama hayli iddialıdır: 
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Haybeci: Hey taĢına toprağına kurban olduğum ekmeği bol Ġstanbul‘u 

ulan kahpe Ģehir, koru kendini haybeci geliyor, sana kral olacak kral!  

Haybeci ve Tahir Efendi‘nin tüm ailesi, yerlerinden kalkıp, denize ve Ġstanbul 

siluetine büyülenmiĢ gibi bakarlar: DıĢ ses olarak Tahir Efendi, memleketlerinden 

kalkıp buralara geliĢ motivasyonunu anlatmaya baĢlar: 

Tahir dıĢ ses: Tümümüzün gönlünde aynı ateĢ yanıyordu: Bu beldeyi 

fethetmek! MaraĢ‘ta iĢler bozulunca dükkânı, dede yadigarı bahçeli evi 

satmaya mecbur kaldık. Artık taĢı toprağı altın Ġstanbul‘a dört elle 

sarılmaktan baĢka çaremiz yoktu. Bir tamirci dükkânı açıp iki büyük 

oğlum Selim ve Murat‘la iĢletecektik. Küçük oğlum Kemal liseyi 

bitirmiĢti, üniversiteye girmek istiyordu. Kızım Fatma ise evde anasının 

iĢlerine yardım edecekti. Selim ilen daha evvel buraya gelip, kesemize 

uygun bir ev peylemiĢtik. 
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Sekans 3:  

- Mahalle: Sur içinde eski cumbalı evlerin olduğu bir mahalleye girerler. 

Yolları bozuk, fakir bir mahalledir. Evin büyük oğlu Murat, denize bakar, karĢı 

kıyılardaki evleri gözüne kestirmiĢtir.    

Murat: Ahhh insan Ģu karĢılarda oturmalı ki… 

- Ev sahipleri gelir. Eve girerler. Ev sahibi gürültücü bir kadındır. Duldur, tek 

geçim kaynağının bu ev olduğunu söyler. 

Ev sahibi: Erkeksizlik kapıya konulacak dert değil.  

Önceki kiracılarının kirayı gününden önce getirdiğini söyleyerek mesaj verir: 

Ev sahibi: Sizden iyi olmasınlar her kiracım memnun ayrıldı.  

Evin iki büyük oğlu camdan karĢı kıyılılara bakar bakar. Buralar zengin muhitlerdir.  

- Aile yer sofrasında bakkaldan alınma peynir ekmek yer. (Memleketlerinden 

erzak getirme çabasına girmemiĢlerdir)  

Hatice (Tahir‘in eĢi) : Bu günkü soframız yavan evlatlarım. 

Tahir Efendi: Hele bir kez iĢleri yoluna koyak, 

Selim: Her gün yağ bal yeriz, Ģerefsizim 

 

Evin küçük oğlu Kemal, bu varlığa kavuĢma hayallerinin gerçekleĢmesi 

konusunda Ģüphelidir. Hatice, ―babanın hevesini kursaklarında bırakma‖ der. Fatma ile 

kardeĢi Kemal‘in arası Fatma‘nın diğer abileriyle oyduğundan daha iyidir. Fatma 

Kemal‘i savununca, Murat ve Tahir Efendi tersler.  Aile tekrar tamirhane hayallerine 

dalar. Daha önce gelip bir tamirhane kiralamıĢlardır. O tamirhanede sırt sırta verip 

çalıĢıp, bolluğa kavuĢmayı tasarlarlar. 

Tahir Efendi: Yarın o büyük dükkanı devraldık mı… 

Selim: Kaporasını yatırmadık mı baba? 

Tahir Efendi: Oğlum bunun burası Ġstanbul, Ġstanbul esnafından bir 

yumurta mı aldın, kır bak sarısı yerinde mi? 

… 

Tahir Efendi: Allah yüzümüze güldü mü ben bilirim o zaman ne 

yapacağımı 
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Selim: Ben biliyorum babamın ne yapacağını. Ver elini MaraĢ. Yakup 

ustanın önünden gıcır gıcır geçecek. 

Tahir Efendi: Bu oğlan benim kalbimi okur tekmil. Sırtımda Ġngiliz 

laciverdi, Ģordan Ģuraya köstekli Serkisof saati. Ayaklarımda sarı 

ayakkabılar. Esnafa beleĢ rakı ısmarlayacam ki paĢalar gibi… 

 

EĢi Hatice, temennilerinin gerçekleĢmesi için dua etmektedir. 

Murat: ġah olacaz Ġstanbul‘a Ģah! 

- Ailenin dini inançları ananevi düzeyde kuvvetlidir. Tahir Efendi, ailesini 

sokağa besmelesiz çıkmamaları için sıkı sıkı tembihler. Tahir Efendi ve üç oğlu, evden 

çıkar yeni tuttukları tamirhaneye bakmaya giderler. 

Sekans 4: 

Fatma karĢı komĢu Mualla‘yla tanıĢır. Mualla sarıĢın, bekar 35- 40 yaĢlarında 

bir kadındır. 

Sekans 5: 

- Tahir Efendi ve oğulları kocaman bir tamirhanenin önüne gelir. Tahir Efendi 

dükkânda bulduğu bir yetkiliye dükkanı devralmaya geldiklerini, daha önceden bu 

dükkana gelip kaparo verdiklerini söyler. ġef güler. Kaparo verdikleri adam onları 

dolandırdığı ortaya çıkar. ―Böyle muazzam bir iĢyeri, zaten bu paraya devrolunmaz,‖ 

der usta. Baba ve oğulları çaresizlik içindedir. ġehrin kalabalığında, ufacık kalmıĢ aileyi 

görürüz. 

Murat dıĢ ses: Dünya sanki tepemize yıkılmıĢtı. ġimdi ne yapacaktık? 

Hem paramız dolandırılmıĢtı, hem de sipsivri kalmıĢtık koca Ġstanbul‘da. 

Ama baktık ki çare yok, kendimizi toparladık. Elde avuçta ne varsa 

birleĢtirdik, bir küçük dükkan açtık. Verdik sırt sırta, çalıĢ Allah çalıĢ. 

Sekans 6: 

- Tamirci dükkânı: Tahir Efendi, büyük oğulları Selim ve Murat, ara sokakta 

bir tamirci dükkanındadır. Araba tamir etmektedirler.  KarĢılarında bir gayrimüslim 

tamirci Palahut Usta‘nın tamirhanesi vardır. Rakipleridir. Palahut ustanın karısı Despina 

sefer tasıyla kocasının yanına gelir, arada yan gözle Selim‘e bakar. 
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Selim dıĢ ses: KarĢımızda bir tamirci dükkânı vardı. Rum‘du sahibi. 

Palahut Usta diyorlardı. Heriflerin konuĢmalarını anlamıyorduk. Lakin 

zorlu bir avradı vardı herifin. AĢk olsun hani kitap gibi avrat. Oldu mu 

öylesi olmalı. Dükkana yemek getiriyordu. Bizim Murat da 

kerizleniyordu bir iki. Kerizlenmiyecek gibi değildi ki baba. Adı 

Despina‘ydı kaltağın. Alttan alta bakıyordu bize doğru. O gün anladım ki 

avradın gözü bende, yüreğim tıp etti.  

Sekans 7:  

Tıp fakültesi:  

Selim dıĢ ses: Kemal üniversiteye girdi. Okuyup doktor olmak istiyordu. 

Anlattığına göre orada iyi arkadaĢlar edinmiĢ. 

- Ayla (Filiz akın), Kemal ve tıp fakültesi öğrencileri laboratuardadır. Diğer 

öğrencilerle birlikte ders yapmaktadırlar.  

Sekans 8: 

Selim dıĢ ses: Murat bir müddet sonra tamirhanede sıkıldı, bir takside 

Ģoförlük yapmaya baĢladı, kısa zamanda Ġstanbul dolmuĢ Ģoförleri gibi 

bitirim oldu çıktı.  

- Murat, dolmuĢ durağındadır. Otomobiller sıraya dizilmiĢtir, Murat külhanbeyi 

tavırları ve hemen kaptığı dolmuĢçu jargonuyla dikkat çekmektedir. Bir müĢteriyle 

aralarında bir sürtüĢme çıkar. Kemal, Araba baĢında gelene geçene  çağrıda 

bulunmaktadır. Sıra gözetmeden müĢterileri kapar.  

Selim dıĢ ses: Gözünü budaktan sakınmıyordu ekmeği aslanın ağzında 

kapıyordu.  

Murat‘ın müĢteriyi kapması diğer taksicilerin sinirini bozar.  

- Ġstanbul‘a yeni gelen Bakırcıoğlu ailesi, burada çalıĢanların iĢ düzenini 

bozmuĢtur. Tahir Efendi ve Selim, Palahut ustanın iĢlerini, Murat, DolmuĢ durağındaki 

diğer Ģoförlerin iĢlerini bozmuĢtur.   

- Murat, tren garında müĢteri bırakırken, Ġstanbul‘a geldiği gün tanıĢtıkları 

Haybeci‘yle karĢılaĢır. Haybeci, hamallığa baĢlamıĢtır. Murat, ―Ģah olacağım diyordun, 

hamal mı oldun?‖ minvalinden ti‘ye alır. Haybeci ise hala Ģah olacağını iddia 

etmektedir. 
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Sekans 8: 

- Fatma‘yla Mualla, bakkalın önünde karĢılaĢır. Mualla, Fatma‘ya daha sık 

görüĢmek istediğini söyler. Fatma da isteklidir lakin izin alamayacağını düĢünür. 

Sekans 9: 

- Evde sofra kurulmuĢtur. Masada yemek yemektedirler. Fatma‘nın tek baĢına 

bakkala gitmesi Murat‘ı rahatsız etmiĢtir. Kemal, Fatma‘yı savunur. O sırada ders 

çalıĢmaktadır. Kendileri çalıĢırken, Kemal‘in okuması da Murat‘ın sinirini bozar. 

Murat: Hem ne, çalıĢ çalıĢ allame mi olacaksın? 

Kemal: Belki de olurum 

Murat: Bu dünyanın dingili ekmek oğlum ekmek, sende zerre kadar 

düĢünce olsa, bizim gibi üçün beĢin yoluna bakarsın. 

Tahir Efendi: Benim evimde ben varken kimseye laf düĢmez. Oğlumu 

okuturum, okutmam, kızımı bakkala manava yollarım, yollamam. O 

benim bileceğim bir Ģey. 

 

Selim de Fatma‘nın bakkala gitmesini istememektedir. ―Ġstanbul‘da genç kız 

olmak zor,‖ der: MaraĢlı ahbapları Erengiller‘in Naciye MaraĢ‘tan Ġstanbul‘a kaçmıĢtır 

da yüzünü gören olmamıĢtır. Aile fertleri kendi aralarında bunu konuĢur, bunu bir ibret 

olayı olarak anlatırlar. 

Sekans 10: 

- Tiyatro salonu çıkıĢı: Kemal, okuldan arkadaĢlarıyla tiyatroya gitmiĢtir. Oyun 

çıkıĢı, arkadaĢları bir yerlere gitmek ister lakin Ayla‘nın ev gitmesi gerekmektedir. 

Kemal, Ayla‘yı evine bırakacaktır. ArkadaĢlarının yanından ayrılırlar. Yolda bir dilenci 

kadınla karĢılaĢırlar, Kemal sadaka verir.  

Ayla: Sapsağlam kadın. ÇalıĢsın. Sonra neden köyünü bırakıp gelmiĢ? 

Dilenmek kolay, kalk köyünden gel. Ġstanbulluyu soy! 

Kemal: DıĢarıdan her gelen Ġstanbul‘u soymak için mi geliyor? 

Ayla: Valla Kemal, ne için gelirlerse gelsinler. Ġstanbul‘u 

Ġstanbulluluktan çıkarıyorlar. Her tarafta bunlar. Hem sana ne onlardan. 

Yoksa sen de mi onlardansın? 

Kemal: Allah göstermesin benim ailem su katılmamıĢ Ġstanbulludur. Köy 

adına Kadıköy‘den baĢkasını bilmem. 
 

Sekans 11: 
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- Tahir Efendi ve Selim tamirhanededir. Onların önündeki araba sayısı, Palahut 

Usta‘nınkinden fazladır. ĠĢleri iyidir. Pahahut Usta‘nın karısı Despina kocasının yanına 

gelir, giderken de Selim‘e davetkâr gülümser. Bu sırada bir müĢteri gelir. Selim‘e 

arabanın karbüratörüne bakmasını söyler. Selim, ―bakamam iĢim var,‖ der. MüĢteri, 

Palahut Usta‘nın dükkânına gider. Selim, Despina‘nın arkasından gider. 

Selim dıĢ ses: Kadın fazla nazlanmadı. Kocasının iĢ saatlerini bahane 

ederek hep iĢ saatlerinde buluĢmak istiyordu. 

- Despina ve Selim, parklarda bahçelerde buluĢup seviĢmeye baĢlarlar. Sonra 

görülmemek için Despinalarda buluĢmaya baĢlarlar.  

Sekans 12: 

-Tamirhanede Tahir Efendi‘nin morali çok bozuktur. ĠĢler umdukları gibi 

gitmemektedir. Öncelikle, sırt sırta verip çalıĢma hayalleri uçmuĢtur. Selim, iĢ 

saatlerinde dükkânda durmamaktadır. (Despina hep iĢlerin yoğun olacağı saatlere 

randevu vermektedir) Tahir Efendi, ekseri tamirhanede yalnızdır. Jarjonu Ġstanbul 

konuĢurken tutmamaktadır. Tahir Efendi, hala kırsal feodal dille konuĢmaktadır. 

MüĢteri, pazarlık ettiği zaman, ―iĢine gelirse‖ deyip terslemektedir. MüĢteriler Palahut 

Usta‘nın dükkânına geri dönmeye baĢlar.  Bakırcıoğlu ailesinin ekonomik durumu 

kötüye gitmektedir. 

Sekans 13: 

- Mualla, Fatma‘yı oturmaya çağırır. Fatma gider. Fatmalar arada  sinemaya 

gitmektedir, ―ama cümbür cemaat!‖ Tüm aile... Fatma dıĢarı çıkıp tek baĢına gezmek 

istemektedir ama izin alamaz. Mualla, ―korkaksın da ondan‖ der. O sırada çalan 

guguklu saat Fatma‘yı büyüler. Ġlk kez görmektedir. Fatma ve Mualla baĢka bir gün 

buluĢmak için sözleĢirler. Süslenip püslenip gideceklerdir ama Fatma‘da makyaj 

malzemesi yoktur. Mualla, ―bende süs de var, boya da‖ der. Fatma hiç makyaj 

yapmamıĢtır. Mualla, ―sen güzelliğinin farkında değilsin‖ der, denemek için Fatma‘ya 

makyaj yapar, saçlarına model verir. Yeni bir elbise giydirir. Fatma aynada kendine 

bakar, inanamaz. Çok mutlu olmuĢtur.  
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Sekans 14: 

- Okul çıkıĢı Ayla‘yla Kemal diğerlerinden arkadaĢlarından ayrılır, yürümeye 

baĢlar. Kemal, baĢka kardeĢi olmadığını söyler. Ayla‘nın doktor bir abisi vardır. 

Amerika‘ya yerleĢmiĢtir. Kemal, ―kendi memleketi ona dar mı geldi?‖ diye sorar. Bu 

arada Murat taksiyle yanlarından geçmektedir. Kemal‘i görünce durur. Ayla‘ya 

―Abisiyim bunun, atlayın götüreyim‖ der. Kemal‘in yalanı ortaya çıkmıĢtır, bozulur. 

Ayla merak etmiĢtir, arabaya biner. Murat, gayet külhanbeyivari konuĢmaktadır. 

Ailenin MaraĢ‘tan geliĢ hikâyesini bir çırpıda anlatıverir. Kemal, Murat‘ın bu jargonda 

konuĢmasına da hikâyelerini döküvermesine de bozulmuĢtur. Ayla‘yla Kemal, arabadan 

iner. Ayla Murat‘a kibar davrandıysa da Kemal‘e çok bozulmuĢtur.  

Ayla: Yok ĠstanbulluymuĢ, yok zengin bir ailenin tek oğluymuĢ, ne gerek 

vardı bütün bu yalanlara? 

Ayla gider.  

Sekans 15: 

- Evde, Murat Selim‘e Ayla‘yı anlatmaktadır. Kemal rahatsızdır. Murat, 

kardeĢinin sevgilisinden gururlanmaktadır adeta; altta kalmayacağını belirtir: 

Murat: Sen prensesi buldunsa, ağan da kraliçeyi tavlayacak yakında. 

Sekans 16: 

- Murat bir gece kulübündedir. Dansöz Seval‘e bakmaktadır. Belli ki ona karĢı 

bir Ģeyler hissetmektedir: 

Murat dıĢ ses: Aklımdan çıkmadı bir türlü. Tuttum çalıĢtığı yere gittim. 

Yanımızdan geçti ama bakmadı bile. Görse, kabili yok... Bakar, güler. 

Yanıma bile otururdu. 

Seval, dansını bitirir, Murat‘la hiç ilgilenmez. Gidip, zengin giyimli bir adamın 

masasına oturur. Sohbet etmeye, kahkaha atmaya baĢlar. 

Selim dıĢ ses: Kahkaha attırmak madem parasıyla, biz de mangırı basar, 

kahkahayı attıramaz mıyız yani? 



194 

 

Murat, Seval‘i yanına çağırır ama karĢılığında cebindeki tüm parayı hesaba 

yatırmak durumunda kalır. 

- Murat artık her gece bu gece kulübüne gelmektedir. Seval ona yüz vermez. 

Murat dıĢ ses: Kancık cebimin içini mi gördü nedir, bize boĢ veriyordu. 

- Bir kavga çıkar. Kavganın sebebi Seval‘dir. Murat, adamları döver. Gece 

Seval‘le onun evine gider. Seval, Murat‘ın yaptığı bu iyiliğin karĢılığını vermek ister. 

Seval: Hepiniz aynı Ģeyi istersiniz gel. Sabrının ve yardımının karĢılığı al.  

Murat bozulmuĢtur. Seval‘e tokat atar. Seval‘in üstündeki süslü kıyafeti çeker 

atar. Ona odada bulduğu baĢka desenli bir entari verir giyinmesi için. ―YanlıĢ 

bellemiĢsin beni‖ der. Gidecektir. Seval, ―yalnız kalmak istemiyorum, kal burada‖ der. 

Seval macerasının bir kısmını anlatır. Seval‘in belalısı vardır. ―Seni artist yapıcam‖ 

diyerek avansına ortak olmuĢtur. Murat kanepede uyur. Sabah Seval ona çay getirir. 

Murat çok mutludur. 

Murat: ġu koca Ġstanbul‘da ilk defa bir kadın bana çay ikram ediyor o 

da… 

Seval: O da benim gibi o biçim bir kadın. 

Seval, ―beni seviyorsun‖ der… Kemal, önce reddeder sonra seviĢirler.  

Sekans 17: 

- Tamirhane: Tahir Efendi‘nin tamirhanesi bomboĢ, Palahut Usta‘nın 

tamirhanesi ise tıklım tıklımdır.  Tahir Efendi, Selim‘in Despina‘yla iliĢkisi olduğunu, 

bu yüzden iĢlere boĢ verdiğini anlamıĢtır. Oğlunu azarlar. O sırada Despina, oradan 

geçer, Selim peĢinden geçer.  

- Despina, ―artık birbirimizi görmeyelim‖ der. Selim ĢaĢırır.  Despina, Selim‘le 

kocasının iĢlerinin düzelmesi için birlikte olmuĢtur. Selimler aynı mahalleye dükkân 

açınca Halahut‘un iĢleri bozulmuĢtur. Despina da geçim sıkıntısından dolayı çareyi, 

Selim‘in iĢ saatinde onunla görüĢerek geçirmiĢtir. Böylece Tahir Efendi‘nin dükkânında 

tamirci göremeyen müĢteri, Palahut‘un tamirhanesine gitmekte, iĢler düzelmektedir. 
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Despina: Ben seni sevmiyorum, hiçbir zaman sevmedim. Her Ģeyi kocam 

için yaptım. Ne zaman ki sen beni seviyordun, öpüyordun. Ben dua 

ediyordum Allahıma ki düzelsin iĢleri kocamın. Benim yedi yaĢında bir 

oğlum var.  

Selim: Ben niye görmedim? 

Despina: Ne zaman biz buluĢuyorduk, o gidiyordu okula. Ġstemedim 

bilesin. Bir oğluĢ var sanacaksın ki ben bir kokona. Yaptık büyük bir 

günah. Ama ailemizin saadeti için mecburdum buna. BaĢka çarem yoktu. 

 

Selim hırslanır, duvara yumruk atar. Despina günah çıkarmak için kiliseye girer. 

Sekans 18:   

- Tahir Efendi‘nin tüm ailesi evde toplanmıĢtır. Bir nevi ev içi ekonomik Ģura 

yapılacaktır. Baba, önce iĢlerin kötü gitmesinden sorumlu tuttuğu her çocuğunun kendi 

alemine dalması durumunun altını çizer; ―nihayet toplanabildik‖ Murat, dolmuĢ iĢini 

boĢlamıĢtır, Selim zaten ihmalkarlığıyla tamirhanenin kapanmasına yol açmıĢtır. 

Tahir Efendi: Dükkan bizi utandırdı iĢler ayaz. Kefere adamlar bizden iyi çıktı. 

Dükkanı kapatmaya karar verirler. Bu sırada ev sahibi gelir. Geçim 

sıkıntısından dem vurarak zam ister. GeçiĢtirirler.  

- Para sıkıntısından kurtulmak için bir tek çare var der Tahir Efendi. Külüstür 

bir araba vardır, hurdadır, adam etmesi zordur. Onu alıp dolmuĢçuluk yapmayı 

tasarlarlar. Arabayı Tahir Efendi tamir edecektir:  

Tahir Efendi: Bana hurdacı Tahir derler oğlum, memleketin en eski 

ustasıyım 

Sermayeleri tükenmiĢtir. Arabanın peĢinatı için dükkanı devredeceklerdir ama 

batmıĢ bir dükkanın devir parası, hurda bir arabanın bile peĢinatını karĢılayacak meblağ 

tutmaz. Hatice bu sırada, kızı Fatma‘nın çeyizi için yıllardır biriktirdiği bilezikleri 

çıkarır, kocasına verir. Tahir mutlu olur, gönenir. 

Tahir: Hey benim koca avradım… Bana senden, sana benden hayır var. 

Senle ben aynı arabaya koĢulmuĢ atlarız. 

DolmuĢ çalıĢırsa sağlayacağı geliri hesap ederler. ĠĢler umdukları gibi giderse 

külüstürü satıp, üzerine biriktirdiklerini ekleyip, ―kız gibi bir araba‖ alacaklardır. 

Oğulları ―sonra sen istirahat edersin baba‖ der. 
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Hatice: Benim erim sizler gibi nice gençleri cebinden çıkarır 

Tahir Efendi: Duyuyor musunuz? Marifet kırk yıllık avradını bu türlü 

konuĢturmakta.   

 

Aile kurdukları bu hayalin ardından hemen Ġstanbul‘a geliĢ motivasyonlarına 

geri döner. Ġstanbul‘u ele geçirme hayaline geçerler.  

Selim: Azmin elinden ne kurtulur? Bir araba daha alırız sonra.  

Tahir Efendi: O zaman iĢte, o zaman ele güne karĢı Ģu kahpe Ġstanbul‘a 

karĢı Ģah olacağız Ģah! 

 

Murat, sevgilisi Ġstanbul‘un kraliçesi olduğundan olsa gerek, baĢta Ģah olmak 

isterken artık, ―Kral‖ olmak istemektedir. Tahir Efendi, iĢleri iyi gidince kızının çeyizini 

en iyi Ģekilde dizeceğini söyler. Bilezikleri de yerine koyacaktır. Yine de Ģimdilik 

gönlünü almak için, ilkin ne istediğini sorarlar. Fatma Mualla‘nın evinde görüp pek 

beğendiği guguklu saatten ister.  

Sekans 19:  

- Fatma‘nın istediği guguklu saat alınmıĢtır.  

- Mualla‘yla Fatma, beraber sinemaya, pastaneye gider sık sık. Yolda 

Mualla‘nın arkadaĢlarıyla karĢılaĢır, bir davete çağırılırlar. 

Sekans 20: 

- Tahir Efendi ve Selim‘in besmele çekerek, hurda arabayı almaya gittikleri 

gün Fatma‘yla Mualla davete gider. Fatma, semt içinde gördüğümüz kıyafetlerine 

nazaran daha ―kentli‖ giyinmiĢtir.  

- Türk filmlerindeki tipik ―dejenere parti ortamı‖dır. Ġçkiler su gibi akar. Plak 

çalınır. Hafif meĢrep kadınlar, kahkahalar atmakta, insanlar kızlı erkekli dans 

etmektedir. 

Mualla, Fatma‘yı ―FatoĢ‖ diye taktim eder. Fatma, dans etmeyi bilmemektedir, 

içki içmemektedir.  Davetteki insanlar onunla dalga geçer. Fatma ilk kez girdiği bu 

ortama ĢaĢkınlıkla ve anlamaya çalıĢarak bakmaktadır. Ayrıksı kalmıĢtır. Davette, 

Orhan, nazik tavırlarıyla Fatma‘nın dikkatini çeken tek kiĢidir. (Orhan‘ı Türk 
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filmlerinin kıdemli yakıĢıklı kötüsü Önder Somer‘in oynaması Fatma‘nın baĢına 

geleceklere iĢaret eder gibidir.) Fatma, çevresine bakınır, manzara tanıdık gelmiĢtir 

aslında: ―Tıpkı filmlerdeki gibi‖ der. 

Mualla Fatma‘nın yanına gelir, buraya gelip de içki içmemek olmaz der. Fatma 

elindeki kadehteki içkiyi, yüzünü buruĢturarak bir dikiĢte içer. Sonra aynı hızda bir 

kadeh daha… Hemen sarhoĢ olur. Pikaba çiftetelli koyarlar. Mualla, ―senin 

oynayamayacağını söylüyorlar çık da göster Ģunlara gününü,‖ der. Partideki erkekler, 

―FatoĢ, FatoĢ‖ diye tezahürat yapar. 

FatoĢ‘u oynatırlar. FatoĢ kendini kaptırır, çekinerek çıktığı pistte, içkinin de 

verdiği etkiyle rahatça oynamaya baĢlar. Erkekler etrafında bir halka oluĢturarak onu 

izler. Bu ortamdan farklı biri olarak, değiĢik bir tür seyirliktir. Erkeklerin ilgisinin 

Fatma‘ya kaydığını gören baĢka bir kadın, ―bu adamlarda da hiç zevk yok‖ der. Yine de 

Fatma‘nın göz bebeği olmasını içi kaldırmaz. Çiftetelli plağını çıkararak batı tarzı bir 

müzik açar. Ortaya geçer, dans ederek soyunmaya baĢlar. Fatma kenara çekilir. Mualla 

FatoĢ‘u, ―Ģundan geri kalma‖ diye öne iter. Fatma geri kaçar. ÜrkmüĢtür, kültür Ģoku 

yaĢamaktadır. Bir adam gelir, tacizkar tavırlar sergiler. Orhan Fatma‘yı adamdan 

kurtarır. Fatma evin içinde Mualla‘yı arar. Odanın birinde seviĢirken bulur. Çok ĢaĢırır. 

Ona göre ―Mualla Abla‖, ―böyle bir Ģey yapacak‖ biri değildir. Fatma buradan ayrılmak 

ister.  Orhan Fatma‘yı otomobille eve bırakacaktır. 

- Partinin yapıldığı ev bir apartman dairesidir, çıkınca yeni yapıların arasından 

geçerler. Ordan geçen Murat, Fatma‘yı arabada görür. Çok sinirlenir. Orhan ve Fatma 

bir sonraki görüĢme için sözleĢirler. Muhite yaklaĢınca Fatma arabadan iner. 

Sekans 21:  

- Evde Selim, Fatma‘nın geç gelmesine sinirlenmiĢtir. Murat gelir, onu ―Hususi 

arabada‖ gördüğünü söyler,  Fatma‘yı döver. Zorla saçlarını keser. Fatma hem yediği 

dayağa hem saçlarına ağlamaktadır. Tahir Efendi gelir, kızını Murat‘ın elinden alır.  

Murat: Elin heriflerinin hususisinde fink atıyor. 
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Tahir Efendi hem hiyerarĢik üstünlüğünü, hem ekonomik üstünlüğünü 

kullanarak oğlunu susturur: 

Tahir Efendi: Benim evimde, benim çocuklarımı benden baĢka kimse 

dövemez. Fatma‘nın ekmeğini siz vermiyorsunuz ben veriyorum. Eve bir 

kuruĢluk hayrınız dokunmaz.  

Tahir Efendi kızını ayağını denk alması konusunda sertçe uyarır. Kemal, 

Fatma‘nın yanına gider. Fatma, saçlarına ağlamaktadır. Kemal, ona moral verir. Makası 

alır, Fatma‘nın biçimsiz kesilen saçlarına model verir. Fatma, aynadan yeni halini 

beğenir. Bir daha Orhan‘la görüĢmeyeceğine dair, Kemal‘e söz verir.  

- Fatma tüm yasaklara rağmen Kemal‘le buluĢur. Arabayla ormana gider 

seviĢirler, ―ama fazla ileri gitmezler‖. Fatma evleneceğinden emindir. Orhan, ―bir miras 

meselesi var. O hallolunca evleneceğiz,‖ der. Fatma abilerinden korkmaktadır. 

Sekans 22:  

- Murat, Seval‘i uykudan uyandırır. Onun evinde kalmıĢtır. Sevgili olmuĢlardır. 

Murat kendisiyle gururlanmaktadır: 

Murat: En büyük emelim hakikat oldu. Hep Ġstanbullu bir sevgilim olsun 

isterdim. Kaderde varmıĢ. Zamanla Ġstanbul‘un kraliçesi benim oldu. 

Hakikatten Ġstanbullu kadının üstüne yoktur. 

Seval aslen MaraĢ‘lı olduğunu söyler. Onun ailenin hep ibret hikayesi olarak 

anlattığı Erengillerin Naciye olduğu ortaya çıkar. Meğer birbirlerini gıyaben 

tanıyorlardır. Naciye, Ġstanbul‘a gelince adını Seval olarak değiĢtirmiĢtir. Murat‘ı 

uyarır: ―Kimseye söyleme, ailem beni ölü bilsin‖ der. Naciye evden, babası onu zorla 

evlendireceği için kaçmıĢtır. Yok, yokluk içinde yaĢamıĢtır MaraĢ‘ta. Evlenince de 

baĢka bir sefaletin içine düĢeceğinden korkmuĢtur. 

Telefon çalar, Murat açar,  Seval‘i arayan birine ―yanlıĢ numara‖ der kapatır. 

Tekrar çalar, aynı kiĢi aramaktadır, Seval gayet samimi konuĢur Murat bozulur çıkar. 

Sekans 23: 
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- Tahir bahsi geçen hurda arabayı almıĢtır, arabayla duraktadır. Haybeci, taksi 

muavini olmuĢtur. 

Haybeci: Ömrün yeterse bir gün haybeciyi kral olarak görecen. Ben 

hamallıktan otopark kahyalığına yükseldim. Senin gibi tamircilikten 

Ģoförlüğe düĢmedim. 

Haybeci, Tahir‘in kendisine verdiği bahiĢiĢi beğenmez. 

Haybeci: Dostluk kantar ilen alıĢ veriĢ miskalilen 

Sekans 24: 

- Seval ve Murat pastanede buluĢur. Seval‘in yanında bir erkek arkadaĢı vardır. 

Murat Seval‘i  baĢkalarıyla samimiyet kurmaması yönünde ikaz eder. Kavga çıkar. 

Seval, Murat‘ı orada bırakıp çıkar. Murat takip eder. BarıĢırlar. Yolda iki adam Seval‘e 

laf atar. Adamlarda Seval‘in ne iĢ yaptığını bilmekten kaynaklanan bir pervasızlık 

vardır. Murat onlarla kavga eder.  

- Murat, burada Seval‘i tanıyanlar çıktığından burada yaĢamak istememektedir.  

―Evlenip baĢka yere gidelim‖ der. ―Mesela MaraĢ‘a‖ 

Seval: Çıktığım çukura yeniden girmem. Bir lokma ekmek için 

evlenmem ben rahat yaĢamak için Ġstanbul‘a taĢındım. Seni seviyorum, 

yaĢayıp gidiyoruz.  

Murat: Artık pavyona da gelmicem o iĢi istemiyorum.  

 

Sekans 25: 

- Tahir‘in arabası yolda kalmıĢtır. 

Sekans 26: 

- Okulda, Kemal Ayla‘ya konuĢmak için fırsat kollamaktadır lakin Ayla 

yalanına kızdığından Kemal‘le konuĢmamaktadır.  Günün birinde dayanamaz yumuĢar. 

BarıĢırlar. Kemal, neden yalan söylediğini Ģöyle açıklar. 

 Kemal: TaĢradan gelenleri sevmediğini biliyordum. Benim de onlardan 

biri olduğumu öğrenirsen dostluğumuz bozulur diye korktum.  

Ayla, Kemal‘e, ―bir daha güvenimi sarsma‖ der. ÖpüĢürler.  
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Sekans 27: 

- Selim, Haybeci‘yle karĢılanır. Haybeci müzayedeciliğe ―yükselmiĢtir.‖  

Haybeci: BoĢ gezinmekle olmaz bunun burası Ġstanbul. Allah‘ın arka 

cebinden peygamberini çalarlar valla.  

Haybeci Selim‘e iĢ teklif eder. Selim‘in aklına yatar. 

Sekans 28: 

- Orhan Fatma‘yı arabayla bir eve götürür. Lüks villa tipi bir evdir.  

Orhan: Boğazdaki yazlığımıza gidiyoruz. Ġlerde orda yaĢayacağız 

bakalım beğenecek misin? 

- Ev kocaman iki katlı bir gösteriĢli bir yapıdır.  Fatma büyülenmiĢtir. Lüks 

eĢyalar, büyük pencereler, Ģömine… Plak çalar, içki içerler. Fatma, ilerde çocuklarının 

bu evde koĢup oynayacağı konusunda hayaller kurar. Evin heybeti rüya etkisi 

yaratmıĢtır.  

Evde sakalaĢmaya, kovalamaca oynamaya baĢlarlar. Son durak yatak odasıdır: 

Fatma: Ne güzel oda, ne güzel eĢyalar.  

Orhan: Evlenince hepsi senin olacak. 

 

SeviĢirler. SeviĢtikten sonra, Fatma ağlamaya baĢlar. ―Fatma abimler bilse, 

beni öldürür‖ der. Orhan, ―evinde rahat edemiyorsan, gel burada kal.‖ der. 

Sekans 29: 

- Tahir Efendi‘nin evi: Fatma, Orhan‘ın teklifini cazip bulmuĢtur. Ailesinden 

kimse Orhan‘la aralarında geçenleri bilmese de, Orhan‘ın evine yerleĢmeye karar 

vermiĢtir. Bir mektup bırakır, olanları özetler, sevdiği adamla mutlu olacağını yazar. 

Bavulunu toplar evden kaçar. Mutlulukla yeni evine koĢar. Bu kez otobüsle gitmiĢtir. 

Fakat ev boĢtur. Orhan orada yoktur. Bekçi gelir. Orhan, bekçiye Selma‘ya verilmek 

üzere bir mektup bırakmıĢtır.  Mektupta, ―evlenmemiz imkânsız. Hata ettik.‖ 

yazmaktadır. Orhan oradan gitmiĢtir. Fatma çaresiz evden ayrılır. Bu ev aslında 
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Orhanların da değildir Orhan, bekçiye rüĢvet vererek, baĢkasına ait bu evi ara sıra 

kızlarla görüĢmek için kullanmaktadır. 

- Fatma, sahilde umutsuzca yürümektedir. Denize atlamayı düĢünür. Vazgeçer, 

bavulunu denize atar. Sahile gelen bir çift ona Orhan‘la eski günlerini hatırlatır. Kıza 

acır. 

- Yolda yürürken bir ―Hususi araba‖ durur, Fatma, sahibini tanımadığı bu 

arabaya biner. (Orhan Kemal‘in külliyatında ―Hususi araba‖ya binmek ve kötü yola 

düĢmek, birbirine iĢaret eden ve birbirini takip eden durumlar olarak sunulur.) 

Sekans 30: 

- Evde Fatma‘nın kaçıĢı büyük olay yaratmıĢtır. Annesi Hatice ağlamakta, 

abileri öfkelenmektedir. Murat ve Selim iĢi namus meselesi olarak ele alırlar. Bu esnada 

ev sahipleri gelir, aylardır kira vermediklerini hatırlatarak evi boĢaltılmalarını ister.  

Kadını evden kovarlar.  

- Fatma‘yı aramaya baĢlarlar. Murat gider, Mualla‘ya sorar. Bulamazlar; 

Ġstanbul, onu yutmuĢtur. 

Sekans 31: 

- Selim Almanya‘ya iĢçi olarak gidebilmek için baĢvuruda bulunur. 

Sekans 32: 

- Ayla Kemal‘i ailesiyle tanıĢtırmak üzere evlerine davet eder. Aile burjuva 

kökenlidir. Hali vakti yerinde insanlardır. Bir apartman dairesi olan evleri, Ģık eĢyalarla 

döĢelidir. Zenginlikleri sonradan edinilen varlık değildir. GüngörmüĢ, kültürlü 

insanlardır. Servet sahibi olmasalar da hali vakti yerinde insanlardır. Ayla‘nın babası 

tarih meraklısıdır. Evde kimi antikalar bulunmaktadır 

Ayla‘nın babası: Bu gravürler 16. Louie döneminden kalma, bu okka 

takımını Tahran‘da aldım. Bu ayet de ecdadımızın iki yüz yıllık bir sanat 

Ģaheseri. 
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Ayla‘nın doktor abisinin Amerika macerası anlatılır. Kemal artık ailesinden 

utanmamakta hikâyelerinden rahatlıkla bahsetmektedir.  

Ayla‘nın Babası: MaraĢ‘tan Ġstanbul‘a niye naklettiniz? 

Kemal: Daha iyi bir hayat özlemiyle. 

Ayla‘nın babası: Biz akıncı bir ulusuz, kabına sığmayan bir ırkız. Bir 

yerde uzun zaman oturamayıĢımız, Orta Asya‘dan süren bir vasfımız… 

Atalarımız medeniyetler taĢımıĢlar. 

 

Kemal gazeteyi gösterir.  

Kemal: Birinci sayfada taĢradan Ġstanbul‘a gelenler hakkında bir yazı. 5 

yılda 238 bin kiĢi akın etti. En büyük hayalleri oradaki kazançlarıyla bir 

araba almak, onu satıp Türkiye‘de bir kat sahibi olmak. Sayfada, 

Amerika‘daki Türk doktorları hakkında bir yazı. Onların da Amerika‘ya 

gidiĢi köyden Ģehre akına benzetiliyor 

Ayla‘nın babası: Meseleyi bu açıdan ele almak yanlıĢ. Bu gençlerimiz o 

memleketlerde gücümüzü temsil ediyorlar. Ayla da Amerika‘ya gidecek. 

 

- Kemal bozulmuĢtur. Amerika mevzusundan haberi yoktur. Evden çıkarlar. 

KonuĢmaktalardır, manzarada apartmanlar görünmektedir. Kemal, biz ayrı dünyaların 

insanlarıyız tonunda baĢladığı konuĢmasının finalinde evlenme teklif eder. Ayla sevinir, 

Ayla, ―Tahsil bitince evlenelim. Amerika‘ya gidelim‖ der. Kemal, bu fikirden 

hazzetmez. Ayla, ―Niye tuhaflaĢtın, Amerika‘ya gitmek fena mı?‖ diye sorar. Kemal, 

―Burada bizi bekleyen vazifeler var‖ der. Ayla hak verir. Apartmanlar siluetten görünmektedir. 

Gecekondulara uzaktan bakacakları bir yerlere giderler. Ufka bakarlar: 

Kemal: Ġstanbul‘a gelirken hepimiz ayrı hayaller içindeydik. Her 

tutuğumuzu Ģeyin zahmetsizce altın olacağını umuyorduk… 

Ayla: ġu karĢıda oturan insanlar kim bilir nerden göçüp buraya 

gelmiĢlerdir. Kendi küçük ve yoksul köylerinden hiç mi çıkmasaydılar 

Kemal: Ġnsanlar birbirlerinin boğazını sıkmayı bırakıp, bir arada 

yaĢamayı öğrendikleri gün, dünya büyük bir Ģehir olacak. ġimdilik kendi 

küçük evimizi onarmak zorundayız. 

 

Sekans 32: 

- Murat Seval‘in evindedir. Seval, eve geç gelir. Murat bir daha pavyona 

gitmemesini söyler. Seval, ona ―bana karıĢamazsın ben seni acıdığımdan bu evde 

tutuyorum‖ der. Murat ona tokat atar. Selma, ―kendi kardeĢine bak‖ der. Onu kovar. 

Murat bıçak çeker. Sonra, bıçağı yere saplar gider. 
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Sekans 33: 

- Tahir taksiyi araba mezarlığına hurdaya satmıĢtır.  

- Kemal‘le Ayla niĢanlanır. Ayla‘nın ailesi Kemal‘i hoĢ karĢılar. 

- Kemal Ayla‘yı da kendi evlerine getirir. Aile, Ayla‘yı beğenir. Ayla Tahir‘e 

kalem, annesine kuran getirmiĢtir: E nam-ı Ģerif. Hatice, Fatma‘yı özlemektedir. 

Sekans 34: 

- Murat Fatma‘nın izini bulmuĢtur. Fatma kentte tek baĢına gezmektedir. Bir 

hana girer. Seval‘le buluĢur.  

- Murat takip eder. Seval ve Fatma bir apartmana girer. Murat bakkala girer, 

telefon açar. Kendi mahallelerinin bakkalını arar. Selim‘i çağırtır. Selim‘le konuĢur, 

Fatma‘yı bulduğunu haber verir.  Selim taksiye atlar gider. Kemal‘le Ayla da baĢka bir 

taksiye binip onları takip eder. Selim ve Murat bir apartmana girer, Fatma‘yı bulurlar. 

Burası fuhuĢ yapılan bir yerdir. Ġçerden çıkan adamları döverler. Yan yana iki odanın 

birinden Seval, diğerinden Fatma çıkar.  Fatma abilerinden kurtulmak için apartmanın 

terasına kaçar. Fatma, binanın çatısında abilerine yakalanır. Murat ―elimden 

kurtulamazsın diye tehdit‖ eder. Bu esnada Ayla ve Kemal yetiĢir. Fatma‘ya geri 

dönmesini söylerler. Murat Fatma‘ya cezasını vermek üzere yakalamaya çalıĢmaktadır: 

―Elimden kurtulamazsın, gitme‖ derken Fatma o panikle kendini binadan aĢağı atar. 

Murat, ―onu ben öldürdüm‖ diyerek piĢmanlıkla dövünmeye baĢlar. Selim, onu ―sen 

öldürdün‖ diyerek Murat‘ı döver. Murat kahrolmuĢtur. Hepsi ağlar.  

Sekans 35: 

- Evde Hatice yastadır. Ağlamaktadır. Bütün aile kahrolmaktadır.  

Hatice: Ah yavrum seni kara topraklara teslim etmeye mi geldik 

Ġstanbul‘a?  

Hatice, kızının önceden kesilen saçlarını sandıktan çıkarır, sarılır. Sever.   
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Kemal: Fatma‘mın ölümü bize iyi bir ders olmalıdır. Artık her Ģeyi iyice 

düĢünmek zamanı geldi. MaraĢ‘tan Ġstanbul‘a taĢınmak, burasını 

fethetmek hayaline kapılmak hatanın baĢlangıcı. Biz kendi dar 

imkânlarımızla savunma halinde yaĢaması gereken bir aileyken taarruza 

kalktık. Sırt sırta verip çalıĢacağımıza herkes kendi havasına daldı. 

Kendimizden hiç bir Ģey vermeye kalkmadan bu Ģehrin nimetlerinden 

istifadeye kalktık iĢte bunun için baĢaramadık. 

Selim: Peki Ģimdi ne yapalım? 

Kemal: Bence tek çare, satıp savıp MaraĢ‘a dönmek. Orda yeniden 

baĢlamak. 

Murat: Orda bundan sonra ne iĢ yaparız? 

 

Kemal Ġyi bir atölye açıp iĢletmek, verimli bir hale getirmek gerektiğini söyler. Ayla 

uzun vadeli borç olarak sermaye vereceğini söyler. Bu paranın temini için babasıyla 

görüĢmüĢtür. Tahir sevinir. Tekrar hayaller baĢlar. MaraĢ‘ta baĢka mahallede 

açacaklardır. ÇalıĢıp aydan aya taksitleri ödeyeceklerdir. Borç bitince iĢi 

büyüteceklerdir. 

Sekans 36:  

- HaydarpaĢa Tren Garı: Aile, eĢyalarını toplamıĢ, ters göç için HaydarpaĢa 

Tren Garına gelmiĢtir. Umutlu ve bir eksiklerdir. Artık Fatma yoktur. Kemal de 

Ġstanbul‘da kalacaktır. Okulları bitince Ayla‘yla MaraĢ‘a gideceklerdir: ―hizmet için‖ 

Kemal: Bu gidiĢi yenilgi değil yeni hayatın baĢlangıcı sayın 

- Garda Haybeci‘yi görürler. Onun da tutunamayıp memleketine geri 

döndüğünü sanırlar: 

Haybeci: Bana ne bakıyon? Ben delinmemiĢ kabağa girerim, 

musluklardan su gibi akarım, yel gibi eser, yağmur gibi yağarım. 

ġimdiden koca bir gecekondu mahallem var. Kayseri‘ye gidiyom. Ordan 

buraya göçecek hemĢeriler için bir acente açacam. Kayseri‘den dönünce 

apartman inĢaatına baĢlayacam. Oturacak yer ararsanız beğendirmesi 

benden. ĠĢ bilenin, kılıç kuĢananın, devran sürenin. Gözünü açmayana 

ekmek yok bu dünyada.  

- Aile trene  biner. Tren hareket eder. Ayla‘yla Kemal kalır.  

- BaĢka bir güney doğu ekspresi gelmiĢtir. Trenden, yeni  ―Gurbet KuĢları‖ 

iner. Sırtlarında yorganları, ellerinde bavulları, baĢlarında kasketleriyle, Bakırcıoğlu 

ailesinin Ġstanbul‘a geldikleri ilk hali andırmaktalardır. Ayla ve Kemal‘in yanından 
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geçen nüfus yoğunluğu Bakırcıoğlu ailesine benzeyen bir ailenin konuĢmalarını 

duyarız. Bu karakterlere Bakırcıoğu aile fertlerinin dublajı yapılmıĢtır.  

- Gözünü sevdiğimin Ġstanbul‘u 

- Allahın emriyle Ġstanbul‘a Ģah olacağız Ģah! 

 

5.2.1.1.3 Karakterler ve Zenginlik Kavramı ĠliĢkileri 

 

Fakirler 

 

Tahir Bakırcıoğlu: Bir taĢra kenti olan MaraĢ‘tan büyük Ģehir olan Ġstanbul‘a 

gelmiĢtir.  Feodal iliĢkilerini burada da sürdürmek ister. Daha Ģehre adım attığı an, 

otoritenin hala kendinde olduğunu çocuklarına belirtir. ―Sırt sırta vermek‖, ―Bir olmak‖ 

onun için önemlidir.  

DP ve AP döneminin etkisi üzerinde görülmektedir. Hatta, bir mahallenin 

milyoneri olmakla yetinmez, Ġstanbul‘u fethetmek, Ġstanbul‘a Ģah olmak ister. 

Aslında yoksul değildir. MaraĢ‘ta iĢleri bozulmuĢtur. Yine de satıp Ġstanbul‘da 

yeni iĢine sermaye temin edeceği kadar variyeti vardır. Tahir Efendi‘nin maddi 

beklentileri konusunda Gülseren Güçhan‘ın saptamasından faydalanmak yerinde 

olacaktır:  

―Gurbet KuĢları'nda Tahir Efendinin ekonomik durumunun düzelmesi ile 

gelecekte yapmak istedikleri, geride bırakılan toplumsal küme ile 

ilgilidir. Kendisini daha üstün, ama gene onların içinde düĢünmektedir. 

ĠĢlerini yoluna koyunca MaraĢ'a gidip ne yapacağım Ģöyle anlatır: 

‗Sırtımda Ġngiliz laciverti, Serkison saat, san ayakkabılar, esnafa beleĢ 

rakı ısmarlayacağım paĢalar gibi.‖ Kıyaslama yapılan grup, kentin üst 

tabakaları olduğu zaman, huzursuzluk ve kimlik arayıĢı 

baĢlamaktadır.‖
534

  

Planları türlü Ģartlardan dolayı defaten boĢa çıksa da hemen yeniden 

umutlanmaya hazırdır. Hayalleri hızla büyür. Varını yoğunu kaybedip MaraĢ‘a 

dönerken bile, borcunu bitirir bitirmez iĢleri büyütmeyi kurmaktadır.  

                                                 
534

 Güçhan, s.112. 
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Murat: Evin büyük oğludur. Bıçkın bir karakterdir. Taksi Ģöförlüğü yapmaya 

baĢlar, hem jargonu hem diğer taksicilerin müĢterilerini kısa sürede kapar.  

Kadınlara zaafı vardır. Hep Ġstanbullu bir sevgilisi olsun istemiĢtir. Pavyonda 

gördüğü dansöz Seval‘e aĢık olur. Bütün parasını pavyonda harcamaya baĢlar. ĠĢi gücü 

bırakır. Seval için türlü fedakarlıklarda ―kahramanlıklarda‖ bulunur. Arada Seval‘e 

tokat atar. Ġstanbul‘a kral olmak istese de içinin bir yanı hala geleneksel aile yapısından 

yanadır. Seval ona çay getirdiğinde, bir kadının elinden çay içme fikrini sever. Seval‘in 

aslında MaraĢ‘taki mahallesinden Naciye olduğunu öğrenince de bu durum onun hayat 

anlayıĢına ters gelse de Seval‘e zaafı olduğundan onu terk edemez.  ―Evlenip 

Ġstanbul‘dan ayrılalım teklifinde‖ bile bulunur 

Kız kardeĢine karĢı serttir. Onu ―Hususi araba‖ da gördü diye döver, saçlarını 

keser. Kendi memleketlerinden kötü yola düĢen Naciye‘yi örnek göstererek dikkat 

etmesini söyler. En son kardeĢi evden kaçtığında, onu korkutup kovalayarak,  bir 

manada Fatma‘nın ölümüne neden olur. Lakin hemen sonra piĢman olur, kendini dövüp 

ağlamaya baĢlar. Bıçkın tavrının altında çocuksu bir yanı vardır.  

Babası ve Haybeci karakteri Ġstanbul‘a Ģah olmak isterken, o kral olmak ister. 

Onun zenginlikle ilgili motivasyonu sadece para kazanmak değildir. O sınıf atlamak da 

ister. TaĢındıkları eski sur içi semtinde değil, denizin karĢı kıyısındaki varlıklı evlerde 

yaĢamak istemektedir.  

Selim: Tamirhanede babasıyla çalıĢır. Feodal bakıĢ açıları benzese de Murat‘a 

göre daha soğukkanlı bir karakterdir. Lakin zaafları da vardır. Rakibi Palahut Usta‘nın 

karısı Despina‘ya aĢkı yüzünden dükkânı ihmal eder. Dükkân kapanır. Abisi Murat 

kızınca Seval‘e vurmaktadır, lakin Selim, Despina‘nın kendisiyle kocasının iĢlerinin 

düzelmesi için birlikte olduğunu öğrenince, yumruğu duvara vurur. Ġstanbul‘a gelen 

karakterler içinde baĢkasının yanında çalıĢmayı aklından geçiren bir tek o olur. Önce 

Haybeci‘nin iĢ teklifi aklına yatar, daha sonra Almanya‘ya iĢçi olarak gitmek için 

baĢvurur.  

Kemal: Kemal, filmin diğer karakterleriyle mukayese edince, ‗olumlu tip‘tir. 
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―Ailede bir tek en küçük kardeĢ Kemal temkinlidir bu ‗taĢı toprağı altın‘ 

kente karĢı. Diğerleri ‗altına hücum‘ ederken, o kendine yatırım yapar; 

üniversiteye gider, kültürünü geliĢtirir, aklını kullanarak sınıf atlar ve 

kentli olmayı baĢarır.‖
535

  

Tüm ailesi Ġstanbul‘a geliĢ sebeplerini büyük Ģehri fethetmek olarak 

tanımlarken, o daha iyi imkanlara kavuĢmak diye niteleyerek Bakırcıoğlu ailesinin en 

minimalist ferdi olma özelliğini sürdürür. TaĢradan göçtüğünü Ayla‘dan saklar. 

Ayla‘nın göç edenlere bakıĢı baĢta küçümser niteliktedir. 

―Hemen hemen her mekânda bu korkunç-aĢağılanma olgusu geçerlidir. 

Ġstanbul'da yerleĢip, ekonomik bir güç edininceye kadar açıktan yaĢanan 

bu olgu, para ve sayının da artmasıyla içe atılan, saklanan bir tutum 

hâline gelir. Bu anlamda, uzun bir zaman, köylü için Ġstanbul, gerçekten 

‗gurbet‘ olur.‖
536

 

 Daha sonra Ayla‘yla arasını düzeltir. Ayla Amerika‘ya gitmek isterken, onu 

Türkiye‘de kalıp buradaki insanlara ―hizmet vermeye‖ ikna eder.  KardeĢi Fatma‘ya da 

anlayıĢlı yaklaĢmaktadır fakat elini bu konuda taĢın altına koymaz, genel olarak kendini 

aileden izole etmiĢtir. Büyük ümitlerle geldikleri Ġstanbul'da tutunamayan aile, yeniden 

MaraĢ'a dönerken,  Kemal üniversite eğitimini tamamlamak için Ġstanbul'da kalır.  

Fatma: Tecrübesiz, saf; evi ve ailesi ile oluĢturduğu küçük dünyası dıĢında her 

Ģeye yabancı kalmıĢ, sosyal iliĢkilerden soyutlanmıĢ bir kızdır. Ona ilk kez kadınlığı, 

güzelliğini hissettiren yeni arkadaĢlık kurduğu komĢusu Mualla‘ya birlikte,  yabancısı 

olduğu Ġstanbul'un gece partilerine, eğlencelerine katılır. Ġçinde bulunduğu ortamı 

değerlendirme, anlama bilincine sahip değildir. TanıĢtığı genç ve zengin bir adamın 

övgülü aĢk sözlerine hemen inanır, duygusallaĢır ve aĢık olur. Ne de olsa sonunda 

evlenecektir. Aldatıldığını anladığındaysa evine geri dönemeyen, bir ‗ev‘de çalıĢmaya 

baĢlayan Fatma‘nın sonu intihara sürüklenmek ve ölüm olur.
537

 

Fırsat buldukça sinemaya gitmektedir. Makyaj malzemeleri, giyim kuĢam onun 

için büyülü bir dünyanın kapısını açar. Orhan‘a duyduğu ilgide, Orhan‘ın zenginliğinin 

de etkisi vardır. Otomobili, giyimi kuĢamı… Fatma, Orhan‘ın zannettiği eve gittiğinde 

büyülenmiĢ gibi olur. Motivasyonu ilerde Orhan‘la yaĢamaktan ziyade, Orhan‘la 
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537
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evlenirse bu evde yaĢayacak olmasıdır. Orhan‘la yatak odasına girdiğinde, seviĢmek 

üzereyken bile, duygularından değil, beğenilerinden, özlemlerinden bahsetmektedir: 

―Ne güzel mobilyalar!‖ Orhan‘ın ―evde rahat edemiyorsan bana taĢın,‖ davetinin hemen 

ertesinde baba evinden kaçar. Sonunda Orhan‘ın kendini kandırdığını öğrenir. Bir 

anlamda sonunu hazırlayan, onun daha lüks daha gösteriĢli bir yaĢam hayali olur.  

Hatice: Tahir Efendi‘nin eĢidir. Kocasına ataerkil değerlerle bağlı olmanın 

yanı sıra, onu hala beğenmektedir de. Aile içinde edilgen, yapıcı, uyumlu ve aile  

üyeleri  arasındaki  sorunlarda uzlaĢtırıcı  bir rol üstlenir.  

Kocasına saygısı, kararlarını onaylaması ve her durumda onu desteklemesi ile 

kadının toplumdaki konumuna uygun bir tipleme çizmektedir.
538

 Varlıkla ilgili bir 

hayalini duymayız. O kocasının ve oğullarının hayallerini duyduğunda, onların 

gerçekleĢmesi için dua etmekle yetinir. 

Haybeci: Haybeci, kente yeni gelmiĢtir. Tavırlarında, AP‘nin de DP rüzgarının 

kalıntıları vardır. Dönemin ruhuna uygun geliĢmeleri izler. 1950'li yılların 'her 

mahallesinde bir zenginin olduğu "Küçük Amerika"nın yeni ve uyanık bir ferdidir. 

O dönemde var olan sosyo-ekonomik durumunu daha ileri düzeye ulaĢtıranlar; 

kent yaĢamına uyum sağlayan, bir kaç iĢi bir arada yürüten ve genellikle küçük esnaflık 

ya da ticaret iĢlerini yapanlardır. Gurbet KuĢları'nda böyle bir ―baĢarı‖yı, basamakların 

en altından (hamallık) baĢlayarak giderek yükselen bir geliĢme çizgisi ile Haybeci 

gerçekleĢtirir. 
539

 

Haybeci, Ġstanbul‘a geldiğinde sermayesi yoktur. Trene bile bilet parası 

vermemiĢtir. Lakin Ġstanbul‘a Ģah olmaya kararlıdır. Hamallıktan baĢlayan Ġstanbul 

serüveni, muavinlik, müzayedecilik olmak üzere kademe kademe yükselir. Bir süre 

sonra, Ġstanbul‘a gelecek hemĢerileri için, acente açma yoluna gider. Bir sonraki hedefi 

apartman inĢaatına baĢlamamaktır. Hamallıktan sonra yaptığı iĢler dönemin 

sosyoekonomik geliĢmeleriyle uyumludur.  
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―Yeni kentli, yeni zengin ve kentsoylularla her açıdan çıkar ittifaklarına 

girmiĢ insanların genel karakteri, hep kaygan zeminlerde dolaĢır; 

güvenilirlikten oldukça uzaktır. Toplumda bireylerin sahip olduğu maddi 

zenginliğin niceliksel göstergeleri, bilinçten ve zihniyetten çok daha 

ileriye gidebilir. Derinlikli bir değerlendirme, sağlam bir düĢünsel 

perspektif ya da bilinçli bir tavır yerine, en kısa yol ve biçimde, süreçten 

yeterince pay almak temel güdü haline gelmiĢtir.‖
540 

Aklıyla değil kurnazlığıyla yolunu bulan Haybeci ekonomik olarak sınıf 

atlamayı baĢarsa da kentli olmayı baĢaramaz.
541

   

Seval: Seval MaraĢlıdır, asıl adı Naciye‘dir. Ġstemediği kiĢiyle evlenmemek 

için evden kaçmıĢ, Ġstanbul'da çalıĢarak ayakta kalabileceğini ve özgür olabileceğini 

düĢünmüĢtür. Ancak bilinçsizliği nedeniyle; zengin olmak vaadiyle kandırılıp, kendini 

pavyonda bulmuĢtur. Ġçine girdiği yeni düzeni tanımadığı ve henüz düzenin bir 

yabancısı olduğu için kandırılmıĢtır.
542

 

Ġstanbul‘da içinde yaĢadığı ortama rağmen, Murat‘la evlenip MaraĢ‘a dönme 

teklifini reddeder. Ġstanbul‘dan hevesini alamamıĢtır: ―Çıktığım çukura yeniden 

girmem. Bir lokma ekmek için evlenmem, ben rahat yaĢamak için Ġstanbul‘a taĢındım.‖ 

Film‘de Seval, ne zaman sokakta yalnız yürüse baĢına bir musibet gelmektedir. 

Ġlk gördüğümüzde yolda taciz edilir. Ġkincisinde randevu evine gitmektedir. Feride 

Çiçekoğlu, burada filmin benzediğini dile getirdiği Viskonti KardeĢler ile Gurbet 

KuĢları‘nın kadına bakıĢını aynı potada eritir: 

―YeĢilçam filmleriyle Ġtalyan filmlerinin bu dönemde benzer malan 

paylaĢmıĢ olmaları, Ģehirde gezen kadının her iki loplumu tam bu 

sıralarda bir sorun olarak görülmeye baĢlandığını ve avare dolaĢan kadını 

zapt-ı rapt altına almak isteyen erkek bilinenin sinemaya yansıdığını 

gösterir.‖
543 

Mualla: Bakırcıoğlu ailesinin komĢusudur. Yalnız yaĢayan , partilere, arkadaĢ 

toplantılarına katılan, sinemaya gider sosyal bir kadındır. Evi dönemin modasından 

esintiler taĢır. Guguklu saati ―bile‖ vardır. Makyaj malzemeleri, yeni kıyafetleri… 

Yoksul değildir, lakin yoksul bir mahallede oturmaktadır. Gelirini nerden elde ettiğini 
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bilmeyiz. Bu sorunun cevabının filmde verilmemesi, onun hakkında yapılmıĢ bir çeĢit 

müphem gönderme niteliği taĢır. Dünyayı kendi siluetinde yeniden yaratmaya çalıĢır. 

Fatma‘dan kendisinin bir alt modelini yaratmak için oldukça uğraĢır. O da daha ziyade 

sıkça gittiği sinemada izlediği filmler tarafından modellenmiĢtir. Pervasız bir kadındır. 

Filmde Selma‘nın ―düĢüĢüne‖ bir geçit vazifesinde kullanılmıĢtır.  

 

Zenginler 

 

Ayla: GüngörmüĢ bir ailenin kızıdır. Kibar, görgülü bir kızdır.(Filmde bu rolü, 

Filiz Akın oynamaktadır) BaĢta taĢradan kente göçenlere karĢı eleĢtirel bakıĢ ve  hakir 

gören bir tutumla yaklaĢmaktadır. 

―Kentin her insan tabakasında göçe ve köylüye karĢı bir nefret 

oluĢmuĢtur. Bu durum burada iyice su yüzüne çıkar. 'AĢağı' görülen 

bütün iĢler onlarla birlikte anılmaktadır. Fakat kentlilerin bu öfkesi, 

toplumsal durumun da ciddi göstergelerinden biri olur.‖
544 

Daha sonra fikrini değiĢtirir. Hatta Kemal‘in iknasıyla Amerika‘ya gitmekten 

vazgeçerek Türkiye‘de doktorluk yapmaya karar verir. Ġyi bir insan olarak çizilmiĢtir. 

Ayla‟nın babası: Variyeti sonradan kazanılma değildir. Atadan zengindir. 

Dünyanın pek çok yerini gezmiĢ, oralardan kimi antikalar almıĢtır. Bir hayat zevki 

vardır. Sosyal ve siyasal geliĢmeler üzerine akıl yürütür. Eğitimlidir. Sınıfsal üstünlüğü 

evveliyatından gelir, salt maddi varlıktan kaynaklanmaz. Apartman dairesinde 

yaĢamaktadır. Lakin ev Ģık eĢyalarla döĢelidir. Görgüsüz, çiğ yanları olan biri değildir. 

―Olumlu tip‖ olarak çizilmiĢtir. 

Kızı ve Kemal‘in iliĢkisini onaylar, sınıfsal farklılıklarını sorun etmez. Hatta 

Kemal‘in ailesine yeni bir iĢ kurmalarına yetecek meblağda borç bile verir.  

Orhan: Filmin kötü adamıdır. ―Hususi‖ bir otomobili vardır, bunun dıĢındaki 

mal varlığını bilmeyiz. Fatma‘yı götürdüğü lüks evin de kendisine ait olmadığını 

öğreniriz. Paranın Fatma‘yla iliĢkisinde bir anahtar olduğunu bilir. Fatma‘ya varlık vaat 
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eder. Ertesi gün Fatma‘yı terk etmeyi hesaplarken bile, Fatma‘ya isterse kendi yanına 

taĢınabileceğini söylemektedir. Sonra Fatma‘yı yüz üstü bırakır.  

 

5.2.1.1.4 Zenginlik Temaları 

 

Ġstanbul: Kırdan Ġstanbul‘a göç dalgası, 50‘lerde baĢlamıĢtır. 1960lar‘da da 

kente göç eden insanların sosyo-ekonomik kimlikleri değiĢmemiĢtir; çünkü bu insanları 

kente göçe zorlayan nedenler değiĢmemiĢtir. Kente göçün temel nedeni olarak 

yansıtılan sorun, ‗iĢsizlik ve geçim sıkıntısı‘dır.
545

 

Filmde, MaraĢlı aile, ata yadigarı mallarını satıp, ‗taĢı toprağı altın Ġstanbul‘da 

daha fazlasını elde etmek için sermaye yapmıĢtır. Onların gözünde Ġstanbul kolayca 

zengin olunan bir mekândır.  

Ailenin Ġstanbul‘a gelirken kurduğu hayaller hiç de mütevazı değildir; ―Büyük 

Ģehrin imkânlarından istifade etmek,‖ ―Ġstanbul‘a Ģah olmak,‖ ―bu beldeyi fethetmek‖ 

gibi ifadeler kullanırlar. Gurbet KuĢları‘nda Tahir Efendi Ġstanbul‘a gelir gelmez Ģunları 

söylemektedir: ―Allah‘ın izniyle Ģah olacağız bu Ġstanbul‘a Ģah!‖ Aynı izleği Orhan 

Kemal‘in aynı isimli romanında da görürüz. Bu romanda da Ġstanbul, taĢralının 

hayalinde, taĢraya ziyarete gelen gurbetçilerin anlattıklarıyla tasavvur edilen, gidenin 

kısa zamanda zengin olduğu, ―bey- paĢa olduğu‖,―kırmızı rujlu‖, yüksek sesle kahkaha 

atan kadınların taĢradan gelen delikanlılara büyük ilgi gösterdiği bir kenttir. Ġstanbul‘a 

sadece yaĢamak için değil daha çok dönüp, sefasını memleketteki hemĢerilere anlatmak 

için gelen kahramanlar görürüz. 

Gurbet KuĢları'nda göçün temel nedeni ekonomik sıkıntılardır. Bunun dıĢında 

kent yaĢamı ile ilgili umutlar, kentin eğlence-tüketim olanaklarından yararlanma 

üzerinedir. Kent, bir çekim merkezi olarak, bu Ģekilde yansıtılmaktadır.
546
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Kadınlar: Gurbet KuĢları‘nda evin oğulları için kadınlar, Ġstanbul‘u cazip 

kılan etmenlerden biridir. Daha kente indiklerinde, Ġstanbul siluetinden önce 

yanlarından geçen kadınlara takılır gözleri. 

Önce ailenin en büyük oğlu Murat, baĢları açık, gülerek ve serbestçe gezen iki 

genç kadını kardeĢi Selim'e iĢaret ederek Ģehrin asıl neyi vaat ettiğini gösterir. Nitekim 

Murat parasını kadınlarla harcayıp ailenin felaketini hızlandıracaktır.   Film, daha iyi bir 

hayat beklentisiyle Ģehre gelen ailenin parçalanıp mahvolmasını anlatır ve bu felaketin 

asıl sorumlusu olarak "Ģehirli kadın"ı gösterir.   

Selim de kentli bir kadının ‗tuzağı‘na düĢer. Despina, sadece kocasının iĢlerini 

düzeltmek, bunun için de Selim'i iĢinden uzaklaĢtırmak amacı ile onunla iliĢki kurar. 

Babasının sözleri ile ‗Bir kefere avrat uğruna dükkâna uğramaz olan‘ Selim, bir kadının, 

kendisini bu Ģekilde aldatmasına inanamaz. Bir anlamda zaafları ona, sırtı sağlam 

insanların rahatlığını vermiĢtir. ĠĢ saatinde iĢe gidip çalıĢmaktansa Despina‘yla 

görüĢmeyi tercih eder.  

"Gurbet KuĢları, büyük Ģehirlere göç davasını, bu göçün olumsuzluğunu, 

tarihsel, toplumsal ve iktisadi nedenlere bağlamaktan baĢka, 

toplumumuzun baĢka önemli bir sorunu olan cinsel baskıya ve bu 

baskıdan doğal cinsel tatminsizliğe de eğilmektedir.‖
547

    

Murat, hep Ġstanbullu bir sevgilisi olsun istemiĢtir. Ġstanbul‘da aĢık olduğu 

Seval, pavyonda çalıĢmaktadır. Kahkahayı bile parayla atmaktadır. Murat, onunla 

birkaç dakika oturmak için tüm parasını hesap için vermek durumunda kalır. Sonra 

iĢinden gücünden olur. Yine de, Seval Murat‘ın gözünde Ġstanbul‘un kraliçesi 

olduğundan, Murat da onunla birlikte olursa kral olacağına dair bir yanılsama içindedir.  

Kozmetik - giyim kuĢam: Mehmet Nuri Güntekin, Orhan Kemal'in 

romanlarında, toplumsal değiĢmeyi anlatan önemli kavramlarından biriyle 

karĢılaĢtığımızı dile getirir: ―Ġngiliz kumaĢı giydirilmiĢ Anadoluluk‖   Bu olgu, 

Kemal‘in senaryolarında da karĢımıza çıkar:  
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Tahir Efendi: Sırtımda Ġngiliz laciverdi, Ģurdan Ģuraya köstekli serkisof 

saati. Ayaklarımda sarı ayakkabılar. Esnafa beleĢ rakı ısmarlayacam ki 

paĢalar gibi. 

Kemal‘in kahramanları, kıyafetlerinin yeni sosyal sınıflarına atıfta 

bulunacağına inanır. Zengin olmasalar da zengin görünmek isteyen bu karakterler için 

yeni kıyafetler, kestirme bir yolla bu erkeklerine ulaĢmanın yolu olarak algılanır.  

Gurbet KuĢları‘nda Fatma, Mualla‘dan aldığı kıyafetlerde bambaĢka biri 

olduğuna inanır, kendine hayran kalır. Mahalle içinde giyindiği kıyafetlerle, varlıklı 

insanların yanına giderken giydikleri arasında fark vardır.  

Mevki: Gurbet KuĢları‘nda anlatılanların Demokrat Parti zihniyetinin yarattığı, 

milyoner olmak hevesine kapılan insanlar olduğunu söylemek mümkün. Hemen hepsi 

bir anda zengin olmak ve karĢılığında itibar görmek ister.  

Onlar Ġstanbul‘da sadece mal sahibi olmayacaktır. Aynı zamanda, bu beldeyi 

fethedecek, buraya Ģah, kral olacaklardır. Dar gelirli insanlardır. Bir anlamda 

hayatlarının o dönemine kadar ki ezilmiĢliklerini, Ġstanbul‘u yenip onu emirlerine 

amade hale getirerek gidermek isterler. Saygı görmek, hükmetmek isterler. Bu da ancak 

zengin olmakla mümkün görünmektedir. Genelde aydan aya maaĢ alacakları bir iĢe 

girmeyi akıllarına getirmezler. Bir anda ekonomik sıçrama yaĢayabilecekleri kendi 

iĢlerini yapmanın peĢindedirler. Kendi kendinin patronu olmak da bir mevkidir ayrıca.  

Otomobil: 50- 60 döneminde Adana‘da kimi Amerikan Ģehirlerinde 

olduğundan daha çok otomobil olduğunu, Ġstanbul‘daki otomobil sayısının katlandığını 

belirtmiĢtik. Otomobiller sosyal statü belirten bir imge olduğu gibi otomotiv sanayi de 

bir iĢ kolu haline gelmiĢtir. Bakırcıoğlu ailesi de bu sektörde çalıĢmaktadır. Tahir 

Efendi kendini memleketin en eski araba ustası olarak tanımlayarak payelenir. MaraĢ‘ta 

da araba tamirciliği yapmaktadırlar. Evin oğulları da bu alanı iĢ tutmuĢtur. Ġstanbul‘a da 

araba tamirhanesi açmak niyetiyle gelirler.  

Filmde o yıllarda yaygınlaĢan otomobillerin kullanım Ģekli de ilginçtir. Bir 

araba tamirhanesi açmak için Ġstanbul'a gelen aile, ilkin kaparo verdikleri araba 

tamirhanesi konusunda kandırıldıklarını öğrenir. Ardından ellerinde kalanla açtıkları 
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tamirhane, ailenin tamirhanede çalıĢan oğlu rakip dükkan sahibinin eĢiyle birlikte olmak 

için iĢle ilgilenmemeye baĢlayınca zarar eder ve batar. Evin büyük oğlu Murat 

dolmuĢçuluk yapmaya baĢlayınca, ―efendilik‖ çizgisinden çıkar ve ―bitirim‖ bir 

tiplemeye dönüĢür. Ailenin kızı Fatma ise sevgilisinin arabasıyla gezmektedir. Bununla 

ilgili kullanılan söz ―hususi de geziyor‖dur. Fatma ―hususi‖de görüldüğü için abisinin 

Ģiddetine maruz kalır. Orhan Kemal‘in pek çok romanında karĢımıza çıkan ―hususi‖ lafı 

o yıllarda özel aracı temsil etmektedir. Ve bekar kadınların ―hususi‖ye binmesi ―kötü 

yol‖a düĢeceklerinin bir alameti olarak verilir. Tahir Efendi‘nin tamirhaneyi elden 

çıkarıp son umut olarak eski bir otomobil alır. Bu arabanın para getirerek yeni bir hatta 

iki araba aldıracağını umarlar.  

Ailenin ekonomik sıkıntıları hep otomobille ilgili iĢlerden kaynaklansa da, 

yeniden ayağa kalkmanın yolunu yine otomobil olarak görürler.  

Eğlence: Aile taĢradan gelmiĢtir. Ġstanbul onlara göre aynı zamanda, eğlence 

hayatı demektir. Özellikle Murat ve Fatma için. Murat, pavyonda eğlendiği için çok 

para gerekmektedir. Bu eğlence tarzı dar gelirlilere göre değildir.  

Fatma da gittiği bir davette bambaĢka bir dünyayla karĢılaĢır. Burası bir zengin 

evidir. Fatma: ―aynı filmlerdeki gibi‖ demektedir. Bu eğlenceye uyum sağlayamasa da 

hayranlık ve ĢaĢkınlıkla bakmaktadır.  

Semt – Ev - Mobilyalar: Kent ve mekâna dair sinemasal deneyimler onun 

algılanıĢına da eĢlik eder. Mekânın sinemasal ele alınıĢında da, mekâna iliĢkin bu 

algının tarihsel sürece denk gelen biçimleri etkinleĢtirilir. Sinemada incelenen nesne, 

çoğu kez bir sanat biçimi olarak sinemanın geçirdiği biçim ve içeriklere göre Ģekil 

bulur.
548

 Gurbet KuĢları filminde de mekanın ele alınıĢı toplumun sınıfsal algısıyla 

paralel kurulmaya çalıĢılmıĢtır. 
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Filmin çekildiği 1964'den 1985'e, gerek kentsel birimleri (mahalle meydan, 

iĢ/alıĢ-veriĢ/eğlence yerleri vb.), gerekse özel yaĢama alanları (konutlar) ile, mekânsal 

bir bütün olarak açıkça gözlemlenebilen değiĢimler geçirdiği görülür. 
549

 

―Gurbet KuĢları'nda (1964) geleneksel ve BatılılaĢmıĢ Ġstanbul'un, 

ekonomik farklılıkları ve statü ayrımını yansıtan, farklı nitelikte nüfusu 

barındıran ve birbirleri ile bütünlük teĢkil etmeyen, öteden beri var olan 

ikili yapısı yansıtılmaktadır. Kentin esnaf ve zanaatkarlarının, 

levantenlerin yaĢadığı semt ve mahalleleri (KurtuluĢ, TarlabaĢı, 

Süleymaniye) ile bürokratların, üst gelir grubuna ait kiĢilerin (meslek 

ayrımı belli değildir, pavyonda çalıĢan bir kadın (Naciye)ın evi ile, 

zengin bir ailenin evi arasında fark yoktur) yaĢadığı (NiĢantaĢı, Maçka) 

semtler.‖ 
550

 

Göç eden aile, geleneksel Ġstanbul'un eski -bir zamanlar geliĢkin- semtlerinden 

Süleymaniye'ye yerleĢir. Bu ailenin yaĢama biçimi, aynı semti paylaĢan diğer 

insanlardan çok farklı değildir. Uyum sağlama ve kent tarafından özümsenmeleri 

kolayca gerçekleĢebilir olarak görünmektedir.
551

  

Murat Ģehre ilk girdiği gün, ―asıl Ģu karĢı kıyılarda oturmalı insan‖ der. Ona 

göre, varlıklı mevki sahibi insanlar orada yaĢamaktadır. 

Türkiye'deki göç olgusunun en önemli yapılanması olan gecekondu, 1950'li 

yılların sonlarına doğru, yaĢanmakta olan siyasal geliĢmelerden doğrudan etkilenen 

gecekondu sahipliği, rant ya da diğer çıkar araçlarıyla karĢı karĢıya gelir.
552

  

―Gurbet KuĢları'nda geleneksel ve batılılaĢmıĢ Ġstanbul'un arasında 

gecekondunun varlığına az ölçüde yer verilmiĢtir. Öykünün geçtiği 

mekânların, gecekondu bölgeleri ile ilgisi yoktur. MaraĢlı Kemal, kentli 

kız arkadaĢı ile birlikte gecekondulara uzaktan bakar. Her ikisinin de 

yaĢama biçim ve alıĢkanlıkları, gecekondularda oturanlardan farklıdır. 

Gecekondular film içinde sadece bir kez genel/uzak çekimde görünür, 

kamera yaklaĢmaz, uzaktan izler. Filmin yapım yılı olan 1964'den bir 

sonraki yıla ait (1965) sayısal veriler, gecekondu alanlarında 

yaĢayanların, toplam kentsel nüfusa oranının, Ġstanbul için yüzde 45 

olduğunu göstermektedir. Söz konusu yıllarda Ġstanbul nüfusunun 
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yarısına yakın sayıda insanın gecekondu bölgelerinde yaĢaması, bu 

olgunun göz ardı edilemeyecek boyutta olduğunu göstermektedir.‖
553 

Gurbet KuĢları'nda, göç edenlerin yaĢam alanları olarak gecekondu mekânını 

değil, kenar mahalle içinde bir eski Ġstanbul evini görürüz. Gurbet KuĢları'ndaki aile, 

parasal birikimi olan, oturacağı konutu, iĢliği önceden belirleyen ve önceden para 

yatırabilen bir ailedir, köyden değil, baĢka bir kentten gelmektedir. Gurbet KuĢları, 

mekânsal bir bütün olarak seyirciye batılı kenti sunmaktadır, yeni gelenler kent 

tarafından dıĢlanmıĢ değildir, onun içinde yer alabilir konumda yansıtılmaktadır.
554

   

Ev içlerine gelince, Tahir Efendilerin evi, geleneksel kırsal kullanım 

biçimlerine göre döĢenmiĢtir. GösteriĢli yahut modern eĢyalar yoktur. Fatma, 

Mualla‘nın evinde bir guguklu saat görüp aynısından isteyene kadar da bu böyle sürer. 

Fatma dıĢında evden kimsenin baĢka eĢyalar konusunda bir talebi olmaz. 

Evlerin görkeminden ve mobilyalardan etkilenen kahraman olarak genelde 

Fatma çıkar karĢımıza. Sevgilisi Orhan‘ın evine gittiğinde en büyük hayali bir gün bu 

evde yaĢamak olur. EĢyalar ve ev karĢısında büyülenir. Bu ev Fatma için zenginlikle 

özdeĢtir. 
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5.2.2 Orhan Kemal‟in Olduğu Sanılan Senaryolar 

 

Orhan Kemal, 300‘e yakın eseri olduğunu söyler. Bunların içinde künyesinde 

imzası olanlar iki elin parmaklarını geçmemiĢtir. Bunun bir sebebi sansürdür, diğer 

sebebi ise Orhan Kemal‘in yazdığı film senaryolarını kendi sanatçı imzasına 

yakıĢtıramamasıdır. Piyasa kendi kalıplarına göre eserler istemektedir. Bu kalıplar da 

Orhan Kemal‘in sanat anlayıĢına uymamaktadır. Orhan Kemal, kendini olumlu gerçekçi 

olarak tanımlar. Ama daha önce de belirtiğimiz gibi, ne YeĢilçam‘ın mutlu sonları onun 

romanlarının sonunda kahramanının karĢısına çıkardığı umut ıĢığına benzer, ne de bu 

filmlerdeki melodramlarının Orhan Kemal‘in eserlerindeki gerçekçilik gereği bireyin 

çaresiz anlarını en ince detayına kadar vermesiyle örtüĢür bir yanı vardır. Kemal‘in 

kendi adını kullandığı eserlerine mümkün mertebe özen gösterip kendi fikrince 

yazdığını önceki bölümlerde kaynaklarıyla belirtmiĢtik.  

Orhan Kemal 300‘e yakın filmde takma adla yahut adını hiç kulanmadan 

çalıĢmıĢtır. AĢağıda Fikret Otyam‘a yazdığı bir mektuptan alıntı sunuyoruz. Fikret 

Otyam o dönem Ankara‘da yaĢamaktadır. Kemal, Otyam‘dan senaryo tastiği ile ilgili 

yardım istemektedir.  

―          Ġstanbul, 23.3.1959 

Bana gelince. Bugünlerde, idrar yolları mı, böbrek iltihabından mı ne, 

dehĢetli sancılar geçirdim ama Ģimdi iyiyim, Kendi kontuma senaryo 

yazıyorum. Tapesiyle meĢgulüm. Sana yollayacağım. Tasdik 

ettirebilir misin? Tabii benim ismim bahis konusu değil. Zaten 

senaryolar da yerli filmlik.‖
555

 

 

Ġsmim bahis konusu değil derken, kendi isminin bile sansüre takılmak için 

yeterli olduğundan dem vurmaktadır. Önceden verdiğimiz mektup örneklerinde bunu 

açıkça söylediği satırları da sunmuĢtuk. Son cümle ise, yazdıklarının altına adını 

koymaya sansür sıkıntısı olmasa bile içinin el vermeyeceğine iĢaret eder adeta. Orhan 

Kemal Ģüphesiz ki pek çok takma ad kullanmıĢtır. Kaldı ki ―Orhan Kemal‖ adı bile 

takmadır. Asıl adı RaĢit Öğütçü‘dür. Orhan Kemal, bu adı sanatçı imzası olarak 

benimsedikten sonra kullandığı takma adlar arasında Hayrullah Güçlü ve Yıldız Okur 
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vardır. Bir mektubunda Fikret Otyam‘a eserlerini tastik için teslim ederken altına 

atılacak takma adları Ģöyle sıralar: 

―Ada'ya çok çok selam, sevgi. Gözlerinden öperim. Sen, imzalardan 

birini kullanabilirsin: 

1) RaĢit Öğütçü 

2) Yıldız Okur.‖ 
556

 

Burada ironik olan nokta Ģudur ki, takma ad olarak verdiği ―RaĢit Öğütçü‖, Orhan 

Kemal‘in gerçek adıdır.  

60‘lı yıllarda çekilmiĢ filmler arasında, Orhan Kemal‘e ait olduğu rivayet 

edilen filmler Ģöyledir:  

ACI ZEYTĠN: 1961 

Yönetmen: NiĢan Hançer 

Senaryo Yazarı: Orhan Kemal 

Eser: Aziz Sarıkaya 

 

AġKA KĠNĠM VAR: 1962 

Yönetmen: Semih Evin 

Senaryo Yazarı: Temel Karamahmut, Orhan Kemal 

 

BU ġEHRĠN BELALISI: 1966 

Yönetmen: Ertem Göreç 

Senaryo Yazarı: Bülent Oran, Orhan Kemal 

 

 

Bu filmlerden Acı Zeytin‘in Orhan Kemal‘in senaryosunu Orhan Kemal‘in 

yazdığı, Agah Özgüç‘ün Türk Filmleri Sözlüğü 1917-2009  baĢlıklı çalıĢmasında da 

teyid edilmektedir. Lakin filmin künyesinde adı yer almaz. Film, YeĢilçam trükleriyle 

örülmüĢ bir köy hikayesidir.  

Konusu, birbirinden bebekken ayrılan iki kız kardeĢin kaderlerinin yıllar sonra 

kesiĢmesi olarak özetlenebilir. Eser, adını, karakterlerin zeytin tarlasında çalıĢmasından 

olduğu gibi, iki kız kardeĢin de sırtında ilerde birbirlerini tanımalarına yol açacak zeytin 

iriliğinde ve karalığında benleri olmasından alır.  
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Filmde, zengin karakteri oynayan ağa, kötü bir insandır. Pek çok YeĢilçam 

kliĢesinin iç içe yoğrulduğu bir filmdir. KardeĢlerden birinin aĢık olduğu yiğit gencin 

sesi çok güzeldir, film boyunca türkü söyler. KardeĢler birbirlerini sırtlarındaki benden 

tanır… 

Filmde, gerçek adı belirtilmeyen, ―okumuĢ‖ diye hitap edilen bir karakter 

vardır. ―OkumuĢ‖, adından da anlaĢılacağı üzere filmin ―akıl‖ kiĢisidir. Bu karakter 

hikaye boyunca, tarlada çalıĢan köylüleri aydınlatma kaygısında konuĢmalar yapar. Bu 

karakter, Orhan Kemal‘in gözettiği ‗olumlu tip‘e bir nebze tekabül etmektedir. 

Diyalog yapısı bakımından filmin replikleri Orhan Kemal‘in dil yapısına 

benzememektedir. Kemal‘in kendine has bir üslubu vardır. Kırda geçen romanlarında 

da, kentte geçen romanlarında da bu hissedilir. Acı Zeytin filminde, ―okumuĢ‖ 

karakterinin söylediklerinin içeriği dıĢında, Kemal‘in üslubuna yakın karakterle 

karĢılaĢmayız.  

AĢka Kinim var filmi ise, künyede Orhan Kemal imzasını taĢımamakla 

birlikte, Kemal‘in kimi romanlarından esintiler taĢımaktadır. Türlü YeĢilçam kliĢelerine 

sahip olsa da, Orhan Kemal‘in adeta imzası haline gelen kimi anektodlar ve konular 

içerir. 

Film, özetle, biri okumuĢ diğeri çalıĢmak durumunda kalmıĢ iki kardeĢin 

çekiĢmesi etrafında döner. Okumayan kardeĢ ailenin geçimini sağlamak için futbolcu 

olmuĢtur. Diğeri ise doktor çıkacaktır. Tıp okuyan kardeĢ ailenin gözbebeğidir. Film 

futbol oynayan abinin iyi bir takıma transfer olup mutlu sona ulaĢmasıyla biter. 

Biri okumuĢ diğeri tahsilini yarım bırakmıĢ iki kardeĢ arasında eğitimine 

devam edenin yoksul ailenin göz bebeği olması durumuna, Orhan Kemal‘in evlerden 

biri romanında da rastlarız. 

O dönem çekilen filmlerde zenginlerin evveliyatı genelde belli edilmezken, 

AĢka Kinim Var filmindeki zengin karakterin, seyyar satıcılıktan geldiği 

söylenmektedir.  Eskiden sokak aralarında gezip yoğurt sattığı mahallede, ama artık 

zengin bir insan olarak, ĢaĢalı bir evde yaĢamaktadır. EĢi ise evvel ezel zengin bir 
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ailenin kızıdır. Kocasını beğenmez. Zira yeni zengin karakterimiz, fakir günlerinden 

kalma alıĢkanlıklarını özlemektedir. Yoksul günlerindeki pervasızca yaĢama, yer 

sofrasında yemek yeme gibi adetlerini özlemekte, zengin hayatın getirdiği yaĢam 

usullerine alıĢamamaktadır. Yeni sosyal sınıfından ziyade, fakir insanlarla akranlık 

etmekten hoĢlanır. Karakter bunları karısından kaçak yapmaktadır. Hizmetçilerle yemek 

yiyen sonradan olma zenginler, Orhan Kemal‘in romanlarında da sıkça karĢımıza çıkar. 

Aynı durumla neredeyse birebir olarak Orhan Kemal‘in Gurbet KuĢları adlı romanında 

rastlarız. 

AĢka Kinim Var filmindeki fakirler, zenginliği: ―kahvenin önünden, altın 

zincirli Serkison saat, sırtlarında Ġngiliz laciverdinden ceket, altın kopçalı kalem ve 

lengerli Ģapkayla geçmek‖ olarak tanımlar. Onların gözündeki zenginlik de Orhan 

Kemal‘in yazdığı pek çok fakirle örtüĢen Ģekilde; yaĢanandan ziyade dıĢarıya gösterilen 

bolluktur.  

Bu ġehrin Belalısı filmi ise yine tesadüflerin baĢrolü oynadığı bir YeĢilçam 

filmidir. Konusu: Ölen bir kabadayının intikamını almak için aranan bir baĢka kabadayı 

olan ―Burun Kıran Yusuf‖, mahalle sakinlerince beklenmektedir. O esnada muhite giren 

gencin adı da Yusuf‘tur. Ölen adamın kızı, bu gence aĢık olur. Neticede beklenen 

kiĢinin bu kiĢi olmadığı ortaya çıkar. Lakin adlarının aynı olması tesadüf değildir. 

Bunlar birbirini yıllar önce kaybetmiĢ baba oğuldur… Ġkisi bir olup kötüleri yenerler. 

Eğer filmin senaryosu gerçekten Orhan Kemal‘in elinden çıktıysa, konuya 

bakınca Kemal‘in neden imzasını kullanmaktan imtina ettiğini anlamak zor değil. 

Kemal‘in de mektuplarında adını kullanmadığı senaryolara atfen, defaten belirttiği gibi, 

Bu ġehrin Belalısı, konu ve olay örgüsü açısından; burada Orhan Kemal‘in birebir 

tabiriyle söyleyip aradan çekilelim: ―tam yerli filmlik‖ 

Lakin bu filminde Orhan Kemal‘in kaleminden çıktığına dair bazı iĢaretler var. 

Filmde üçkağıt açan gençlerin diyalogları, Orhan Kemal‘in Devlet KuĢu romanında 

Mustafa ve üçkağıtçı arkadaĢlarının diyaloglarıyla çok benzemektedir 
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5.2.3 Orhan Kemal‟in Eserlerinden Uyarlanan Filmler 

 

 

Bu dönemde, Kemal‘in eserlerinden, Suçlu, Avare Mustafa, Murtaza, El Kızı ve Üç 

Tekerlekli Bisiklet, sinemaya uyarlanmıĢtır. ÇalıĢmamız kapsamında bu filmlerin 

dördünü ekonomik perspektifle inceleyeceğiz. 

Kemal‘in aynı adlı eserinden uyarlanan Meyhanecinin Kızı filmi, 1958‘de 

çekildiğinden dönem itibariyle çalıĢmamızın çerçevesinin dıĢında kalmaktadır.  

 

1962 yapımı Üç Tekerlekli Bisiklet ise Orhan Kemal‘in 1970‘de yayınlanan Kaçak 

adlı eseriyle aynı konuya sahiptir. Eserin konusunun Kemal‘e ait olduğu su götürmez 

bir gerçektir. Kaçak, Hanımın Çiftliği üçlemesinin son kitabıdır. Lakin burada, filmin 

62‘de çekilip kitabın 1970‘te yayınlanması duruma muğlaklık getirmektedir. Kemal, 

romanlarını kitap olarak basmadan önce çoğu kez gazetelerde tefrika olarak 

yayınlamıĢtır. Ancak yaptığımız kaynak taramalarında bu esere ait böyle bir bilgiye 

ulaĢamadık. Üç Tekerlekli Bisiklet filminin yönetmeni Lütfi Akad, IĢıkla Karanlık 

Arasında adlı kitabında, filmin senaryolaĢtırılma sürecini anlatmıĢtır. Akad, senaryoyu 

Vedat Türkali‘yle birlikte oluĢturduklarını dile getirir ve baĢlangıçta ellerindeki konu 

malzemesinin dar olduğunu ifade eder.
557

 Bu akıllara, Orhan Kemal‘in konuyu tasarı 

halindeyken filmleĢtirilmek üzere Akad‘a teslim edip, film çekildikten sonra konuyu 

tekrar ayrıntılarıyla ele alarak romanlaĢtırdığı ihtimalini getirmektedir. Kemal‘in bir 

konudan farklı alanlarda yapıtlar ürettiğine daha önce de değinmiĢtik. Kaçak romanı ve 

Üç Tekerlekli Bisiklet filmi arasındaki kronoloji, filmin roman uyarlaması olduğu 

yolunda kesin bir yargıya varmamızı engelliyor. Bu muğlak durumdan dolayı, bu filmin 

analizi, çalıĢmamız kapsamında yapılmayacaktır.  
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5.2.3.1 Suçlu (1960 – Atıf Yılmaz) 
 

5.2.3.1.1 Filmografi ve Konu 

 

Yapım Yılı: 1960 

Yönetmen: Atıf Yılmaz 

Senarist: Yılmaz güney, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz 

Eser: Orhan Kemal 

Yapımcı: Hürrem Erman 

Görüntü Yönetmeni: Mike Rafaelyan  

Oyuncular: Turgut Özatay, ġükran Sabuncu, Atilla Engin, Hülya ġenay Osman 

Alyanak, Baki Tamer, Erol taĢ, Eyüp Sabri, Mahmure Handan 

KONU: Cevdet muhasebeci olan babası Ġlyas Efendi ve ondan takriben 30 yaĢ 

daha genç üvey annesi ġehnaz‘la birlikte yaĢamaktadır. Annesi ölünce babası evdeki 

hizmetçi olan bu kadınla evlenmiĢtir. ġehnaz, Cevdet‘in okuldan alınıp iĢportacılık 

yapmasını sağlamıĢtır. Cevdet‘in öğretmeni Hasan, onu okula döndürmek için 

çabalamaktadır.  ġehnaz‘ın karĢı komĢusuġoför Ahmet'le iliĢkisi vardır. ġoför Ahmet ve 

annesi sık sık Ġhsan Efendi'nin evine oturmaya gelmekte, Ġhsan bu gizli iliĢkiyi 

sezmemektedir. 

 Adem‘in ġehnaz'la sevgili olmasının sebebi sadece ġehnaz'a duyduğu ilgi 

yahut cinsel arzular değildir. Adem, artık baĢkasının taksisinde çalıĢmak 

istememektedir. Kendine bir Desoto alıp onda çalıĢmak istemektedir. Ama bu otomobili 

alacak parası yoktur. Ġhsan Bey, iĢ yerinin parasını eve getirip götürmektedir. Adem 

ġehnaz'ı bu paraları çalmaya ve suçu Ġhsan'a yahut Cevdet‘e atmaya ikna edip 

neticesinde arabayı almak için onunla iliĢkiye girmiĢtir.  

Bu yakınlık mahallede duyulmuĢ, dedikodu çıkmıĢtır. Cevdet mahallede 

çocuklar arasında itibar kaybetmiĢtir. Hem iĢportacılık yapmakta hem de babası 
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aldatılmaktadır. Çocuklar arasında çıkan bir kavgada nezarete atılır. Sonra öğretmeninin 

de yardımıyla çıkar.  

ġehnaz kocasının parasını çalmaya ikna olur. Lakin Cevdet, onların iliĢkisini 

öğrenmiĢ, tehdit unsuru haline gelmiĢtir. Adem Cevdet‘i tehtid eder ve korkutur. Cevdet 

evden kaçar. KarıĢtığı bir çocuk çetesinin lideri olur. Bu sırada ġehnaz ve Adem Ġlyas 

Efendinin parasını çalmıĢtır. Para iĢ yerine ait olduğundan Ġlyas Efendi, hapse atılır. 

Cevdet‘in ortalıkta olmaması, Ģüpheleri onun üzerine çekmektedir. ġehnaz Adem‘le 

birlikte mahalleden gider. Polis onları takip etmektedir.  

Sonunda Cevdet‘in suçsuzluğu ortaya çıkar. Adem paraları kaçırmak isterken 

ölür. Cevdet baba evine ve okuluna geri döner.  

5.2.3.1.2 Suçlu Romanından Suçlu Filmine 

 

Suçlu eseri önce gazetede tefrika olarak yayınlanmıĢ, ardından 1957‘de roman 

olarak basılmıĢtır.
558

  Tefrika edildiği dönemde okur, Cevdet karakterine büyük sevgi 

beslemiĢ, cezaevine girdiğinde, onun serbest kalması yönünde gazeteye ve Orhan 

Kemal‘e ulaĢarak istekte bulunmuĢtur. Romanın seyri okuyucuya uyup değiĢmiĢtir.
559

  

Orhan Kemal Suçlu'yu yazma nedenini Ģöyle açıklar: 

―Hapishaneleri dolduranların hepsine aynı ad verilse bile onları suça 

götüren nedenler bakımından aralarında derin farklar vardır. KoğuĢları 

dolduran suçluları birbirine yaklaĢtıran, benzeĢtiren yalnız hapishane 

düzenidir, orada yaĢanan hayattır. Hapishanelerimizde sübyan koğuĢlarını 

dolduran çocuk suçlular üzerinde gereği kadar durulmamıĢtır."
560

   

Suçlu, Orhan Kemal külliyatında ―YeĢilçam etkisinin hissedildiği‖ söylenen 

eserler arasında anılmaktadır.
561

 Roman basıldıktan sonra Halis Topçu, Yelken 

Dergisi‘ne yaptığı değerlendirmede, kitapla ilgili Ģunları söylemiĢtir: 

―Romanın affedemediğimiz kusuru tesadüflerin oynadığı rollerin 

ehemmiyetleridir. Bu denli tesadüfler daha çok yerli filmlerimize ve Esat 
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Mahmut gibi, Muazzez Tahsin gibi yazarların romanlarına has bir özellik 

bence. Onlar nedense çok benimsemiĢler bunu.‖
562

 

 Tahir Alangu ise kitabı, ―paranoyalı bir suçlu çocuk, bu tipin baĢka suçlular, 

toplum ve kanunlar karĢısındaki durumu, hapishanedeki hayatlar üzerine çalakalem bir 

özetleme‖ olarak nitelemiĢtir.  

―Cevdet‘i suça iten baĢlıca nedenleri aile ve mahalle çevresinden 

derlemiĢ. Irsiyetin ve bunun çocuk mizacı üzerindeki akislerinin buluğ 

çağına doğru giden bir paranoialıdaki cinsel kıpırdanıĢ ve yöneliĢlerini 

yapmamıĢ, üstelik kitabında bu konuda rastgele dağınık duran ayrıntıları 

bile bu temele bağlayamamıĢ. Cevdet‘in üvey ana karĢısındaki çetinliği, 

baba ile genç karısı karĢısındaki halleri, kızlar yanındaki efelikleri, 

sonunda hapishanedeki cinsel sapıklıklar karĢısındaki davranıĢı 

üzerindeki söyledikleri, yazara, yeter ölçüde fırsat verdiği halde çocuğun 

suça gidiĢindeki ruhi geliĢme ve davranıĢlarının açıklanmasında, bunları 

bütüne bağlamaktan ve kullanmaktan uzak duruĢu ĢaĢılacak bir Ģeydir. 

Orhan Kemal beden yapısından gelen değiĢmelerin cinsel kanaldan 

geçerek paranoia taĢkınlıklarına nasıl döndüğünü gösteren zincirleme 

oluĢun farkında bile olamamıĢ.‖
563

  

Orhan Kemal eleĢtiriye Ģöyle yanıt vermiĢtir; 

―Senin istediğin, Cevdet‘in alabildiğine düĢmesini mahvolmasını görmek, 

yani içinde yaĢadığımız Ģartların yüzde doksan dokuz etkilediği insanı 

kara, kapkara vermek. Ben ‗suçlu‘ da aydınlık bir gerçekçilik yapmak, 

alabildiğine kötü insanların yanında sağlam, diri, kötülüklerle savaĢan 

insanların da bulunduğunu vermek istedim…  

Ama bizim toplumumuzda bu gün yüzde seksen hatta 90 insanlar 

düĢüyor, yuvarlanıyor. Asıl realite bu değil mi? Belki o dikkat edersen 

dünya romanı yüz yıllar boyunca bunu derinliklere giden çeĢitli 

etmenleriyle verdi, ben de aynı Ģeyi yaparken, yanı baĢında bir de 

kurtuluĢ yolu olmasa bile ıĢığı kurmak istiyorum. KurtuluĢumuzun eski 

deyimiyle mintarafillah değil gene insanların çabalarıyla boyun eğmeyip 

direnmeleriyle, baĢkaldırmalarıyla, kötülüklerin üstüne üstüne gitmekle 

mümkün olabileceğini belirtmek istedim.‖
564

  

Halis Topçu, romanda kimi durumların haddinden fazla yerli filmvari tesadüfî 

olduğunu söyler ve romandaki tesadüf serisininden gözüne çarpanları Ģöyle sıralar : 

―Norveçli tayfanın iki çocuğa acıması, merhamet hissi duyması için 

mutlaka kendi baĢından, çocuklarınkine benzer bir olayın geçmiĢ olması 

Ģart değildi. Daha baĢka sebepler bulunabilirdi. Keza Hasan'ın babasının, 
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gençliğinde Amerika'ya kaçmak istemesi; avukatın çocuklarla karĢılaĢtığı 

sırada okuduğu kitabın içindeki konulardan birinin Cevdet'in haleti 

ruhiyesî ile tıpatıp oluĢu...  Bu aksak tarafları bir yana bırakacak olursak, 

Suçlu'nun hemen herkes tarafından sevilerek okunacağı 

kanaatindeyiz.‖
565

 

Suçlu gazete tefrikası olarak yayınlanmasının ardından roman olarak basılır. 

Kitap basıldıktan sonra Orhan Kemal, onun sinemaya uyarlanmasını da ister fakat eser 

sola eğilimli olduğu gerekçesiyle sansürden döner.
566

 Süreci Orhan Kemal‘in gözünden 

Ģöyle yansıtalım:  

Ġstanbul, 18.7.1957 

―‗Suçlu‘ romanının filme alınabilmesi için senaryosunun tasdiki lazım, 

malum. Buysa uzun iĢ. Kitap halinde de tasdik ediyorlarmıĢ galiba.. ġunu 

ilgililerden öğrenebilir misin? Geldiğinde görüĢürüz. ġayet kitap halinde 

tasdik kabil olacaksa altı yahut yedi kitapla resmen müracaat edeyim. 

Olmazsa senaryo haline getirmek icap edecek. Talipleri var ama bin beĢ 

yüz, iki binden yukarı çıkmıyorlar. Vermiyorum. Hele tasdikli olursa 

satıĢı çok daha kolay olacak. Öğrenebilir misin?
567

 

Ġstanbul, 27.5.1957‖ 

Son dakikada, senin, berayi-vazife Beyrut'a gönderildiğini iĢitince, 

kararımı değiĢtirdim, karıyı yolladım. Bir aksilik çıkmazsa pazara kadar 

oradaymıĢ. O geldikten sonra birkaç günlüğüne -belki- ben de bir 

uzanırım. Belki diyorum, çünkü oraya uzanmanın asıl sebeplerinden biri 

olan "Suçlu" senaryosu artık önemini kaybetti. ReddedilmiĢ. Eksik 

olmasınlar. Hani bu sansür ve bu sansürün bu yüksek zihniyeti bilhassa 

sanattan anlayıĢı baki kaldıkça Türk Sineması'nın eli yüzü düzgüne doğru 

santim ilerlemesine imkân yok. Tabii bu arada bizim 4.000 adet lira da 

bağıra bağıra uçtu gitti. 
568

 

Ġstanbul, 20.6.1958‖ 

… ġimdi de bir "müstear nam"la roman angajmanı çıktı baĢıma.. Daha 

doğrusu o çıkmadı, ben çıkardım. Derken, "Vukuat Var"ın tashihleri, 

Cumhuriyet gazetesi roman yarıĢmasında jürilik, yeni yeni senaryolar. 

Senaryo dedim de, "Suçlu"yu reddedenler arasında senin Bay Onaran da 

varmıĢ.. Londra'ya tetkik gezisine mi ne yeni gitmiĢ. Neyse canım, boĢ 

ver. Bizim dört bin lira bağıra bağıra gitti. Redde sebep, eserin sol 

temayüllü oluĢuymuĢ. Allah razı olsun. Ya reddetmeselerdi de "Uygun" 
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deselerdi? Kendi kendimden, yani "solcu‖ğumdan Ģüphe edip, kendimi 

bir çeĢit "dönek" saymaz mıydım? 
569

 

Ġstanbul, 18.7.1958‖ 

Fikret, 

Ada buraya geldiği zaman bana uğramıĢtı. Bir roman üzerinde mutabık 

kalmıĢtık Ulus için. Fakat, Ģu son günlerde -"Suçlu" dahil- tamam beĢ 

senaryom reddedildiği için, geriye kalan alacaklarım, minhayselmecmu 

beĢ altı bin lira kaynadı gitti. Usulen, daha doğrusu saye-i demokraside 

gene parasızlığa yuvarlandım. Onun için, hemen parası alınacak iĢleri ön 

plana koymak zorunda kaldım. Roman'ı Ģu sıra hazırlamayacağım. 

Eylül'e doğru olabilir.‖
570

 

 

Eser nihayetinde çekilir ve 1960‘ta vizyona girer. Kitapta olup filmde olmayan 

kimi sosyal içerikli detayların sansürü aĢmak için feda edildiğini tahmin ediyoruz. 

Roman, türlü değiĢikliklere gidilerek senaryolaĢtırılsa da uyarlamanın son halinde bile 

toplumsal meselelerin gözetildiği göze çarpmaktadır.  Bunda ekibin de büyük payı 

olduğunu düĢünüyoruz. Senaryoda Yılmaz güney, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz‘ın adı 

geçmektedir. Bu isimler o dönem de toplumsal konulara eğilmiĢtir. Romandan uyarlama 

yaparken törpülenen detayların daha ziyade sosyal sınıflar, hapishane ve Amarika‘nın 

ve Amerikan rüyasının rüyadan ibaret oyduğunu belirten kısımlar olduğu 

görülmektedir. Bunun sansür dıĢındaki sebebini ise Ģöyle açıklamak mümkün:  Film 

60‘ta çekilmiĢtir, dolayısıyla 61 anayasasının kimi özgürleĢtirici etkileri henüz düĢünce 

ortamında vuku bulmamıĢtır. Sinemada siyasi meselelerin aktarımı yeni anayasadan 

sonra da sansür nizamnamesince sınırlandırılsa da, toplumcu gerçekçi filmlerin 

çekilmeye baĢlamasının zeminlerinden baĢlıcalarından olarak gösterilen 61 anayasasının 

Suçlu çekildiği dönemde yürürlüğe girmemiĢ olması, bizi 60 sonrası nisben arttırılan 

sinemada düĢünce özgürlüğünden bu filmin yararlanamadığı sonucuna götürüyor.  

Roman ve uyarlanan film arasındaki kimi ayrımlara değinecek olursak: 

Yukarda Orhan Kemal‘den yaptığımız alıntıdan da anlaĢılacağı gibi romanın  

hapishanede geçen kısmı filmdeki gibi sadece birkaç nezaret sahnesinden ibaret 

değildir. Romanda, Adem parayı çaldıktan sonra Ġhsan Efendi zanlı olarak tutuklanır. 
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Cevdet zaten Ģüphelerin odağındadır. Babasını kurtarmak için suçu üzerine alır. 

Cevdet'in mahkûm olması üzerine Ġhsan Efendi serbest bırakılır fakat çok geçmeden 

ölür. Cevdet hapishanede çok kötü muameleyle karĢılaĢır.  Hapishane arkadaĢı Hasan 

dıĢarı çıktıktan sonra Cevdet'i para almadan savunacak bir avukat bulur; suçluların 

Adem'le ġehnaz oldukları ortaya çıkar, ikisi yakalanır, Cevdet serbest bırakılır.  

Cevdet‘i savunan avukat, ona yanında kalmasını, kendisini okutabileceğini 

söylerse de Cevdet istemez. Gururuna yediremez. Hayallerini gerçekleĢtirmek, 

Tommiks'in muavini Aslan Tomson olmak için Amerika'ya gitmek ister, yanına 

Cevriye'yi de alır; kaçak bindikleri gemide yakalanıp polise teslim edilirler. Cevdet'i 

ikinci defa kurtaran avukat; onun, yanında öğrenimine devam etmesini tekrarlarsa da 

Cevdet Cevriye'lerin evinde kalmayı ve hapishanede tanıĢtığı Hasan'la beraber bir 

fabrikada çalıĢmayı tercih eder.  

Filmde ise Amerika‘ya gitme özlemini de açıkça görmeyiz. Cevdet kitabın 

sonunda fabrikaya çalıĢmaya girerken, filmde okuluna geri döner. Romanda suça 

bulaĢan fakirlerin temelleri daha detaylı verilerek bir manada savunulmuĢlardır. Filme 

aktarımda bu detaylarla karĢılaĢmayız.  

Suçlu 1950‘lerde yazılmıĢ, 1959‘da çekimi tamamlanmıĢ ve 1960‘ta vizyona 

girmiĢtir.
571

 Yani kitapta anlatılan 50‘lerin Ģartları film çekilirken büyük oranda 

geçerlidir. Filmde de kitapta da yüksek bir zenginlik durumu görmeyiz. Orhan Kemal 

alt sınıf insanları anlatmıĢtır. Bir kenar mahalle yaĢamı sürülmektedir. Aslında Orhan 

Kemal‘in Ģehirde geçen tüm eserlerinde aĢağı yukarı aynı fakir mahalle görüntüsüyle 

karĢılaĢırız. Ġlerleyen bölümlerde irdeleyeceğimiz tüm filmlerde dolayısıyla romanlarda 

yoksul eski sur içi mahalleleri karĢımıza çıkar.  

Suçlu filmi de bu mahalleyi zemin almıĢtır. Ortamdaki zenginlik emareleri 

genel geçer zenginliğe değil mahallede yaĢayan fakir insanların gözündeki zenginliğe 

iĢaret eder. Film kahramanları içinde hiç milyoner, fabrikatör yoktur. Sadece gelir 

düzeyi diğerlerinden daha yüksek olan insanlar vardır. Filmdeki zenginlik, zenginler 

üzerinden değil, alınabilecek Ģeyler üzerinden iĢlenebilir. Bu, kitapta da böyledir. 
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Suçlu filminde sansürü aĢmak için kitaptaki pek çok katmandan fedakarlık 

yapılsa da zenginliğe ve yoksulluğa bakıĢ açısı kitapla temel olarak örtüĢmektedir. 

 

5.2.3.1.3 Suçlu Filminin Ekonomik Perspektifle ÇözümlenmiĢ Öyküsü 

 

Sekans 1: 

- Cevdet (9-10) deniz kenarında boynuna asılı iĢporta tezgahıyla gezmekte, 

bağırarak balon-sakız satmaktadır. ġehrin kalabalığında küçücük kalmıĢ Cevdet‘i 

görürüz. Yeni Cami avlusunda variyetli giyimli bir çift belirir. Anne ve baba ellerinden 

tuttukları çocuklarıyla cami merdivenlerinden inip Cevdet‘ten balon alır. 

- Cevdet iĢporta tezgahlarının sergi halinde sıralandığı bir duvar dibine gider. 

Fotoroman tezgahından fotoroman alır: ―Aslan Tavson‖ ġehrin kalabalığında Cevdet‘i 

görürüz. Diğer iĢportacılarla birliktedir.  

- Çingene kızı Cevriye (9-10) yanında kemancısıyla dans edip para 

toplamaktadır. Etrafında kalabalık toplanmıĢtır. Adem ve arkadaĢları kendi aralarında 

konuĢmaktadır: küçük kızla ilgili nahoĢ cinsel göndermelerde bulunurlar. Bu esnada 

ġoför Adem Cevdet‘in yanına gelir. KomĢu olduklarını anlarız. Adem Cevdet'le 

konuĢur, Adem‘in okulu bırakıp çalıĢmaya baĢlamasını över: 

Adem: Ġnsan böyle böyle yosun tutar. Sabah babanı gördüm, anlattı. 

Mektebi bıraktığın iyi olmuĢ. 

Sekans 2: 

Bu sahne minibüslerin önünde geçmektedir. Zira filmin lokomotif 

karakterlerinden biri olan Adem için ulaĢılabilecek en büyük yer bir minibüs 

direksiyonunun baĢıdır.  

- Ġki ―Haybeci‖ arkadaĢı Adem‘in yanına gelir. Adem‘in Cevdet‘in üvey annesi 

ġehnaz‘la  iliĢkisi vardır. Bu konu üzerine konuĢurlar: 
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Adem: Karı kıyak, bana da meyli var. Ama güzellik karın doyurmuyor. 

Mangizi varsa, bir taksi çekerse altıma ne ala… Bu gençliğin kıymetini 

bilmezsem Allah sonunda beni sürüm sürüm süründürür. ġöyle mavi bir 

Desoto çektim mi, siz seyredin Adem Abinizi. Zilliğinizi kırmak için 

etrafımda pervane kesilirsiniz. 

Sekans 3: 

Bu bölüm Cevdetlerin yaĢadığı mahallede geçer. Yoksul, eski bir mahalledir. 

Mahallede gördüğümüz evler adeta Orhan Kemal‘in romanlarından fırlamıĢ gibidir. 

Onun tanımıyla: ―BağdaĢ kurmuĢ, sırt sırta vermiĢ evler.‖ 

- Mahallenin çocukları yeni  yapılmakta olan yeni inĢaatın önünde 

oynamaktadır. Oyunları o dönemin çizgi roman konularından alınmadır. ġerif yahut 

kovboy Ģapkalı çocuklar, Kızılderili kılığındaki (saçına tüy takmıĢ) çocukları 

kovalamaktadır. Çocukların aralarındaki konuĢmalardan ailelerinin Cevdet‘in ailesini 

ahlaken tasvip etmediklerini, çocuklarının Cevdet‘le konuĢmalarına müsaade etmediğini 

öğreniriz. Cevdet‘in babası Ġhsan Efendi çocukların dilinde alay konusudur. Onun, evde 

bulaĢık yıkayıp karısından dayak yediğini söyleyip gülüĢürler. 

- Mahalleye Cevdet‘in öğretmeni Hasan ve hamile eĢi girer. Cevdet de o 

esnada mahalleye girer. Öğretmen Cevdet‘i görür, okula çağırır.  

Öğretmen Hasan: ÇalıĢmak ayıp değil. Ama tatillerde… 

Cevdet yanlarından ayrılır. Öğretmen ve eĢi Cevdet üzerine konuĢur. Cevdet 20 

gündür okula gitmemektedir. Öğretmenin eĢi mahalleliden duyduklarını anlatır; 

Cevdet‘in annesi ölünce babası evdeki genç hizmetçiyi ―nikahına almıĢtır‖. Üvey anne 

Cevdet‘e eziyet etmektedir. 

Öğretmenin eĢi: Bu çocuğa yardım et. 

Öğretmen Hasan: Elimden geleni yapacağım. Böyle yüzlerce, binlerce 

çocuk daha var belki. Bizim tanımadığımız. Haylazlığa, suçluluğa itilen 

çocuklar. Tek tek mücadele etmenin ne faydası var? 

Öğretmenin EĢi: Bu gözümüzün önünde. Yarın bizim de bir çocuğumuz 

olacak. 

 

Sekans 4: 
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- Cevdet eve gelir. Babası Ġhsan Efendi (70), üvey annesi ġehnaz(30), komĢu 

ġoför Adem (35), Adem'in annesi (60)  masa baĢındadır. Adem‘in annesi ut çalmakta, 

diğerleri Ģarkı söyleyip rakı içmekte ve Cevdet‘ten bahsetmektedir. Daha çok Cevdet‘in 

tavırlarını tasvip etmediklerine dair bir konuĢmadır bu. 

Adem masanın altından ġehnaz‘ın bacağını eller. Cevdet merdiven aralığından 

bunu görür. Aralarında bir iliĢki olduğunu anlar. Ġhsan Efendi fark etmemiĢtir. Ġçkinin 

tesiriyle sızar. Adem‘in annesi kendi evine gider.  Adem‘le ġehnaz seviĢir. Cevdet bunu 

görür.  

Sekans 5: 

- Sabah Cevdet odasında çizgi roman okur. ġehnaz gelir, iĢe geç kaldığı için 

azarlar. Cevdet ġehnaz‘ın Adem‘le olan iliĢkisini bildiğini söyler. Babasına söylemekle 

tehdit eder. 

Sekans 6: 

ġehnaz karĢı komĢusu olan Ademlere gider. HoĢ karĢılanır. Adem‘in annesi  

Muhsine Hanım, ġehnaz ve oğlunun iliĢkisini üstü kapalı biçimde desteklemektedir. 

ġehnaz, Cevdet‘in kendisini tehdit ettiğini anlatır. Adem‘in annesi ―pazara gidiyorum‖ 

bahanesiyle evden çıkarak Cevdet ve ġehnaz‘ı yalnız bırakır. Evin avlusundadırlar. 

Adem‘in üstü kir pas içindedir. Adem elini yıkar. 

Adem: Bizim iĢler böyle pis iĢte.  

ġehnaz: Olsun, 

Adem: Ömrümün sonuna kadar yağlı karalar içinde yaĢamak istemem. 

ġehnaz: Ne yapacaksın ya? 

Adem: Bakalım. Allah belki de 15-20 bin verebilecek bir karı çıkarır 

karĢıma. O zaman iyi kötü bir taksi uydurur, ben de patronluğun rahatına 

ererim. 

 

- Evin içine geçerler. Kıt kanaat döĢenmiĢ, eski eĢyalı, yoksul bir evdir. 

SeviĢmeye baĢlarlar, bu esnada aralarında geçen diyalog ilginçtir:  

Adem: Günde temiz bir yüzlük çıkaran mavi bir Desoto'm olsa, sen de 

karım olsan... 

ġehnaz: Olmayacak ne var, sen istedikten sonra? 

Adem: Hiç olmazsa bir on bincik lazım, on bin diyorum. 
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ġehnaz: Sana on bin değil, elli bin, yüz bin feda olsun. 

Adem: Ġstesen bu parayı bulabilirsin. 

ġehnaz: Söyle sana dünya feda olsun. Canım. 

Adm: Kocanın kara çantası var ya... 

ġehnaz tedirgin olur, durur:  
ġehnaz: O paralar kocamın değil ki fabrikanın. Adamı hapse atarlar 

sonra! 

Adem: Tahta oturtacak değiller ya. Ama onu bu kadar seviyorsan o baĢka. 

YaĢ yetmiĢ, iĢi bitmiĢ. Bir 70 sene daha yaĢayacak değil ya. Halbuki biz 

genciz, asıl para bize lazım. 

Tekrar seviĢmeye baĢlarlar. Tam bu esnada yattıkları somyanın ayağı kırılınca 

yere yuvarlanırlar ve seviĢmeye devam ederler. 

Sekans 7: 

- Cevdet HaydarpaĢa rıhtımında boynuna asılı iĢporta tezgahıyladır. Babası 

gelir. ġakalaĢırlar. Ġkili diyaloglarından Babasının Cevdet‘i sevdiğini anlarız. Beraber 

eve yürürler. Cevdet kazandığı parayı babasına verir. 

Ġhsan Efendi: Sende kalsın, annene söyleme. 

Sekans 8: 

Mahalle esnafı kendi arasında konuĢmaktadır. Ġhsan Efendi‘ye gıyabında 

―Ġhsan Hanım‖ denmekte, ev içindeki konumu mahallede alay konusu olmaktadır. Ġhsan 

ve Cevdet bakkalın önüne gelir. Bu sırada Cevdet‘in öğretmeni Hasan da gelir. Hasan 

peĢin, Ġhsan Efendi veresiye alıĢveriĢ yapar. Hasan, Cevdet‘in okul durumuyla ilgili 

konuĢmak için Ġhsan Efendi‘yi okula çağırır. Yoluna devam eder. Bu sırada Adem 

yanlarına gelir, Ġhsan Efendi‘nin elinde, iĢ yerinin para çantası vardır. Adem sevecen 

yaklaĢır.  

Adem: Vay Ġhsan Baba! Bakıyorum çanta dolu gene. 

Ġhsan: Dolu bile olsa bana ne, sana ne? El parası bu. El parasıyla oyun 

olur mu? 

Adem, Cevdet‘e bakkaldan büyük bir paket çikolata alır. Cevdet onun 

ġehnaz‘la iliĢkisini bildiğinden sinirlidir, çikolatayı istemez. Ġhsan‘ın durumlardan 

haberi olmadığından Cevdet‘in tavrını burnu büyüklük olarak yorumlar, oğluna bağırır:  

Ġhsan: Sen bu koskoca çikolatayı reddedecek adam mısın? 

Sekans 9: 
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Ġhsan Efendi ve Cevdet eve gelmiĢtir. Ġhsan çikolata mevzusundan dolayı 

Cevdet‘e söylenmektedir. 

Ġhsan: Üç gün iĢportacılık yapıp üç beĢ kuruĢ kazandın diye adam mı 

oldun? 

Sekans 10: 

ġehnaz, Ġhsan Efendi ve Cevdet yemek yemektedir. Sofra yoksul bir sofradır. 

ġehnaz‘ın aklında Adem‘le konuĢtukları vardır.  

ġehnaz: Piyasada çalıĢan taksilerin kaça çalıĢtığını biliyor musun? 

Ġhsan Efendi: Yenilerini mi? Sorar öğrenirim yarın. 

Ġhsan Efendi,  Ademlerin yemeğe geleceğini söyler. 

ġehnaz: Masraflara bakıyorum da... 

Ġhsan: Masrafları Adem çekecek. 

Ġhsan tereddütle mevzuyu Cevdet‘in okul durumuna getirir:  

Ġhsan: AkĢam, öğretmenini gördüm. Biliyorsun, ilki bitirmek mecburi. 

ġehnaz: Yolla istersen. Zaten çalıĢıp da getirdiği ne?  

 

Sekans 11: 

Okul: 

-Sınıfta Öğretmen Hasan yoklama almaktadır. Cevdet sınıfa girer. Ayrıksılığı 

göze çarpmaktadır. Diğer öğrenciler önlükleyken o iĢporta kıyafetiyledir. Teneffüste 

herkes dıĢarı çıkar. Cevdet rüyalar alemine dalmıĢ resim çizmektedir (Romanın 

orijinalinde bu resimlerin Aslan Tavson figürleri olduğu belirtilmiĢtir. Fakat filmde bu 

detayı anlayacak kadar yakın plan görmeyiz.) Öğretmen Cevdet‘in yanına gelerek, 

bahçeye çıkıp oynamasını söyler. Cevdet çıkar. 

Sekans 12:  

Bahçede çocuklar oyun oynamaktadır. Cevdet ayağına çarpan topa vurur. 

Topun sahibi olan Erol gelir, Cevdet‘in üzerine yürür:  

Erol: Ne karıĢıyorsun be? Git kendin gibilerle oyna, pis iĢportacı! 
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 Aralarında itiĢme yaĢanır. Cevdet yere düĢer. Nöbetçi öğretmen gelir, Cevdet‘i 

tersler.  

Sekans 13: 

Adem ve annesi Muhsine Hanım, Ġhsan Efendilerin evindedir. Dördü muhabbet 

etmektedir. Taksi fiyatları konusu açılır, gülüĢürler. Cevdet konuĢmaları alt kattan 

duymaktadır. Bir yandan Aslan Tomson çizgi romanına bakarak resim çizmektedir. 

Ġhsan yine sarhoĢ olmuĢtur, sızar. Adem taksi parası konusunda ġehnaz'ı sıkıĢtırır. 

Cevdet konuĢulanları duyar. Onları izlerken Adem ve ġehnaz‘a yakalanır. Adem 

Cevdet‘e bıçak çekip tehdit eder. Birine söylerse Cevdet‘i öldüreceğini söyler.  

Sekans 14: 

Cevdet hırsla evden çıkar. Denize doğru koĢar. Rıhtıma gelir. Arkasında 

Dolmabahçe saat kulesi vardır. Gemilere bakar. (Kitapta bu gemilerin Amerika‘ya giden 

gemiler olduğu defaten belirtilmiĢtir, lakin filmde bu detaya girilmez.) Cevdet hırsla 

defterini kitabını denize atar. Onun gözünde eğitim hayatının bittiğini anlarız. Bu 

gemilerden birine binip gitmek istemektedir. 

Sekans 15: 

Mahallede Kovboy kılığında çocuklar Cevdet‘i yuhlar. Duvarda boynuzlu 

adam resmi vardır. Bu resmi Ġhsan Efendi‘yi temsilen çocuklar çizmiĢtir. Çocuklar 

Cevdet‘in babası Ġhsan Bey'in, karısı tarafından aldatılmasıyla dalga geçmektedir. 

Cevdet bunu kendine yediremez. Kavga çıkar. Cevdet ve Erol adlı çocuk birbirine girer. 

Erol onun daha önceki sahnelerde okulda kavga ettiği çocuktur. Çocuklardan biri 

Erol‘un babasının eczanesine koĢar. Erol‘un dayak yediğini söyler. Eczacı hırsla 

inĢaatın önüne gelir. Ġhsan Efendi de o sırada oraya gelir. Eczacı Ġhsan Efendi‘ye 

yukarıdan bir tavırla çıkıĢır:  

Eczacı: Bana bak Ġhsan Efendi, sen kim oluyorsun da oğlun çocuğuma 

kafa atıyor? 

Ġhsan Efendi, ezilip büzülür, 

Eczacı: Sen ne oğluna ne de karısına sahip olamayan bir zavallısın. 
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Rabarba: Beyefendi karakola gidelim, hükümet cezasını versin 

Eczacı: Gösteririm ben size! 

 

Sekans 16: 

Ġhsan Efendi, Cevdet‘i döve döve eve getirir. Mahalleli evin önüne yığılmıĢ 

Ġhsan Efendi‘yi ve Cevdet‘i yuhalamaktadır.  

ġehnaz zaten dedikodudan korktuğunu, korktuğunun baĢına geldiğini söyler: 

Her Ģey Cevdet‘in suçudur. Ġhsan Efendi lafı Cevdet‘i kovmaya kadar vardırır. 

Cevdet‘le babası kavga eder. ĠtiĢirler. Tam Cevdet ―Alacağınız olsun!‖ deyip çıkarken 

polis gelir. Ġhsan Efendi ve oğlunu çağırır. Adem de onlarla gider. Yolda Ġhsan 

Efendi‘ye: ―Oğlunu müdafaa etme, cezasını çeksin.‖ der. 

Sekans 17: 

Karakol: Eczacı, Cevdet, Ġhsan Efendi komiserin karĢısındadır. Eczacı davacı 

olmak istediğini söyler. Komiser anlayıĢlı, vicdanlı biridir. Cevdet‘e merhametle 

yaklaĢır. Eczacı, Cevdet‘i suçlamaya devam eder. Komiser Cevdet‘e kavganın sebebini 

sorar. Eczacı sinirlenir: 

Eczacı: Rica ederim, bizi mi dinleyeceksiniz yoksa bu serseriyi mi? 

Cevdet komisere cevap vermez. Erol'u babasının aldatıldığı laflarına 

sinirlendiği için dövdüğünü söylemek istemez. Susarak babasını korur. Zabıt tutulur, 

Cevdet hapse atılır. 

Sekans 18: 

Nezarethane: Cevdet koğuĢa girer. Ġçeride baĢka bir çocuk vardır. ―Çingene 

kızı Cevriye.‖ (Orhan Kemal, etnik kökenleri bir ötekileĢtirme olarak 

kullanmadığından, biz de onun tabiriyle kullanmakta bir beis görmüyoruz.) Cevriye, 

kendini hatırlatır. Onu daha önce Ģoför Adem‘in yanında gördüğünü söyler. Sigara 

sunar. ―Yeni Harman'dır.‖ diyerek sigaranın kaliteli olduğunun altını çizer. Cevdet 

almaz. 

Cevdet: Niye geldin buraya, kavga mı ettin? 
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Cevriye: Yok canım, ufak iĢ. Canım muz istedi. Cepte de mangiz yok. 

Ufaktan sokuldum, muza ‗Kalk gidelim‘ derken… Manav gördü. 

Cevdet: Para vermeyecek miydin yani? 

Cevriye: Öyle Ģeylere de para verirsek ohoo, hepten zil kaldık ağabey. 

 

Cemilenin ailesi yoktur. ―Bir sürü arkadaĢım var, hepsi hergele.‖ 

der. 

 

Sekans 19: 

Öğretmen karakola gelir, iki tarafı barıĢtırmıĢtır. Komiser durumdan 

memnundur. 

Öğretmen Hasan: Maalesef onu içinde bulunduğu Ģartlardan kurtaracak 

durumda değiliz. 

Komiser: Bir baba evladına karĢı nasıl bu kadar ilgisiz, nasıl bu kadar 

anlayıĢsız olabilir? 

Öğretmen Hasan: BoĢ laflar konuĢuyoruz komiser bey. Faydasız laflar. 

Ortada acı bir gerçek var. Siz bu akĢam Cevdet‘i hapishaneden 

çıkarmanın, meseleyi tatlıya bağlamanın rahatlığı içinde eve 

gideceksiniz. Yarın bu olayı hatırlamayacaksınız bile. Ben de öyle. 

BaĢarısızlığımı, güçsüzlüğümü maskeleyecek sebepler uyduracağım. 

Mesela, ‗Adamın hususi hayatına nasıl karıĢabilirim, öğrencilerime nasıl 

baskı yapabilirim?‘ diyeceğim. AkĢama karıma Cevdet‘i hapishaneden 

kurtarıĢımı anlatacağım. Kendimi büyük bir kahramanlık yapmıĢım gibi 

göstereceğim. Pekiyi Cevdet ne olacak? Onun hayatında iyiye doğru bir 

geliĢme olacak mı? 

 

Sekans 20: 

Polis nezarethaneye gelir, Cevdet‘i çıkarır. Cevriye, ―Beni bırakırlarsa gelir 

seni bulurum.‖ der. 

 

Sekans 21: 

Öğretmen Cevdet‘i eve bırakır. 

Öğretmen Hasan: Eve git. BaĢka çare yok. Okula da gelmemezlik etme. 

Ben babanla konuĢurum. 

Cevdet eve gitmez. Sokaklarda avare dolanır. Parklarda çocuğuyla ilgilenen 

annelere imrenerek bakar. Vitrinlerdeki yemekleri iĢtahla seyreder. Sahilde zeytin 

ekmek yer. Yine özlemle gemilere bakmaktadır.  
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Sekans 22: 

Adem ve annesi  Muhsine Hanım, Ġhsan Efendilerdedir.  

ġehnaz: Bıktım bu mahalleden. 

Muhsine: Doğru. En iyisi iki katlı bir ev bulmak. 

 

ġehnaz‘ın aklına yatar, kocasına döner: 

ġehnaz: Ġki katlı bir ev bulup Muhsine teyzelerle oturalım. 

Ġhsan oğluyla ilgili endiĢelidir. Muhsine ud çalar, Ģarkı söylerler.  

- Gece Cevdet gelir, kapının dıĢında durur. Kendi evinin kapısını çalmaz, yan 

komĢu Zehra Hanım‘ın kapısını çalar. KomĢu Cevdet‘e acımaktadır. Cevdet onların 

avlusundan kendi evine geçer.  

-Ġhsan Efendi sızmıĢ, Adem onun siyah para çantasından yüklüce para 

çalmıĢtır. ġehnaz korkmaktadır. 

Adem: En uygunu bu gece. Benim burada olduğumu biliyor mu? 

Bilmiyor. Oğlunun gece eve girip babasını soymadığı ne malum? Suçu 

Cevdet‘in üzerine atarız. 

 Cevdet konuĢulanları duyar. Evden kaçarken Ademler onu görür. Sokakta 

kovalamaca baĢlar. ĠnĢaata varırlar. Kovalamaca devam eder. Adem Cevdet‘i ararken 

bekçi gelir. Adem paraları inĢaatta bir çukura saklar.  

Sekans 23: 

Ġhsan Efendi karakoldadır. Paraların eksikliği fark edilmiĢtir. Ġhsan efendi 

sorumlu tutulmaktadır. Ġhsan,  Ellerini önünde bağlamıĢ, mahcup durmaktadır:  

Komiser: Bir Ģey yapmadın, çalmadın. Pekiyi 28 bin lira ne oldu, uçtu 

mu? Hatırlamaya çalıĢ. 

Ġhsan: Bilmiyorum, hiçbir Ģey bilmiyorum. 

Komiser: AkĢam evde baĢka kimse var mıydı, misafir falan? 

Ġhsan: Vardı. KomĢu Ģoförle annesi vardı ama gece yatısında bizde 

değillerdi. 

Komiser: Hiç kimseden Ģüphelenmiyor musun? 

Ġhsan: Hayır hiç kimsenin günahına giremem, bu benim kaderim, kötü 

talihim. 
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Ġhsan komiserin odasından çıkar. Koridorda ġehnaz, Adem ve Muhsine Hanım 

beklemektedir. Ġhsan Efendi ġehnaz‘a ―Kendimi düĢünmüyorum ama sen ne yapacaksın 

tek baĢına?‖ der. Adem ―yengenin‖ her ihtiyacıyla ilgileneceğine dair garanti verir. 

Sekans 24: 

Komiserin odasında sorgu baĢlar. Adem, Annesi Muhsine ve ġehnaz sırayla 

odaya alınır. Suç, ağız birliğiyle Cevdet‘in üzerine yıkılmaktadır. 

ġehnaz: Çocuk, belki o. Hepinizin alacağı olsun, demiĢti. Belki o. Gece 

bir tıkırtı duydum ama kedidir, dedim. Kimsenin günahına alamam. 

Adem: Babası dövmüĢtü, sonra da evden kovdu. Biz yemekten sonra eve 

döndük. Bilmiyorum belki de ihtiyar. Ama bu kadar parayı ne yapacak? 

Muhsine: O çocuk yezidin biri, ahlaksız! Kim bilir… Yine de kimsenin 

günahını alamam. Allah var, bir Ģey görmedim. 

 

Sekans 25:  

Cevdet, hala inĢaatta gizlenmektedir. Mahallenin çocukları da inĢaatın 

önündedir. Onlar Cevdet‘i görmez ama Cevdet onları duyar. Cevdet konuĢmalardan 

anlar ki,  herkes onun suçlu olduğunu düĢünmektedir.  

Sekans 26:  

Öğretmen Hasan ve eĢi yolda yürümektedir. Hasan parayı Cevdet‘in çaldığına 

ihtimal vermediğini dile getirir. Cevdet onları görür. Yanlarına gidecekken Adem yolunu 

keser. Adem Cevdet‘in öğretmene gerçeği söyleyeceğini anlar. Öğretmenin yanına 

gitmesini engeller. Cevdet ―Sizi polise söyleyeceğim.‖ der. Adem  Cevdet‘i tehdit eder. 

Cevdet kaçmaya, Adem kovalamaya baĢlar. ġehrin ormanlık bögelerine doğru koĢarlar. 

Cevdet lunaparka varır.  

Sekans 27: 

Lunapark: Cevriye ve arkadaĢı batı tarzı bir dans yapmaktadır. Etraflarında 

kalabalık toplanmıĢtır. Cevriye Cevdet‘i görünce dansı bırakır.  Cevdet, evden kaçtığını 

söyler. Cevriye bunu elim bir durum olarak algılamaz: ―Artık beraber dolaĢırız, ne iyi!‖ 

der.  Adem gelir, Cevdet saklanır. Adem, Cevriye‘ye birini aradığını, bilgi verirse ―bi 

teklik‖ vereceğini söyler. 
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Cevriye: Ona manda gözü derler. Sen toka et tekliği, söyleyeyim ismini? 

Cevriye Cevdet‘i gördüğünü söyler, Adem nereye gittiğini sorar. 

Cevriye: Ondan ötesi iki buçuk teklik! 

Adem: Gevezelik etme de söyle! 

Cevriye: Ġki buçuk teklik? 

 

Cevriye parayı alır, 

Cevriye: Dolmabahçe'ye gitti. 

Cevriye Adem‘i gönderip Cevdet‘in yanına gider. Cevdet saklandığı yerden 

çıkar, Adem‘in kendini öldüreceğini söyler. Cevriye onu saklamaya karar verir.  Ana 

caddeye çıkarlar. 

Cevriye: Haydi bizim Kadillak'a atlayalım. 

KarĢıdan tramvay gelmektedir. 

Cevdet: Buna mı? 

Cevdet ve Cevriye tramvayın arkasına asılır. Giderlerken Adem‘in haybeci 

arkadaĢları onları görür.  

Sekans 28: 

Adem ve arkadaĢları buluĢmuĢ konuĢmaktadır. Mevzu Adem‘in nihayet araba 

için gerekli parayı bulmuĢ olmasıdır.  

Haybeci: Tamam demek? 

Adem : Tamam. 

Haybeci: Fabrika parası bu. 

Adem: Fabrika parasıyla Desoto vermezler mi? Yalnız, paraya bir süre 

dokunmamak lazım. 

 

Adem, ġehnaz'ı kimseye bir Ģey söylemesin diye mahalleden götürmeye karar 

verir. Haybecilerden birinin evine taĢıyacaktır. Cevdet‘i de ―ortadan kaldırmaya‖ 

kararlıdır. 

Sekans 29: 
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Cevriye Cevdet‘i arkadaĢlarıyla yaĢadığı bodrum katına götürür. Ġzbe bir 

yerdir. Ġçinde otuz-kırk kadar dökük kılıklı çocuk yaĢamaktadır.  Çocuklar, ―tren gelir 

hoĢ gelir‖ türküsünü çalıp oynamaktadır.  Kendi dünyalarında gayet eğlenir 

görünmektedirler.  

ġapkalı, fularlı ve ceketli bir çocuk, kılık kıyafetiyle diğer çocuklardan 

ayrılmaktadır. Üstünlük taslayan tavırlarından, çocuklar arası hiyerarĢiye göre oranın 

ağası olduğu bellidir. Lakabı ―Böcek‖tir.  O esnada kumar oynamaktadır. Mafya 

babasıvari bir havası vardır. Cevdet‘i görünce yadırgar. Tanımamaktadır. Cevriye‘ye 

Cevdet‘in kim oluğunu sorar. Cevriye kendince Cevdet‘i över, Böcek‘e beğendirmeye 

çalıĢır:  

Cevriye: O da bizden. Hırsızlık suçundan arıyorlar, hem büyük hırsızlık. 

Böcek Cevdet‘e küçümseyen bir tavırla bakar:  

Böcek: Bana bak, bize fiyaka sökmez. Öyle hırsızlıktan değil, adam 

öldürmekten hapse girmiĢ, çıkmıĢ adamım ben. 

Böcek Cevdet‘in elbiselerini ister. Cevdet ―Ben hırsız değilim.‖ der. Böcek‘in 

emriyle çocuklar Cevdet‘in üstü baĢını zorla soyar. Cevdet çırılçıplak kalır. Onun 

kıyafetlerini Böcek giyinir. Cevdet‘e de eski elbiseler verirler.  

Böcek: Hırsızlığa çıkıyoruz. Burada benim sözüm geçer. Ya bize uy ya 

voltanı al! 

Sekans 30:  

ġehnaz ve Adem, Ademlerin evindedir 

Adem: Arabayı yarın alacak değiliz, çok daha sonra… 

ġehnaz: Korkuyorum! 

Adem: Sen yarından tezi yok mahalleye ―Adapazarı‘na teyzeme 

gidiyorum.‖ der, bizim Cepsey Necip‘in evinde kalırsın. Biz bir süre daha 

mahalledeyiz. ġüpheyi celbetmemek için. Laf olmasın. 

 

Sekans 31: 



240 

 

ġehnaz eĢyalarını bir arabaya yükler, ―Adapazarı‘na gidiyorum‖ diyerek 

mahalleden ayrılır. Cevriye onun gidiĢini görür. Okula gider. Ne yapar eder, okula girer. 

Hasan Öğretmen sınıfta ders anlatırken bulur. Cevdet‘in durumunu izah eder.  

Sekans 32: 

Öğretmen Hasan ve polisler çocukların kaldığı izbeye doğru gider. 

Çocuklardan biri görüp ―polisler geliyor‖ diye çocukları ikaz eder. Hepsi hayatını 

hırsızlık yaparak sürdürdüğünden polisten korkup kaçarlar. Hasan ve polisler 

girdiklerinde izbeyi boĢ bulur. Hasan, polislere mahcup olur, yalancı çıkmıĢtır. 

Cevriye‘ye Cevdet‘i tekrar görürse okula değil eve getirmesini söyler. Bu iĢ fazla 

dallanıp budaklanmıĢtır. Okulda da küçük duruma düĢtüğünü düĢünür, konunun dıĢında 

kalmaya karar verir. ―Yahut da söyle, polise teslim olsun.‖ 

Sekans 33: 

AkĢam, çocuk çetesi izbe eve geri döner. Böcek, kendilerini ―gammazladığını‖ 

düĢündüğü için Cevriye‘ye tokat atar. Cevdet, Cevriye‘yi savunur. ĠĢ namus meselesine 

döner. Böcek ―Aftosunu nasıl koruyor?‖ der. Cevdet sinirlenir, Böcek‘i döver. 

Elbiselerini geri alır. Çete içindeki namı artar. Cevdet artık; ―Cevdet Abi‖ olmuĢtur. 

Konumu da Böcek‘in eski konumudur.  

Sekans 34: 

Cevdet ve çetesi Cevdetlerin mahallesine gelir. Cevdetler Aslan Tomson 

kılığında, suratlarında peçeyledir. Mahallenin çocukları da Kızılderili ve kovboy 

kılığındadır. Çocuklar ―Ġmdat! Haydutlar bastı!‖ diye bağırmaya baĢlar. Cevdet‘i 

tanırlar. Cevdet birinin gözlüğünü kırar, öbürünün topunu keser, intikamını alır. Diğer 

çocuklar da mahalle çocuklarının üstündekileri alır. Mahalleden geçen varlıklı giyimli 

bir kadını yumurtayla ıslatırlar. 

Sekans 35: 
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Eczane: Erol‘un eczacı babası dükkânında bir müĢterisiyle ―çocukları 

kötülüklerden korumalıyız‖ minvalinde bir konuĢma yapmaktadır. Cevdet gelip 

eczacının camına ―inek‖ yazar. Eczacı dıĢarı çıkınca çocuklar ona yumurta atar. 

Sekans 36: 

- Çeteden bir çocuk ve Cevriye; Adem ve haybecileri takip eder. Yerlerini 

öğrenir. 

- Adem ġehnaz‘ın yanına gelir. ġehnaz üç gündür gelmediği için Adem‘e sitem 

eder. Adem ġehnaz‘ı Ġhsan Efendi‘den boĢatma giriĢiminde bulunmadığı gibi araba da 

almamıĢtır. ġehnaz Adem‘in paraları baĢka kadınlarla yediğinden Ģüphelenmektedir. 

Vaadler de yerine gelmemiĢtir. ġehnaz piĢmanlık ve korku içindedir. Adem‘e ―Seni 

ihbar edeceğim.‖ der. Adem ona tokat atar. 

Sekans 37: 

Cevdet, çete evinde artık Böcek‘in eski pozisyondadır. Kumar oynayıp sigara 

içmektedir. BaĢ köĢededir. Cevriye ve Adem‘i takip diğer çocuk gelir. Adem ve 

ġehnaz‘ın yerini bulduklarını söyler. Ayrıca bugün Adem‘i araba almak için pazarlık 

ederken gördüğünü de iletir.   

Sekans 38: 

- Cevdet‘le arkadaĢları Adem‘in yeni güzergahına gider. Kapının önündelerdir. 

Adem‘le arkadaĢları içki içip eğlenmektedir. Cevdet not yazdığı bir kağıdı taĢa sarıp 

evin camından içeri atar: 

―Polis peĢinizde hepiniz öleceksiniz‘ Kırmızı eĢarplılar‖ 

Adem, notu okur. ġehnaz gözü mor, odadan çıkar. (Kırmızı EĢarp Aslan 

Tomson‘un aksesuarıdır. Çete kendine bu adı uygun görmüĢtür.) 

Sekans 39:  
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ġehnaz gizlice evden çıkıp otobüse biner. Cevriye, onu takip eder. ġehnaz takip 

edildiğini anlar. Yine de emniyet müdürlüğüne gider. ġehnaz suçunu itiraf eder.  

Polis: Biz durumu yakından takip ediyorduk, Adem‘in de sizin de 

hareketleriniz göz altındaydı. Adem'in parayı sakladığı yeri tespit 

edemediğimiz için beklemeyi uygun bulduk. 

ġehnaz: BaĢka kadınlarla yemiĢtir. 

Polis: Hayır yemedi. Adem bu güne kadar o paraya dokunmadı. 

 

ġehnaz sırf Adem‘i kıskandığından ihbar etmiĢtir. Adem‘in kendisini 

aldatmadığını öğrenince onu ele verdiği için piĢman olur. Komisere buraya gizlice 

geldiğini, ihbarı duyulursa baĢının belaya gireceğini söyler. Adem‘den korkmaktadır.  

Sekans 40: 

Cevriye, çete evine döner. ġehnaz‘ın suçlarını itiraf ettiğini, Cevdet‘in de artık 

aranmaktan kurtulduğunu söyler: 

Cevdet: Ne faydası var? Polis bu sefer de bizi yaptığımız fenalıklar için 

arıyordur. Hem ben intikamımı kendim almak istiyordum. 

Sekans 42: 

Adem ve haybeciler arabacıdadır. Bir mavi arabaya bakmaktadırlar.  

Erol: Temizlenince araba kız gibi oldu. Hem de mavi.  

Haybeci (arabacıya): Bizi tanırsın, yerimiz de malum. Test sürüĢü. 

Arabacı: Peki sahibi ne der? 

Adem : Sen al Ģu yüz papeli, 

Haybeci: Komisyonun ayrı. 

Arabacı: Peki, dediğiniz olsun. 

Haybeci: Araba dediğin gibiyse fiyatta mutabıkız. 

 

Ademler arabaya binip gider. 

Sekans 43: 

Çocuklar izbe evdedir. Cevdet Ademlerin henüz arabanın parasını 

vermediklerini öğrenir. Gidip Adem‘in yeni mekanının önünde beklemeye baĢlar. Adem 

arabayla gelir. Evde Haybeci Nepsey Necip‘in sevgilisi, ġehnaz‘ın ihbarından 

Ģüphelenmektedir. Cevdetler, camdan içeri taĢla bir mesaj daha atar. Ademler açar okur: 
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―ġehnaz sizi polise ihbar etti. Hepiniz öleceksiniz. Kızmızı eĢarplılar.‖ 

Adem ġehnaz‘ı döver. Haybeci Nepsey Necip, plağa çiftetelli koyup oynamaya 

baĢlar.  

Diğer Haybeci Cevdet, oradalar mı diye kolaçan etmek için kapının önüne 

çıkar. Kimseyi göremez. Adem paraları almaya gider. Eve polisler gelir. 

Sekans 44: 

Cevdet ve Cevriye, Adem‘i takip eder. Adem inĢaata girer. Cevdet Cevriye‘yi 

çeteyi almaya yollar. Kendisi inĢaata girer.  

Adem sakladığı yerden paraları alır. Bir tıkırtı duyar. Cevdet‘i görür. Takibe 

baĢlar. Apartman inĢaatının üst katına doğru kovalar. 

- Cevriye çocukları toplamıĢtır. Çocuklar akın halinde inĢaata doğru 

gitmektedir. Adem Cevdet‘i yakalar. Çocuklar binaya girer. Adem Cevdet‘e bıçak çeker. 

Sırtından bıçaklar. Çocuklar ―Katil, katil!‖ diye bağırarak Adem‘i taĢlarlar. Polis 

arabaları gelir. Ġrfan da onlarladır. Polisler de binaya girer. Adem taĢlardan kaçarken 

binadan düĢer. Paralar da onunla birlikte, apartmanın üst katından yere doğru savrulur. 

- Öğretmen Cevdet‘i kucaklar çıkarır. Polisler çocukları alır götürür. .Cevdet 

sedyede yatmaktadır. Ġhsan yanı baĢına gelir, periĢandır. 

Ġhsan: Cevdet beni affet. Bütün kabahat benim, suçlu benim. 

Cevdet ambulansa bindirilir.  

Ġhsan: Cevdet ben getirdim seni bu hale. Suçlu benim. 

Polis çocukları toplamıĢ, arabalarına bindirmektedir. 

Öğretmen: Hepimiz suçluyuz. (Çocuklara bakar.) Az veya çok. Polis Ģimdi onları ıslah 

hanelere yerleĢtirecek.   

Sekans 45: 
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Okul koridoru: Derse henüz girilmemiĢtir. Cevdet‘in mahallede kavga ettiği 

çocukları görürüz. BaĢka çocuklarla beraber toplanmıĢ, sevinçle Cevdet‘in okula geri 

dönüĢünü konuĢmaktadırlar. Cevdet artık bir kahramandır.  

- Adamı nasıl hakladı?! 

- Onun kıymetini zamanında bilemedik. 

- Cevdet hiç ölür mü? 

Cevdet takım elbise giyinmiĢ halde öğretmeni ve babasıyla merdivenlerden 

iner. Önceden mahallede kavga ettiği çocuklar geçmiĢ olsun, der. Cevdet sınıfa girer. 

 

5.2.3.1.4 Karakterler ve Zenginlik Kavramı ĠliĢkileri 

 

Fakirler 

 

Cevdet: Tok gözlü bir çocuktur. Özlemleri yokluktan ve hırstan doğar. Filmde 

pek iĢlenmeyen fakat kitapta daha detaylı verilen bir durum vardır.  

Elliler her mahalleden bir milyonerin çıkacağı, Türkiye‘nin Küçük Amerika 

olacağı yıllar olarak sunulmuĢtur. Cevdetlerin mahallesindeki çocuk dünyası bu 

Amerikan rüyasının tesiri altındadır. 

Çizgi romanlar çocuklar arasında çok yaygındır. Onların kahramanları 

fenomen olmuĢtur. Bir rüya sunulmaktadır: Mikro Amerikan rüyası. 

 Tüm çocuklar kovboyculuk oynamaktadır. Cevdet sürekli Aslan Tomson çizgi 

romanını okumaktadır. Romandan kurduğu hayallerle arkadaĢı Cevriye‘yle gemilerden 

birine binip Amerika‘ya kaçmayı planlar. Çünkü Amerika gidilir gidilmez zengin 

olunan bir yerdir. Cevriye de Amerika‘ya gider gitmez sarıĢınlaĢacak ve ismini de 

―güzel Nelli‖ olarak değiĢtirecektir. Romanda sıkça tekrarlanan bu hayaller filmde biraz 

daha hafifletilerek verilmiĢtir. Cevdet‘in babasına kızınca deniz kenarına gidip baktığı 

gemiler kitaba göre Amerika‘ya giden gemilerdir.  
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Aslan Tomson çizgi romanı, Cevdet‘in para verip satın aldığı tek Ģeydir. Her 

yerde onu okur. Mahallede de çocuklar çizgi romanların etkisiyle kovboyculuk 

oynamaktadır. Amerika her rüyanın gerçek olduğu, paranın kazanılacağı tek yerdir. 

Cevdet özlemleri olan bir çocuktur. Güçlü olmak, zengin olmak ve kendisine 

kötülük edenlerden intikam almak gibi özlemler... Bu, kitaba göre ancak Amerika‘ya 

gitmekle mümkündür. Filmde ise Cevdet‘i daha kanaatkâr görürüz.  

Cevdet‘in Bolluğa özlemle baktığı durumlar gerçekten çok aciz kaldığı 

durumlardır. Onu pahalı lokantaların önünde imrenerek bakarken gördüğümüz durumlar 

evinde yoksul sofralarında yemek yiyemediği zamanlardır. Baba evinde yaĢıyorken 

böyle bir halini görmeyiz. Ona en yükseği isteten gerçek açlık zamanlarıdır. ‗Hiç 

yok‘sa, ‗en fazla‘sını ister. 

Ġhsan Efendi: Küçük memurdur. Vezne paraları onun kara çantasında 

durmaktadır. Tok gözlüdür. ―El parası bu. El parasıyla oyun oynanır mı?‖ der. Hasta 

karısı ölünce onun hizmetçisi olan ġehnaz'ı nikahına almıĢtır. Karısına zaafı vardır. Bir 

dönem evlerinde hizmetçi barındırabilmelerinden Ġhsanların durumunun eskiye oranla 

daha kötü olduğunu anlıyoruz. Genç kadın daha masraflıdır.  

Ġhsan oğlunu sevse de iyi bir baba değildir. Evin bütçesine katkıda bulunması 

için oğlunu okuldan almıĢtır ve ona iĢportacılık yaptırmaktadır. Bunda eĢi ġehnaz‘ın 

etkisi olsa da, Ġhsan Efendi de karĢı koymamıĢtır.  

Dar gelirli bir aile olsalar bile Ġhsan Efendi keyfine düĢkündür. Bakkaldan 

veresiye alıĢveriĢ yapar lakin evinde her akĢam rakı sofrası kurulur. Yoklukları kıtlık 

kıvamında değildir. Cevdet‘in getirdiği paranın katıldığı ev bütçesinde Ġhsan Efendinin 

rakı sofrasına da pay vardır.  

ġehnaz: Küçük hesapları olan cahil bir kadındır. Parayı kendisi için değil 

sevgilisi Adem‘i elde etmek için istemektedir. Filme bakıldığında ġehnaz salt kötü bir 

üvey anne olarak görülebilir. 

 Kitapta ġehnaz‘ın hikâyesi daha detaylı iĢlenmiĢtir. Burada Orhan Kemal‘in, 

kimse özünde kötü değildir, lafına geliyoruz. Orhan Kemal, romanda ġehnaz'ı haklı 
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çıkarmasa da; öfkesine, kimi zaman vicdansızlığına kimi hafifletici sebepler 

hazırlamıĢtır. ġehnaz fakir ve kimsesizdir. Gidecek bir yeri yoktur. Ġhsan Bey‘in evine 

hizmetçi olarak girmiĢtir ilkin. Onun hasta karısına bakmaktadır. Ġhsan Efendi, daha 

karısı yaĢarken ġehnaz‘a tecavüz eder. ġehnaz, gidecek yer bulamaz, parası da yoktur. 

Evde ayrılamaz. Evin sahibesi öldükten sonra da Ġhsan onu nikâhına alır. ġehnaz 

Ġhsan‘a olan öfkesini hayattan çıkarmaktadır adeta. Gidecek yeri, karnını doyuracak 

kendi parası olsa yaĢayacağı hayatı, çaresizlikten birlikte yaĢadığı kocasının 

yanındayken sağlamaya çalıĢır. Koluna takıp yürüyeceği, gönlünü eğlendireceği genç 

bir koca ister.  

Mahalleden çıkmaz. Evi dıĢında da pek geniĢ bir dünyası yoktur. Onun varlık 

hayalleri; sevgilisi Adem‘in sokakta görüp ona taĢıdığı hayallerdir. Mavi Desoto 

alınması için Adem'le suç ortaklığı yapar, Cevdet‘in ve kocasının baĢını yakmayı göze 

alır. Ama onun hayali o arabaya kendisinin binmesi değildir. Onun hayali Adem‘in o 

arabaya binmek Ģartıyla da olsa kendi yanında olmasıdır.  

Adem: En büyük hayali bir Desoto'tur. Mavi olması tercih sebebidir. Ne 

yaparsa bunun için ve her gün temizinden bir yüzlük kazanmak için yapar. Fakirdir, 

bundan kurtulmak istemektedir. Büyük hayaller, hanlar hamamlar değil, gene çalıĢıp 

ekmeğini kazanacağı bir iĢ vesilesiyle parasını ve refahını arttırmak ister.  

Orhan Kemal‘in kırdan büyük Ģehre göçen karakterleri genelde parayı daha 

kestirme yollardan bulmayı hedefler. Maksatları nam salmak, memleketlerine geri 

döndüklerinde herkesin kavuĢtukları yeni bolluğun üzerine konuĢmasını sağlamaktır.  

Kemal‘in Ģehirde büyümüĢ karakterleri anlattığı eserlerinde zenginlik kendi 

baĢına buyruk bir iĢ üzerinden tasarlanır. Varlığa ulaĢmak isteyen karakter kimsenin 

yanında çalıĢmak istemez. Kendi kazanıp kendi yemek, kimsenin önünde el 

ovalamamak hayalindedir. Lakin kendi baĢına buyruk bir iĢ için de sermaye gerekir. Bu 

kahramanlar fakir kahramanlar olduğundan, sermayeleri yoktur. Kendi iĢlerine sahip 

olmak için türlü oyun çevirmekten baĢka çare bulamazlar.  

Kemal‘in bu eserleri her mahalleden bir milyoner çıkacağı söylenen dönemin 

insanlarını anlatır. Kemal‘in Ģehirde yaĢayan kahramanları da bireysel kurtuluĢlarını 
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seçerler. Gözleri milyonerliğe kadar yükselmez, hayallerinde bile hayatlarının 

gerçeğinin getirdiği bir yer çekimi vardır. Suçlu‘da Adem, Devlet KuĢu‘nda Mustafa 

buna örnektir. Ġki karakterin de ellerindeki tek sermaye gençlikleri ve fiziksel 

görünümleridir. Bunu kullanırlar.  

Adem filmde ġehnaz‘ı kocasının paralarını almak için kullanır. Ġhsan‘ın 

iĢyerinin paralarını çalar, suçu Cevdet‘e yıkar. En sonunda Cevdet'i öldürmeye karar 

verir. Hepsinin motivasyon sebebi Adem‘in yine çalıĢıp günde yüz lira kazanacağı bir 

araba almaktır. Karakter, göze aldığı bunca Ģeye rağmen, çaldığı parayla yattığı yerden 

rahat bir hayat sürmeyi aklına getiremez. Öyle bir algısı yoktur.  

Muhsine (Adem‟in annesi): GörmüĢ geçirmiĢ bir kadındır. Oğlunun küçük 

hesaplarının ortağıdır. Adem‘in komĢularının eĢiyle iliĢkisini yadırgamadığı gibi buna 

zemin hazırlar. Nasıl Adem‘in daha iyi bir hayata kavuĢmak için ortaya koyabileceği 

tek Ģey gençliği ve fiziksel görünümüyse Muhsine‘nin de daha rahat yaĢamak için tek 

sermayesi oğludur.  

Kemal‘in eserlerinde fakir aileler yokluktan kurtulmak için çocuklarını ortaya 

sürme yolunu sıklıkla düĢünmektedir. Eskici ve Oğulları, Bir Filiz Vardı, Suçlu, Devlet 

KuĢu ve Evlerden Biri eserlerinde bu durum baskın olarak karĢımıza çıkar. Yazılı 

eserlerde bu ebeveynlerin gençlikleri de anlatılmakta, ömürlerinin yokluk içinde geçtiği 

ve artık bu durumdan yıldıklarının altı çizilerek bir anlamda okurun, karaktere hak 

vermese de onu anlaması sağlanmaktadır. Lakin aynı eserlerden uyarlanan filmlerde yan 

karakterler olan ebeveynlerin hikâyesini tam olarak göremediğimizden onlar daha 

yalınkat, salt çıkarcı tipler olarak karĢımıza çıkar. Muhsine Hanım karakterinin beyaz 

perdeye yansımasında da aynı durum söz konusudur.  

Cevriye: Kimsesizdir bir çocuktur, ailesi yoktur. Sokakları evi gibi 

kullanmaktadır. Onun dünyasında muz, sigaranın ―Yeni Harman‖ı, otomobilin 

―Kadillak‖ olanı zenginlik iĢaretidir. Gamsız bir havası vardır. Cesurdur.  

Filmde Cevriye, bir sokak çetesiyle beraber yaĢamaktadır. Oysa kitapta, ―nine‖ 

dediği, çocukları çalıĢtıran bir kadınla yaĢamaktadır. Romanın orijinaline göre Cevriye 

çalıĢmak istemese de ninesi onu çalıĢmaya zorlar.  
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Cevriye‘nin yoksulluğu kitapta da filmde de bakidir. Cevriye geçinmek, 

karnını doyurmak için hırsızlığı normal sayar. Sokakta dans ederek para kazanan 

Cevriye daha çocuktur. Filmde bir çocuğun o yaĢta sokakta çalıĢmasının cinsel 

istismara, en azından bakıĢ yoluyla tacize açık olduğunun altı kitaptakinden daha baskın 

olarak çizilmiĢtir. 

Kitaba göre Cevriye Amerika‘ya gitmek ister. O da Cevdet‘le gemilerden 

birine kaçak binecek, Amerika‘ya varacak ve hemen güzelleĢecek, adını da ―güzel 

Nelli‖ olarak değiĢtirip zenginlik içinde yaĢayacaktır. Hatta kitapta bir gemiye biner 

fakat yakalanırlar. Filmde bu detay yoktur.  

Cevriye her türlü para kazanma imkanını değerlendirir. Adem kendisine 

Cevdet‘in yerini sorduğunda arkadaĢını ele vermez. Ama yerini söyleyecekmiĢ gibi 

yaparak Adem‘den üç buçuk lira koparmayı da ihmal etmez.  

Öğretmen Hasan: Hasan, filmde Orhan Kemal‘in çizdiği olumlu tiptir. 

Cevdet‘i kurtarmaya çalıĢır. EĢiyle ve komiserle yaptığı konuĢmalar Orhan Kemal‘in 

aslında seyirciye iletmek istediği mesajı taĢır. Cevdet, bir tane değildir. Tek bir çocuğu 

kurtarmak yetmez, daha temel bir çözüm bulmak lazımdır. EĢinin desteği ve kendisinin 

gözü önünde olmasının da etkisiyle Cevdet‘e el uzatır. Ayrıca yakında baba olacaktır. 

Kendi oğlunun da Cevdet‘in yerinde olabileceğini düĢünür. Lakin Cevdet‘i kurtarmanın 

aslında vicdan rahatlatmaktan öteye gidemeyeceğini savunur. 

Cevdet‘in durumu sarpa sardıkça Hasan durumun içine çekilmektedir. Filmin 

sonlarına doğru o da Cevdet‘in haklı olduğunu düĢündüğü halde meseleden çekilmeye 

karar verir.  

Finalde gene karĢımıza çıkıp filmin mesajını verir: ―Hepimiz suçluyuz, az veya 

çok!‖ 

Ekonomik bakımdan ele alacak olursak, öğretmen maaĢına sahiptir. 

Tencereden piĢirip kapağından yer bir havası vardır. Bakkaldan peĢin alıĢveriĢ 

yapmasından, en azından Ġhsan Efendi'den daha rahat bir geçim sürdüğünü yahut 

maaĢını ondan daha hesaplı harcadığını anlarız. 
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Filmin uyarlandığı kitapta bu karakter öğretmen değil avukattır. Kitapta Cevdet 

uzun süre hapiste kalacaktır. Bu karakter onun avukatlığını karĢılıksız olarak üstlenir. 

Ekonomik durumu da bir öğretmeninkinden daha iyidir.  

Filmde öğretmen, doğal olarak okumuĢ biridir. Filmin aydın karakteri olarak 

bireysel hesaplarından çok toplumsal kaygılarıyla ön plana çıkar. 

Öğretmenin eĢi: Ġyi niyetli bir kadındır. Cevdet‘e merhamet duymaktadır. 

Meseleyi kocası gibi geniĢ bir çerçeveyle ele almaz. Bilinçle değil vicdanla hareket 

eder.  

Zenginler 

 

Eczacı: Mahalledeki en varlıklı karakterdir. Sınıfsal üstünlüğünü fakirler 

karĢısında güç olarak kullanır. ―Sen kimsin ki oğlun benim oğluma kafa atıyor?‖ 

diyerek bir küçük memur olan Ġhsan Efendi‘yi aĢağılar. Dost meclislerinde toplumun 

refahı için önce çocukların aydınlanması gerektiğini söylemektedir. Ama gerçek hayatta 

çocuklar arasında bile sınıf ayrımı yapar. 

Büyük zenginlik emareleri taĢımaz. Filmdeki herkes memurluk eder yahut 

baĢkasının yanında çalıĢırken onun kendine ait bir eczanesi vardır. Evini, arabasını 

görmez, var mı yok mu bilmeyiz. Yine de filmin tek varlıklı kiĢisi olarak çizilmiĢtir. 

Fakir kahramanların kendisine gösterdiği saygı da, onun o mahalleye göre zengin 

olduğuna iĢaret eder. Kemal‘in fakir kahramanları, kendilerinden varlıklı olana bitmek 

tükenmek bilmez bir saygı gösterir.  

Eczacı, eğitimli ve seçkincidir. Dolayısıyla o dönemdeki siyasal atmosfer 

içinde, Menderes‘in desteklediği türden sonradan olma değil, CHP döneminden gelme 

bir varlığa iĢaret etmektedir. Sınıfsal üstünlüğünü insanları ezmek için kullanır. 

Ekonomik açıdan kendisinden düĢük seviyede insanları aĢağılar.  

 

5.2.3.1.5 Zenginlik Temaları 
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Bu film, küçük insanların filmidir. Buradaki zengin ve zenginlik, fakirin 

gözündeki zengin ve zenginliktir. Bu, Orhan Kemal‘in külliyatı içindeki zenginlik 

kavramı incelendiğinde de karĢımıza çıkan bir durumdur.  

Amerika: Kitap 1950‘lerde yazılmıĢtır. ―Küçük Amerika olacağız‖ söylemleri 

kulaklarda çınlamaktadır. Kitapta da, uyarlaması olan filmde de Aslan Tomson çizgi 

romanı her çocuğun elindedir. Çocuklar da dönemin siyasal koĢullarının etkisiyle, 

kendilerine çizgi romanın Amerika‘sından da esinlenerek kendi Amerikalarını kendi 

mahallelerinde kurmuĢtur.  Oyunları bile kovboyların Kızılderilileri yenmesi üzerine 

kuruludur.  

Amerika bir rüyalar ülkesidir. Romanda daha detaylı olarak iĢlenen Cevdet‘in 

Amerika‘ya kaçıp zengin olma hayalleri filmde bu açıklıkla verilmese de film boyunca 

çizgi romana öykünüp oradakiler gibi giyinen, kovboyculuk oynayan çocuklar görürüz. 

Bazı çocuklar kovboy kıyafeti, bazı çocuklar Kızılderili kostümü giyinmiĢtir. Küçük 

Amerika olunamadıysa da ‗küçükler‘ kendi Amerikalarında yaĢamanın yolunu 

bulmuĢtur. 

Filmin sonlarına doğru Cevdet, mahalleli çocuklardan intikamını almaya, bu 

çizgi romandan alınma bir esinle gelir: Kırmızı peçeliler çetesi. Ağızlarına kırmızı bir 

peçe bağlamıĢlardır. Böylece güçlü olacak, aynı çizgi romandaki Aslan Tomson gibi 

intikamlarını alacaklardır. 

Kitapta Amerika hayali çok daha baskındır. Cevdet‘in tüm motivasyonu 

gemilerden birine binip Amerika‘ya gitmek üzerine kuruludur. Orada güçlü ve zengin 

olup düĢmanlarından intikam alacaktır. Amerika‘ya gidince boyunun da hemen 

uzayacağına inanır. Hatta Cevriye‘yle birlikte gemilerden birine kaçak biner. Lakin hem 

bu gemi Amerika‘ya gitmemektedir, hem de Cevriye ve Cevdet yakalanır. ‗Vapurlara 

binip gitmek‘ Orhan Kemal'in baĢka romanlarında da rastlanan bir imgedir. ―Suçlu‖da, 

'Çingene Kızı Çevriye' ile 'Suçlu Cevdet'in en büyük hayali olarak yine karĢımıza 

çıkar.
572
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 Güntekin, s.36. 
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―Çenesine bir yumruk patronun, kızı bileğinden çeksem, yallah... Binsek 

limandaki üç bacalı bir vapura, vapur bizi Amerika'ya götürse! Amerika! 

Amerika deyince, coğrafya kitaplarımda resmini göre göre ezberlediğim 

yüz katlı binalarla, Amerikan filmlerinin kocaman göbekli, tek gözlüklü 

patronları kafamda canlanır, geniĢ yapraklı üstüva ağaçlarının serin 

ormanlarını düĢünürdüm.‖
573 

Cevdet Amerika'yı gözünde öyle büyütmüĢtür ki, her hangi bir geminin 

Amerika dıĢında bir yere gitme hayalini aklından bile geçirmez. 

Filmde de Cevdet sıkça sahile gidip uzaktan geçen gemilere bakmaktadır. 

Buradan onun gitme arzusunu anlarız.  

Aile: Film toplumsal analiz yapan bir filmdir. Bir çocuğun suça nasıl itildiğini 

iĢler. Cevdet annesi öldükten sonra genç üvey anne eline kalmıĢ, üvey annesi ġehnaz da 

onu okuldan alıp iĢportacı yapmıĢtır. Babası onunla yeterince ilgilenmemektedir. 

Çingene kızı Cevriye içinse, ailesizlik normal bir Ģeydir. Onun da ne anası ne 

babası vardır. Cevdet‘in sonradan dâhil olduğu sokak çocukları çetesi de ailesiz 

çocuklardan oluĢmaktadır. 

Biz bu çocukları, hep sefil hallerde, bitap, çaresiz, suça itilmiĢ olarak 

görüyoruz. Filmde zenginlik, variyet hep aile çerçevesinin olduğu durumlarda 

verilmiĢtir. Filmin baĢında Cevdet iĢporta tezgâhıyla bir aileye balon satar. Aile giyimi 

kuĢamıyla, gördüğümüz ilk varlıklı insanlardır. 

Cevdet, filmin ortalarında evden kaçtığında, yutkunarak baktığı lokanta 

vitrinleri görüntülerin üzerine çocuğunu parka getirmiĢ ailelerin sesleri düĢer. 

Eczacı karakteri, filmde diyaloğu baskın olan tek variyetli insandır, ―Bana bak 

Ġhsan Efendi sen kim oluyorsun da oğlun çocuğuma kafa atıyor?‖ lafı oğlunu korumak 

için ait olduğu sınıfı kullandığına bir iĢarettir. Eczacı oğlunu ―biz‖ olarak korur. Bu 

‗biz‘in içinde; ‗ben eğitimli, varlıklı bir eczacıyım, oğlum da benim sınıfıma dahildir‘ 

de vardır. Çocuğunu sınıfını kullanarak korur. Karakoldaki kavga esnasında komiser 

Cevdet'e söz hakkı tanıdığında; ―Rica ederim, bizi mi dinleyeceksiniz yoksa bu serseriyi 

mi?‖ der.  
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Filmde bütün fakirlikler,  yokluklar hep ailesizlikle örtüĢtürülmüĢtür. Çocuklar 

aileleri olmadığı için o izbede yaĢamakta ve suça karıĢmaktadır. Bu sahip çıkılmamıĢlık 

içinde sesi en çok çıkan ―Böcek‖ oraya baĢ olmuĢ, çocuklara hükmetmektedir. Her 

Ģeyin iyisini kendine istemektedir. Cevdet‘in elbiselerine el koyar. Bize kalırsa 

çocukların toplandığı bu izbe, bir yerde toplumu temsil etmektedir. Ġlk bakıĢta çalıp 

oynayan, yokluk içinde düzen tutturmuĢ olan bu kalabalık çocuk grubu güç taslayan 

Böcek‘in yönetimindedir. Çocuklar yaĢamak için suça bulaĢmaktan baĢka bir yol 

bulamaz. Bunu da bir süre sonra normal karĢılarlar. BaĢta Cevriye'den sigara almayan, 

hırsızlığı kendine yediremeyen Cevdet sonraları duruma alıĢır ve Böcek‘in konumunu 

devralır. Cevdet Adem‘in yaptığı hırsızlıktan zan altında kalma durumu ortadan 

kalktığında; ―Ne faydası var. Polis bu sefer de bizi yaptığımız fenalıklar için arıyordur.‖ 

diyecektir. Kemal‘in bakıĢ açısında her zaman gördüğümüz, Ģartların ve sistemin 

insanları fenalığa itmesi durumu bu çocukların saklandığı izbedeki herkes için 

geçerlidir. Filmin sonunda da Cevdet‘e yardım etmek için ortaya çıkan çocuklar 

polislerce toplanıp ıslah evine götürülecektir. 

Orhan Kemal filmin uyarlandığı kitapta, bu ıslah evlerini hiç de iyi 

anlatmamaktadır. Burada çocukların baĢına cinsel istismar dahil, türlü fenalıklar 

gelebilmektedir. Filmde çocukların toplandığı bu izbenin yerine kitapta hapishane 

çocukların toplandığı yerdir. Ve içinde yaĢanan sertlik, bu izbedeki çocuk atıĢmalarının 

yanında çok daha vahimdir.  

Cevdet, üvey annesi ilgilenmediği, babası da yeterli hassasiyeti göstermediği 

için sokağa düĢmüĢtür. Üvey anne ġehnaz ise aslında kimsesizdir. Romanda geçen fakat 

filme alınmayan bir detaya burada tekrar hatırlatmayı yerinde buluyoruz: ġehnaz 

kimsesiz bir kızdır. Evde hizmetçilik yapmaktadır. Ġhsan Bey karısı yaĢarken ġehnaz‘a 

tecavüz etmiĢtir. Karısı ölünce ki bu ölümde de Ģaibeler vardır- ġehnaz'la evlenmiĢtir. 

ġehnaz'ın gidecek baĢka kimsesi -bir ailesi- yoktur. Biraz da bu sahip çıkılmamıĢlığın 

getirdiği sinirle kendi küçük hesaplarının peĢine düĢer ve ―kötülüğü‖ göze alır. 

Para: Paranın zenginliğe delalet olmasını ayrıca maddelememiz gerekmezdi 

belki. Lakin bu filmde ve genel olarak Orhan Kemal'in pek çok eserinde Ģöyle bir 

durum dikkat çeker: bahsedilen, elde etmek için didinilen paralar büyük meblağlar 



253 

 

değildir. Karakterler zengin etmeyecek fakat zenginliğe dair kimi hevesleri yerine 

getirip teselliyi kıracak miktarda paranın peĢinde koĢar.   

Cevdet geçim sıkıntısından değil, biraz daha para için okulu bıraktırılmıĢtır. 

Cevriye çok küçük paralar karĢılığında bedenini sergilemekte, çocuklara kötü gözle 

bakan erkeklere göz doyumluğu sağlamaktadır. 

Adem‘in en büyük hayali bir araba alacak paraya sahip olmaktır. Sonra da 

çalıĢıp günde ―temizinden 100 kağıt‖ kazanacaktır.  

Filmde para türlü fenalıklar getiren bir erek olarak sunulmuĢtur.  

Ġhsan Bey'in ―El parası bu. El parasıyla Ģaka olmaz.‖ dediği para bütün bir 

ailenin baĢına bela olmuĢtur. Adem o paraya ulaĢmak için önce Ġhsan‘ın eĢi ile iliĢkiye 

girmiĢ, sonra parayı çalıp Ġhsan'ı iĢ yerine karĢı suçlu duruma düĢürmüĢ, suçu Cevdet‘e 

atmıĢ ve nihayetinde parayı almaya gittiğinde ölmüĢtür.  

Adem inĢaatın tepesinden düĢerken onunla birlikte yere savrulan paralar 

çarpıcı bir görüntü verir. Para saadet getirmemiĢtir.  

Otomobil: Otomobil, filmde baĢlıca zenginlik - patronluk iĢaretidir. Filmin ana 

aksı ġoför Adem‘in bir otomobil sahibi olmak istemesiyle değiĢir. Dönemin deyiĢiyle 

―hususi araç‖ değil, taksi için kullanılacak bir araba bile sınıf atama emaresi olarak 

görülmektedir. 

Adem; ―ġöyle mavi bir Desoto çektim mi, siz seyredin Adem ağabeyinizi. 

Zilliğinizi kırmak için etrafımda pervane kesilirsiniz.‖ demektedir. Desoto bir Amerikan 

arabasıdır. O yıllar Amerikan otomobillerinin ithalinin arttığı yıllardır.  

Otomobilin filmde bu kadar baĢat rol oynamasında kitabın uyarlandığı 

dönemin büyük etkisi vardır. Roman 1950‘lerin son yarısında yazılmıĢtır. Bu dönem 

Türkiye‘de otomobil sayısının hızla artmaya baĢladığı bir dönemdir. Devlet Ġstatistik 

Enstitüsü'nün rakamlarına göre Ġstanbul'un nüfusu 1955'te 1,3 milyonken, 1960'ta 1,5 

milyona yükselmiĢtir. Bu süre içinde otomobil sayısı da 17 binden 35 bine varır, yani 

iki katına çıkar. 1960‘larda ise otomobil fenomen haline gelecektir. Serpil Kırel, Çağlar 
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Keyder‘in dönemin gündelik yaĢamdaki değiĢimlerini otomobil sahipliğine bağlamasına 

dikkat çeker. Ellili yıllarda BaĢbakan Adnan Menderes'in uygulamalarıyla, ―özellikle 

kamu ulaĢımına antipatisi ve otomobillere, geniĢ caddelere merakı‖ yüzünden 1955-

1958 yılları arasında Ġstanbul'un çehresi oldukça değiĢmiĢtir. Tarihi semtlerde geniĢ 

çaplı yıkımlarla altı Ģeritli yollar yaptırılmıĢ, otomobil gündelik hayatta geniĢ rol almaya 

baĢladığı gibi ekonomik hayatta da baĢköĢeye geçmiĢtir.
574

  

John Orr, otomobilin sınıf belirleyen bir sembol haline  haline gelmesini Ģöyle 

açıklar:  

 "Arabaları sahiplerinin toplumsal statülerini ve bir dereceye kadar da
 

kimliklerini tanımlayan simgelere dönüĢtüren çeĢitli marka ve modellerin 

rekabeti sayesinde kapitalist ülkelerde bu alanda büyük ilerlemeler 

kaydedilmiĢtir. Ġnsanlar kullandıkları arabayla bir ölçüde kim olduklarını 

ifade ederler. ġekil, büyüklük, hız ve konfor günl ü k  yaĢamda maddi 

avantaj sağlar. Arabalar aynı zamanda kendini ifade etmenin bir 

biçimidir. Doğrudan bir Ģeyler ifade etmekle birlikte yan anlamlan da 

çağrıĢtırırlar."
575

 

Suçlu filminde de Adem‘e göre araba Ģan, hava ve para demektir. Adem, 

ġehnaz ve Adem'in annesi Muhsine'nin bu arabaya kavuĢmak için göze aldıkları; suç ve 

vebaldir. Ama Adem her Ģeye değeceğini düĢünmektedir. Elindeki tek sermayesi olan 

gençliğini ve cinselliğini arabanın hizmetine sunar. 

Paranın nerden geldiği önemli değildir. Büyük hayallere Desoto'nun 

direksiyonu kırılarak varılacaktır. Film boyunca araba parası için Adem ve ġehnaz 

hırsızlık yapar. Cevdet‘in sokağa, Ġhsan'ın hapse düĢmesine sebep olurlar. Adem 

cinayeti bile göze alır. Maksat arabayı alıp fakirlikten kurtulmaktır. 

Filmdeki bir diğer araba lafı da Cevriye‘nin ağzından duyulur: Kadillak. 

Cevriye sokakları konutu olarak kullanmaktadır. Onun gözündeki en lüks araç 

Kadillak'tır. Ve kullanabildiği taĢıt olan tramvayı yüceltmek için ona Kadillak der. 

Muz: Muz lüks tüketim maddesidir. Bir çocuğun, üstelik de evsiz bir çocuğun 

gözünde büyük bir nimet olarak görünür. Cevriye muz yemek uğruna hapse düĢer.  
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Çikolata: Çikolata çocuklar için de büyükler için de lüks tüketim maddesidir. 

O dönemde bakkala bir koĢu gidilip alınıveren bir yiyecek değildir. Bakkaldan akĢamlık 

erzak beĢ liraya doldurulurken çikolata on liradır. Çikolata filmde Adem tarafından 

Cevdet‘e rüĢvet olarak sunulur. Cevdet almadığında babası ―Sen bu koskoca çikolatayı 

reddedecek adam mısın?‖ diyerek oğluna çıkıĢır. Ġhsan çikolatayı reddetmeyi yüksek 

gönüllülük saymaktadır. Oğluna öfkesi bir süre dinmez. ―Üç gün iĢportacılık yapıp üç 

beĢ kuruĢ kazandın diye adam mı oldun?‖ 
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5.2.3.2 Avare Mustafa (1961 – Atıf Yılmaz) 
 

5.2.3.2.1 Filmografi ve Konu 

 

1961 

Yönetmen: Memduh Ün 

Senaryo: Ö. Lütfi Akad, Lütfi Akad, Memduh Ün 

Eser: Orhan Kemal 

Yapımcı: Memduh Ün 

Yapım: Uğur Film 

Görüntü Yönetmeni: ġevket Kıymaz, Memduh Yükman 

Oyuncular: Ayhan IĢık, Fatma Girik, Çolpan Ġlhan, Semih Sezerli, Mümtüz 

Ener, Suphi Kaner, Leman Ükçatepe, Muadet Tibet, Salih Tozan, Osman Alyanak, 

Emel Yıldız, EĢref Vural, Emine Erhan, Faik CoĢkun, Vahi Öz 

 

KONU:  

Mustafa, ailesiyle birlikte Ġstanbul‘un fakir bir mahallesinde yaĢamaktadır. 

ĠĢsiz olan Mustafa kendi baĢına buyruk bir iĢ yapmak istemektedir. Yoksul bir ailenin 

üyesidir. Babası bekçilik yapmakta, iki kız kardeĢi fabrikada çalıĢmaktadır. Bir de 8-10 

yaĢlarında ufak erkek kardeĢi vardır. Mustafa yan komĢusu Aynur‘a aĢıktır. Aynur ev 

kızı olduğu halde KapalıçarĢı'ya nakıĢ iĢleyip vermekte, kendisinin ve evin giderlerini 

karĢılamaktadır. Mustafa ise iĢsiz, avare gezen biridir. Aynur'la sevgileri karĢılıklıdır.  

Hayatına Aynur girince artık para kazanması gereğini düĢünür. Evde de tüm ailesi 

çalıĢması için baskı yapmaktadır. Lakin Mustafa, babası gibi ―el kapısında‖ çalıĢmak, 

sabit gelire talim etmek istememektedir. 
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Mahalleden üç kağıtçı arkadaĢları Sülo ve Murat‘la bir köfteci dükkânı açmak 

isterler fakat sermayeleri yoktur. O esnada mahallelerinde bir apartman yapılmaya 

baĢlar. Apartman sahibi Zülfikar Bey‘in kızı Hülya Mustafa‘ya aĢık olur. Mustafa‘nın 

babası Mehmet de inĢaata bekçi girmiĢtir. Hülya‘nın isteğiyle Zülfikar Bey Mustafa‘ya 

kendi yanında iĢ vermeyi kabul eder. Fakat Mustafa‘nın gönlü yoktur. O hâlâ 

arkadaĢlarıyla açacağı köfteci dükkânındadır. Sermaye için borç arar, bulamaz. Aileler 

Hülya‘nın Mustafa‘ya aĢkından haberdardır. Mustafa‘nın ailesi onun Hülya'yla 

evlenmesini canı gönülden istemektedir. Hayalleri Mustafa‘nın zengin Hülya'yla 

evlenmesi, Zülfikar Bey‘in de onlara apartmanlarının zemin katını vermesidir. Aile 

Mustafa‘nın Hülya'yla evlenmesi sayesinde Zülfikar Bey'in zenginliğine, varlığına 

kavuĢmayı umar. 

Mustafa‘nın arkadaĢları Sülo ve Murat da Mustafa Hülya'yla evlenirse Zülfikar 

Bey'den köfteci dükkânı için gerekli parayı alabileceklerini düĢünmektedir. Bu sebeple 

Aynur'dan ayrılıp Hülya'yla evlenmesi için onu ikna etmeye uğraĢırlar. 

Sonunda iĢ Mustafa‘nın da aklına yatar. Aynur'dan ayrılıp Hülya'yla evlenir. 

Aynurlar mahalleden taĢınır.  

Apartman biter, Mustafa Zülfikar Bey'e iç güveyi girer. Ailesi de umdukları 

gibi apartmanın zemin katına yerleĢmiĢtir. Fakat iĢler Mustafa‘nın umduğu gibi 

gitmemektedir. Hülya aĢırı ilgisiyle bunaltmaktadır. Hala Zülfikar Bey'in yanında 

maaĢlı memur olarak çalıĢmaktadır. Üstelik Zülfikar Bey, verdiği ev, gıda, giyim gibi 

olanakları Mustafa‘nın baĢına kakmaktadır. ArkadaĢlarıyla görüĢmesi, eskisi gibi avare 

gezmesi yasaktır. Köfteci dükkânını da açamamıĢtır. Kendi baĢına buyruk iĢ hayalleri 

suya düĢmüĢtür.  

Mustafa en sonunda isyan eder, Zülfikar Bey‘in evini ve Hülya‘yı terk eder. 

Zülfikar Bey'in hakaretlerini de ona aldığı kıyafetlerle birlikte aynen iade eder. Aile 

Mustafa‘ya özür dilemesi için yalvarıp yakarsa da kar etmez. Hülya Mustafa'yı 

durdurmaya çalıĢırken kaza geçirip bebeğini düĢürür. Hastaneye kaldırılır. Zaten zayıf 

bünyeli ve hastalıklı bir kızdır. Doktorlar sürekli sayıkladığı Mustafa'yı görmesinin ona 

iyi geleceğini söyler. 
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Mustafa bu esnada arkadaĢları Sülo ve Murat‘a, köfteci dükkanı hayallerine ve 

Aynur‘a geri döner. Zülfikar Mustafa‘nın yanına gelip kızını son bir kez zirayet etmesi 

için ricada bulunur, karĢılığında para teklif eder. Mustafa vicdanen Hülya‘nın ziyaretine 

gitmeyi kabul eder. Ama o da arkadaĢları da Zülfikar Bey‘in bunun için teklif ettiği 

parayı geri çevirir. 

 

5.2.3.2.2 Devlet KuĢu Romanından Avare Mustafa Filmine 

 

Orhan Kemal, Devlet KuĢu romanını arkadaĢı Muzaffer Buyrukçu'nun 

hayatından esinlenerek yazmıĢtır. Romanın kahramanları Çingene, TaĢkasap'lı, Sülo 

Buyrukçu'nun eski arkadaĢlarıdır. Ayten, Nurten kız kardeĢleri. Erol, küçük kardeĢi. 

Baba, Buyrukçu'nun Balkanlar'dan göçmen olarak gelen, önce Niğde'ye sonra Ġstanbul'a 

yerleĢen, ―Gece Postası‖, ―Son Telgraf‖ gazetelerinde bekçilik yapan Ahmet Ağa'dır. 

Boyacı Bayram Amca'dır. Orhan Kemal Buyrukçu'nun iyi arkadaĢıdır. Onun ailesini ve 

arkadaĢlarını da iyi tanımaktadır.
576

 

―Buyrukçu'yu kızdırmak, ti'ye almak için Kumkapı'ya, Yenikapı'ya iner, 

onun arkadaĢlarının oturduğu yerlere, meyhanelere kimi zaman 

Buyrukçu'yla, kimi zaman Arap Talat'la giderdi. Sülo belediyede 

çalıĢırdı. Orhan Kemal Sülo'yu arar, onun, Kumkapı'nın güneĢ görmeyen 

dar sokağın baĢındaki ahĢap evine gider, Buyrukçu'nun hikâyelerini 

dinlerdi. Sülo, Buyrukçu'nun okula takunyayla gidip kovuluĢundan; 

Buyrukçu'nun nasıl dayak yediğinden; ÇemberlitaĢ'ta açacakları köfteci 

dükkânından; kavun, karpuz pazarcılığından; kız tavladıklarından; 

seviĢen kızlardan haraç aldıklarından; Buyrukçu'nun abayı yakıĢından; 

burunlarının ucunu göremeyecek kadar zom oluĢlarından; düğünlerden 

aĢırdıkları pastalardan söz ederdi.‖
577

 

Devlet KuĢu kitabı, 1958‘de basılmıĢtır. Daha sonra Orhan Kemal kitabı tiyatro 

oyunu haline getirir. Oyunun yazımı 1961‘de Devlet KuĢu, Ġspinozlar, BabiĢko ve 

Balina gibi isim alternatifleriyle tamamlanır.
578

 ġehir Tiyatrosu'nun o dönemki 

dramaturglarından Zihni Küçümen oyunla yakinen ilgilense de Orhan Kemal 

oynanacağından Ģüphelidir.  
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―        12 Nisan 61 

Bizim "BabiĢko"dan ses yok mu? ġehir Tiyatrosu'nda dramaturg Zihni 

Küçümen okumuĢ. Beni hararetle tebrik etti. Çok güzel bir rapor yazıp 

vermiĢ. Muhsin Bey ne zaman oynar bilmem.. Belki de oynamaz. Çünkü 

malum: Orhan Kemal! Böyle bir Ģeyler çıtlattılar.‖
579

 

Orhan Kemal eseri ilk yolladığında tiyatroda sahnelenmez, bu süre içinde eseri 

YeĢilçam‘a verir. Oyun daha sonra sahnelenecektir. Zihni Küçümen ise o süreci Ģöyle 

anlatmaktadır: 

―ġehir Tiyatroları'nda oyun seçiciliği yaparken (1961-1964) elime Orhan 

Kemal'in "Balina" adlı bir oyunu geçti. Bir iki yıldır kimsenin el 

değiĢtirmeden rafların birinde tozlara bıraktığı soluk bir dosyaydı. Hemen 

okudum ve gördüm ki bu Orhan'ın "Devlet KuĢu" romanından yapılma 

bir uygulamaydı; bir tiyatro oyunundan çok da senaryo niteliği ağır 

basıyordu. Nitekim ‗Avare Mustafa‘ adıyla YeĢilçam kapkaççıları onu 

piyasaya sürmüĢlerdi bile. Orhan Kemal'in oyun yazmasını öteden beri 

isteyenlerdendim. Aldım ‗Balina‘yı ve çalıĢmaya baĢladım. Diyaloglar 

çok iyi, tabloların bağlantısı zayıf, üstelik her tablonun üslubu dramatik 

yönden bağdaĢmayacak kadar dağınıktı… Biraz da umutsuz 

çalıĢmalarımı sürdürürken bir gün Galatasaray'da Orhan'la karĢılaĢtım. 

Hemen bir yere oturarak konuĢmaya baĢladık. Bana dedi ki: ‗Hiç yorma 

kafanı, oynamazlar benim oyunumu.‘ ‗Olsun, gene de çalıĢalım,‘ dedim 

ve düĢündüklerimi anlattım. O sıra galiba kardeĢi ağır bir hastalığa 

yakalanmıĢtı ve Orhan da her zamanki gibi geçim derdinden baĢını pek 

kaldıramıyordu. ‗Sen nasıl istersen öyle yap, güvenim var sana.‘ dedi ve 

gene o tatlı gülüĢüyle, ‗Oynamazlar bak görürsün‘ü ekledi. Eylülde 

provalara baĢladığımda o hâlâ umutsuzdu. Tablolarda, bütünde, sonuçta 

gereken değiĢiklikleri, ekleri, kısaltmaları birlikte yaptık. (Varlık 

Yayınları'ndan çıkan "Ġspinozlar", metnin aldığı bu son Ģekildir.)‖
580 

Orhan Kemal, YeĢilçam‘da kendisinin de içinde bulunduğu iĢleri nadiren iyi 

anar. Devlet KuĢu iyi andığı filmlerinden biridir. Gerçekten de uyarlanan eserler içinde 

aslına en sadık kalınan romanı Devlet KuĢu'dur. Zihni Küçümen'in de belirttiği gibi 

roman, senaryo formatına yakın bir dramaturjiyle yazılmıĢtır. Ayrıca eser Orhan 

Kemal‘in ―kentte insan, YeĢilçam olgusu‖ dönemi içinde tanımlanan romanlarındandır. 

Orhan Kemal‘in Fikret Otyam'a yazdığı bir mektubunda, senaryoya dâhil olma ihtimali 

karĢımıza çıkmaktadır. 581 Lakin filmin künyesinde adı yer almamıĢtır.  Ama bu bize 

Orhan Kemal‘in film senaryosunda kesin olarak çalıĢmadığı bilgisini vermez. Zira 
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çalıĢtığı pek çok filmde sansür endiĢesinden dolayı adını kullanmamıĢtır. Ayrıca tiyatro 

oyunu için de imza olarak hem sanatçı imzası olan Orhan Kemal‘i hem de takma ad 

olarak aslında orijinal adı olan M. RaĢit Öğütçü‘yü kullanmıĢtır. Burada Kemal‘in 

kendini bir noktada perdeleme çabasıyla karĢılaĢıyoruz. Daha önce de değindiğimiz gibi 

Kemal, çift isim kullandığı durumlarda sansür problemi çıkarsa, sonradan sanatçı imzası 

olan Orhan Kemal‘i çıkarmaktadır.  

―       Ġstanbul, 11.9.1961 

Bir iki senaryo tasdiği olacak. Ne dersin? Sansürle aran iyi mi? Tabii 

benim imzamla değil. Ve elbette sansür isteklerine uygun. DevletkuĢu, 

filme alınıyor. Ġyi Ģekilde. Galiba senaryo çalıĢmalarına ben de 

katılacağım.‖
582

 

Eserde Orhan Kemal‘in sıkça anlattığı yoksul mahalleler yine karĢımızdadır. 

Kahramanlar Orhan Kemal okuru ve seyircisi için tanıdıktır. Kaldı ki Orhan Kemal'in 

bir tek romanını bile okuyan, bir ikinci romanını okuduğunda muhakkak bu tiplerden 

hiç değilse birkaç tanesinin tanıdık olduğunun farkına varacaktır. Orhan Kemal hemen 

bütün kitaplarında tekrarlaya geldiği tipleri Devlet KuĢu'nda da ele almıĢtır. DeğiĢen tek 

Ģey, hikâyenin seyridir. Ġstanbul'un fakir semtlerinden birinde oturan bir ailenin 

mensupları romanın belli baĢlı kahramanlarıdır.
583

 

Eser büyük oranda orijinaline sadık kalarak çekilmiĢtir. Karakterlerle ilgili bazı 

detaylar atlansa da sınıfsal durumları sabittir. Atlanan en önemli detay, filmin zengini 

Zülfikar Bey‘in nasıl zengin olduğudur. Kitabın orijinalinde Zülfikar Bey eskiden 

kaymakamken sonradan karaborsacı olarak zengin olmuĢtur. Dönem, lüks tüketim 

maddelerinin zor bulunduğu bir dönemdir. Zülfikar Bey de bu ortamı değerlendirerek 

varlık sahibi olmuĢtur. Yani kanun dıĢı bir iĢten zengin olmuĢtur. Filmin ana zengin 

karakteri bunu dönemin Ģartlarına paralel bir seyir izleyerek yapmıĢ, bu uğurda 

kaymakamlık görevini de bırakmıĢtır. Filmde bu detay verilmez.  

Kitapta daha detaylı iĢlenen bir diğer konu ise, Mustafa‘nın annesi ġöhret 

Hanım‘ın eskiden varlıklı bir aileye mensup olmasıdır. ġöhret kırsal bölgeden 
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geldiğinden ve zaten o devirde apartman olmadığından, apartmanlarda büyümemiĢ olsa 

da bolluk içinde yetiĢmiĢtir. Onun varlığa hevesi meraktan değil özlemden gelmektedir.  

Mustafalar Ġstanbullu değildir, göç ede ede yolları buraya kadar gelmiĢtir. 

Lakin Orhan Kemal‘in de kırdan göç romanlarında anlattığı ‗yorganlılar‘a benzemezler. 

Artık Ģehirde eskimiĢ, buraya alıĢmıĢ, ĢaĢkınlıklarını arttırmıĢlardır.  

Bu detayların dıĢında filmle kitap arasında çok büyük atlamalar yoktur. Tahir 

Alangu‘nun kitap için saf ettiği sözler, film göz önünde tutulduğunda da geçerliliğini 

korumaktadır. 

―Devlet KuĢu romanında, Ġstanbul'un fakir iĢçi mahallesindeki Avare 

Mustafa‘nın serüvenini, iĢçiyle serseri arası, birinden ötekine kolaylıkla 

geçmeye hazır, kadınlı erkekli bir kalabalığın gündelik yaĢayıĢını 

anlatıyor. Bunlar aslında orta hallilikte tutunamamıĢ, ama henüz iĢçi de 

olamamıĢ, çalıĢtıkları her yerde aylaklığın, bol paralı rahat yaĢamanın 

Özlemini çeken, zenginlik uğrunda suç bile iĢlemeye hazır olan 

insanlardır. Sürekli bir devrim ve evrimin çalkantıları içinde, toplumun 

alt tabakalarına dökülen tortu insanlardır ki, hepsi de küçük çatıĢmalarla 

uzayıp giden kapkaç bir yaĢamayı sürdürürler. Bu romanda, katını 

yitirmiĢ kiĢilerin kendilerine ruh hibi zengin bir kızla evleniĢi, yan yana 

yaĢayan fakirlerle zenginleĢmiĢ insanlarla iliĢkileri, Avare Mustafa'nın 

apartman sahibi zengin bir kızla evleniĢi, yan yana yaĢayan fakirlerle zen-

ginler arasında henüz yüze çıkamayan sinsi ve süresiz çekiĢmeler tasvir 

ediliyor.‖
584

 

Orhan Kemal, kitabı YeĢilçam‘a yoğun olarak iĢ yaptığı dönemde yazmıĢtır. 

Bu dönemde yazdığı kimi romanları için de daha üretim aĢamasındayken bir gün 

sinemaya aktarılma ihtimalini göz önünde bulundurarak yazdığını belirtmiĢtir. Devlet 

KuĢu‘nda da bu hava sezilmektedir. Olay örgüsü, karakterler, sınıf ve olguların ele 

alınıĢı Orhan Kemal‘in gerçekçi tavrıyla uysa da kitabın finali hızlı ve keskin bir 

dönüĢle bağlanmıĢtır. O dönem çekilen filmlerin sonunu fazlaca andırmaktadır. Roman 

boyunca köfteci dükkânı hayali ve para için sevgilisini terk eden Mustafa, onu 

destekleyen Murat ve Sülo romanın sonunda tefeciyi soymayı tasarlarken, Zülfikar Bey 

gelir, Mustafa‘ya kızını ziyareti için para teklif eder. Mustafa ve arkadaĢları ―bizim 

insanlığımız satılık değil,‖ diyerek parayı reddeder. Bu fazlaca keskin bir dönüĢtür. 

Final romanın filme aktarılmıĢ hali olan Avare Mustafa‘da izlendiğinde dönemin 
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YeĢilçam filmlerinin mutlu sonlarına benzer. Lakin yazılı anlatı içinde karakterin 

dönüĢümü fazla süratli olmuĢtur.  

Burada Orhan Kemal‘in aydınlık gerçekçi tavrının da etkisi olduğunu 

söylemek mümkün. O, yoksul karakterleri tamamen ıĢıksız bırakmaktan kaçınır. Finalde 

mutlaka bir umut ıĢığı doğurmaya gayret eder, onlara ―bir yazar olarak‖ doğruyu 

gösterir. Mustafa da zenginliği teper, adamlığın parayla olmayacağını belirtir. Filmin 

sonunda ―olumlu tip‖e dönüĢür. 

Eserin finali bu iki açıdan ele alındığında YeĢilçam finali ve olumlu gerçekçilik 

çabalarının bir orta yoludur, denilebilir.  

Orhan Kemal sonradan filmi anarken Avare Mustafa‘nın giĢede iyi iĢ yaptığını, 

filmin yönetmeni Memduh Ün‘ün hasılattan memnun olduğunu belirtir.
585

 

 

5.2.3.2.3 Avare Mustafa Filminin Ekonomik Perspektifle ÇözümlenmiĢ 

Öyküsü 

 

 

Sekans1:  

- Gece, eski evlerin olduğu bir sokakta bekçi düdükleri duyulmaktadır: Bunlar 

Orhan Kemal‘in romanlarında sıkça bahsettiği evlerdir; bağdaĢ kurmuĢ, sırt sırta vermiĢ 

fakir evler.  Mustafa, sokağın baĢında görünür, sarhoĢtur. Yalpalayarak, nara atarak 

mahalleye girer. Yan komĢuları Aynur pencereden onun geliĢini izlemektedir. Mustafa 

evine girer. Harabe, fakir bir evdir. Duvarda kıĢ için kurutulan mısır koçanları vardır. 

Tasarrufa mecbur bir ailedir. Annesi ġöhret, babası Mehmet, iki kız kardeĢi Ayten (18) 

ve Nurten (16) ve ufak erkek kardeĢi (8-9) aynı odada uyumaktadır. Evde ayrı odası 

olan tek kiĢi Mustafa‘dır. Eve girdiğinde annesi geç kaldığı için Mustafa‘ya söylenir. 

Baba uyanır, homurdanır. 

Mehmet (Mustafa‘nın babası): Mektepte bile adam olmadı. 

Ayten: Anne kesin gürültüyü, iĢe erken kalkıyoruz. 
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Nurten: Sonra ustabaĢı gözümüzün yaĢına bakmadan yarım yevmiyeyi 

kesiyor. 

Ufak erkek kardeĢ kalkar. Odadaki lazımlığa iĢer. 

Bu sahnede evde çalıĢmayan iki yetiĢkin olduğunu anlarız. Biri Mustafa'dır, ki 

kız kardeĢlerinin fabrikada çalıĢtığına özellikle vurgu yapılmıĢtır. Diğeri de Mustafa‘nın 

annesidir, ki onun vasfı ev hanımlığıdır zaten. 

Sekans 2: 

-  Sabah Ayten ve Nurten mahallenin diğer iĢçi kızlarıyla buluĢarak fabrikaya 

giderler. Ölü gibi uyandıklarını söylerler. 

- Mustafa uyanır, pencereden bakar. Yan komĢu Aynur geceliğiyle bahçeye 

çıkar. ġarkı söylemeye baĢlar. Aynur‘un annesi kızının Mustafa için bahçeye çıktığını 

anlayıp onu eve sokar. Mustafa‘nın erkek kardeĢi, pencereden mahalleli arkadaĢlarına 

topu atar. O, babası gittikten sonra inecektir. (Mahallede topu olan çocuğun 

Mustafaların ailesinde olması, evde erkek çocuğa özel ihtimam gösterildiğine delalettir. 

Mustafa da çalıĢmamasına rağmen kendine ait bir odaya sahiptir o evde. Oysa fabrikada 

çalıĢan kız kardeĢleri anne babaları ve kardeĢleriyle aynı odada uyumaktadır.) 

Mehmet iĢe giderken: 

ġöhret (Mustafa‘nın annesi):  Bugün ne piĢeceğini sordun mu? 

Mehmet (Mustafa‘nın babası): Ne soracağım? Evvelki gün on lira verdim 

ya. 

ġöhret (Mustafa‘nın annesi): On lira. Peki ne yedik iki gündür?  

Mehmet (Mustafa‘nın babası): Biraz idareli ol. Dayanamam ben bu kadar 

israfa. Ay sonu, metelik kalmadı zaten. 

ġöhret (Mustafa‘nın annesi): Her akĢam rakıya para buluyorsun ama. 

Mehmet (Mustafa‘nın babası): Bayram ısmarladı.  

ġöhret (Mustafa‘nın annesi): Utanmadan bir de yalan söylüyor, onda para 

ne gezer? O senden tırıl. 

Mehmet (Mustafa‘nın babası): Oğluna söylesene biraz, o her gece içmek 

için parayı nerden buluyor? 

 

Mehmet çıkar. Mustafa konuĢulanları duymuĢtur. Asabı bozulur.  

ġöhret (Mustafa‘nın annesi): Babanın dediği doğru. Bu yaĢa kadar 

getirdi. Artık senin de bir iĢ sahibi olman lazım. 

Mustafa: Ben de serseriliği sevmiyorum. Bir iĢ sahibi olmak istiyorum 

ama babam gibi kapıcılık değil. Kendi baĢına buyruk bir iĢ. Üç kağıtçı 
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Murat‘ın ısmarladığı rakı bana da ağır geliyor. Ama hiç olduğumu 

unutmak için içmeye mecburum. 

ġöhret (Mustafa‘nın annesi): Ah Mustafa‘m, madem gözün bu kadar 

yükseklerde, neden okumazsın? 

Mustafa: Babamın laflarını tekrar et haydi. Kafasızım, ortayı bile 

bitiremedim. Belge aldım, değil mi? Mektebe yırtık pantolon, yamalı 

ceket, boĢ mideyle mi gidecektim. Herkes benle alay mı etsin 

istiyorsunuz? 

 

Mustafa yemek yemeden çıkar. Laflar gururuna dokunmuĢtur. 

Sekans 3: 

- Mustafa tren yolunda komĢu kızı Aynur‘u görür. Aynur onu beklemektedir. 

Önceden ona bir mektup yazmıĢ, Mustafa‘yı sevdiğini söylemiĢ fakat cevap 

alamamıĢtır. Mustafa da onu beğenmektedir ama iĢsiz olduğundan dolayı onunla birlikte 

olmaya cesaret edememiĢtir.  

Mustafa: Anneme de söyledim, hayatımı el kapılarında çalıĢarak 

kazanmak istemiyorum. Kimsenin ağız kokusunu çekmeden 

çalıĢabileceğim bir iĢ olmalı. 

Aynur‘la Mustafa daha sonra buluĢmak için sözleĢir.  

Sekans 4: 

- Mustafa‘nın arkadaĢı üç kâğıtçı Murat ―bul karayı al parayı‖ oynatmaktadır. 

Sülo ve Murat ortaktır. Ġnsanları özendirip üç kağıda getirmektedirler.  Sülo MüĢteri 

taklidi yapar. 

Sülo:  Müsaade, müsaade. Ben basıyorum. ġu!  

Sülo, iki kere üst üste kazanır . Kenara çekilir.  Onun kazandığını gören 

herkes oynamak ister. Kaybederler. Kavga çıkar. Polis geliyor diye laf gelir. Kalabalık 

dağılır. Yolda kabadayılar Sülo ve Murat‘in önünü kesip kazandıkları paranın yarısını 

ister. Kavga çıkar. Mustafa gelir, arkadaĢlarını da paraları da kurtarır.   

Sekans 5: 
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- Mustafa‘nın kardeĢleri Ayten‘le Nurten taksitçi mağazasının önündedir. 

Taksitçi dıĢarı çıkar, kızlara ilgi gösterir.  O esnada Mustafa oradan geçmektedir. 

Mustafa‘yı gören kızlar kaçar.  

Sekans 6: 

- Aynur, Mustafa‘nın babası Mehmet ve yanındaki arkadaĢı Bayram‘la (65-70) 

karĢılaĢır. SelamlaĢıp gider. Babası Mustafa‘nın Aynur‘u elinden kaçırmamasını 

istemektedir.  

Mehmet: Hem kız KapalıçarĢı'ya iĢ de yapıyor. Para kazanıyor para. 

Bayram: Benim ümidim senin Ayten‘de. Kaç kere takıldım peĢlerine. 

Laleli‘de büyük bir manifaturacı var. Ne zaman gitseler dükkan sahibi 

kapının önüne çıkıyor. 

Mehmet: Akıllı kızdır. Alacağım adam beni fabrikadan, babamı 

kapıcılıktan kurtarsın diyor. 

Mehmet Bayram‘a rakı parası verir. Karısı, parayı Mehmet‘in verdiğini 

duymasın diye bakkaldan alıĢveriĢi Bayram yapacaktır. 

Sekans 7: 

- Çocuklar mahalledeki boĢ arsada top oynarken arsayı ölçen adamlar görürler. 

Arsanın satın alınacağını öğrenirler. Arsanın yeni sahibini gösterirler: Zülfikar Bey! 

Ellilerinde kilolu bir adamdır. Zülfikar Bey duvar dibinde  ―Yavru Kara kartallar‖ 

yazısının altına iĢemektedir 

Çocuk: Satılırsa bizi burada oynatmazlar değil mi? 

Bu sırada Arsanın Sahibi Zülfikar Bey yanlarına gelir:  

Zülfikar: Siz mi yazdınız duvardaki yazıyı? 

Bastonunu tehtidkarane sallar; 

Zülfikar: Bundan sonra böyle maskaralıklar istemem. Bu arsayı alıyorum. 

Burada inĢaata baĢlayacağım.  Top oynanmayacak burada. 

Çocuklar: ĠnĢaata baĢlayana kadar oynarız. 

Zülfikar: Oynayamazsınız. 

Çocuklar: Ne olur oynarsak? 

Zülfikar: Beyninizi patlatırım, defolun bakayım! 
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Çocuklar kaçarken yuhalamaya baĢlarlar. Karınca sürüsü gibi oradan oraya 

koĢuĢup Zülfiükar‘a bağırmaktadırlar: 

Rabarba: Yuuh! Balinaya dikiz, balinaya benziyor! 

Zülfikar hınçlanır, çocuklara taĢ atar. Bayram‘la Mehmet, sesi duymuĢtur, ne 

olduğuna bakmaya dıĢarı çıkar.  

Zülfikar: Teker teker geberteceğim hepinizi. 

Bayram‘la Mehmet gelir, çocukları kovalar. 

Zülfikar: Benim kim olduğumu bilmiyorlar. ġuraya apartmanı diktiğim 

zaman benim ne biçim adam olduğumu anlayacaklar.  

Mehmet: Çok münasiptir beyim. 

Zülfikar: Bu mahalleli misiniz siz? 

Bayram: Değiliz efendim. Mehmet‘in önceden hali vakti yerindeydi ama 

düĢmez kalkmaz bir Allah. ġimdi Ģurada oturuyorlar. 

 

Bayram arsanın karĢısındaki eski evi gösterir. Bayram da Mehmet de ellerini 

ovuĢturmakta, süklüm püklüm durmaktadır. Zülfikar Bey‘i görür görmez, emrine girmiĢ 

gibi bir halleri vardır. Zülfikar, bu arsaya apartman yaptıracağını söyler. Onlar için de 

―iyi bir Ģeyler‖ düĢüneceğini dile getirir. Ġki yaĢlı adamın bu el pençe divan davranıĢları 

hoĢuna gitmiĢtir. Kamyonete binip mahalleden ayrılır. 

Bayram: Gözünü aç Mehmet. Mahallemize devlet kuĢu kondu. Buraya 

apartman yaptıracak. Rica edersek sana da bir iĢ bulur. 

Mahalleli toplanır. Apartman hakkında konuĢmaya baĢlarlar. Mahalledeki ilk 

apartman olacaktır bu. 

Sekans 8: 

- Mustafa sinirle eve gelir. Kız kardeĢlerinden taksitçiyle görüĢtükleri için 

hesap soracaktır. Annesi araya girer; ―Kızma, mağaza sahibiyle kumaĢları 

konuĢuyorlarmıĢ.‖ der. Mustafa ―O mağaza sahibi değil, tezgahtar.‖ der; anne bozulur.  

ġöhret: Ne tezgahtar mı? 

Mustafa: Sürtükler! Bir tezgahtar parçasından baĢka konuĢacak insan 

bulamadınız mı? 

Mehmet: Bir hataları varsa bana söyle. Onların ekmeğini ben veriyorum 

ben. 
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Mustafa bozulur, çıkar. 

Sekans 9:  

-  TaĢkasaplı‘nın kahvesinde, Murat ve Sülo tavla oynamaktadır. Mustafa gelir. 

Rakı içmek isterler ama ceplerinde yalnız, ―iki teklik‖ vardır. Sülo ―En esaslı yerde 

içeceğiz.‖ der. Kahvedeki insanlardan ceket kravat alıp kıyafetlerini bu en pahalı yere 

girmeye uygun hale getirirler.  

-Meyhaneye giderler. Bol meze ve rakı söylerler: ―Ançuez, beyin, salata, 

kavun…‖ Mustafa, babasının söylediği laflara sinirlenmiĢtir. Sabahları da annesi 

söylenmektedir. BıkmıĢtır. Artık durum değiĢmiĢtir. Üstelik Aynur‘la da evlenmek 

istemektedir, ama hiç parası yoktur. ―Biz bize değiliz. Aynur var.‖ der. Yeni planlar 

yapmaya baĢlarlar. Akıllarına bir köfteci dükkânı açmak gelir. 

Mustafa: Bundan böyle serseriliği bırakıp adam olmanın yoluna 

bakacağız. 

Sülo: ÇemberlitaĢ‘taki Arnavut EĢref‘in köfteci dükkânı nasıl? 

Mustafa: Banka. 

Murat: Banka değil merkez bankası. 

Mustafa: Günde bir ellilik yazar mı? 

Sülo: Sağlam. 

Mustafa: Böyle bir dükkânımız olsa... Annem memleketten gelirken 

getirdiği altınların hepsini kaptırmadı ya babama. Olmazsa sen dayından 

istersin? 

Sülo: Babam öldükten sonra annemi bile aramıyor. Kız kardeĢi güya. 

 

Sülo‘nun dayısından para istemeye karar verip tekrar köfteci hayallerine 

dalarlar:  

Mustafa: DüĢünün bir kere. Sabah erkenden dükkana, ceketler fora. Ben 

dükkanı süpürürken sen maltızı yakarsın, Sülo da köfteyle kuru 

fasülyeleri alıp gelir. 

Sülo: Üçümüz bir yandan köfteleri hazırlarız. Derken piyazlar da 

tabaklara. 

Murat: Yumurtalı, bazı müĢteriler yumurtalı ister.  

Mustafa: Saat 11 dedin mi müĢteriler ufaktan ufaktan düĢmeye baĢlar.  

Sülo: Ocağa kim geçecek? 

Mustafa: NöbetleĢe her gün birimiz. 

Murat: Öbür ikimiz de garsonluk yaparız. 

Sülo: ġu Ġstanbul‘da bizim gibi arkadaĢ var mı be, kardeĢten ileriyiz! 

Murat: Dükkanda yer içer, mangırları biriktiririz. 
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Mustafa: Günde 40 lira kazansak? 

Murat: Ayda eder 1200. 

Sülo: Yarısını yesek? 

Mustafa: Ayda altı yüz mü yiyeceğiz? BoĢ versene sen, milyoner miyiz 

biz? 

Sülo: 150 lira yeriz ayda, geriye kalır 900. 

Mustafa: Senede? 

Murat: 10. 800 

Sülo: 10 senede yüz bin 800. 

Mustafa: 100 senede bir milyon sekizyüz bin. Fren yap oğlum.  

Murat: O bu değil ama fiyakalı birer takım diktiririz. 

Mustafa: Belki de ikiĢer takım! 

Sülo: Mutlaka biri kurĢuni. 

Mustafa: Her elbiseye ayrı gömlek, ayrı kravat, ayrı iskarpin. 

Sülo: Çoraplar da naylon. Bebek gibi oluruz, Ģerefsizim. Karılar da elini 

sallasan ellisi. 

 

Köfteci dükkanına kadeh kaldırıp meyhaneden ödemeden kaçarlar. Sülo, hesap 

için meyhanecilerden biraz dayak yer ama mutlu ayrılırlar.   

Sekans 10: 

- Mahalledeki arsanın kenarına dikenli tel çekilmiĢtir. Çocuklar teli geçerek 

arsaya girer. Zülfikar Bey, eĢi Ferdane ve kızı Hülya ile mahalleye gelir. Arabasından 

iner. Çocukların kulağını çeker.  Hülya çocukları kurtarır. Bayram ve Mehmet hemen 

yanlarına gider.  

Bayram: Size iyi bir bekçi lazım. Hazineleri döksen önüne dönüp 

bakmaz. 

Zülfikar Mehmet‘i bekçi olarak alır. 

Zülfikar: Matbaada ne alıyorsunuz? 

Mehmet: 10 lira 

Zülfikar: Ben 15 lira vereceğim. 

 

Hülya mahalleyi çok sever. Turistik belde gezer bir havada etrafına 

bakınmaktadır. Bu fakir mahalleyi hep okuduğu romanlardaki, gördüğü filmlerdekilere 

benzetir. Burası onun için bir hayal âlemidir. Burada olmaktan dolayı mutludur. 

Mustafa‘nın babası Mehmet Zülfikar Beyleri evine davet eder. Zülfikar‘ın eĢi ve kızı 

Hülya daveti kabul eder. Fakat Mustafa‘nın annesinin zenginlerin karĢısına çıkmaya 

layık bir kıyafeti yoktur, telaĢa kapılır. Aynur‘un annesinden yardım ister.  
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ġöhret: ġu zenginler misafir geldi. Ġnsan içine çıkacak kıyafetim yok. 

Aynur‘dan bir elbise isteyecektim.  

- Aynur, en yeni elbisesini götürür. ġöhret onu misafir ağırlamaya da çağırır, 

zenginlerle nasıl baĢ edileceğini bilmemektedir. Aynur hazırlanmaya baĢlar, annesi 

söylenir. Aynur oralı değildir. Çeyiz sandığından yeni fincan takımlarını ve tepsisini de 

alır, Mustafalara gider. 

- Hülya cılız, çirkince, hastalıklı ama çok iyi kalpli bir kızdır. Yakında komĢu 

olacaklarına sevinmektedir. Mustafa‘nın kardeĢleri Ayten‘le Nurten, iĢten eve gelir. 

Zengin aileyi görünce çekinirler. Aynur yanlarına gider, onlara cesaret verir. 

Aynur: Bizim mahalleye taĢınıyorlar çok zenginler. Korkmayın hiç kibirli 

değiller.  

Kızlar kendi aralarında sohbet etmeye baĢlar. Hülya, adeta film dünyasında 

yaĢamaktadır. Avare filmindeki gibi bir sevgilisi olsun istediğini söyler. Avare deyince 

kızlar arasında Mustafa‘dan laf açılır. Ayten ve Nurten abilerinin de öyle anıldığını 

söyler. Mustafa‘nın odasına giderler. Hülya, duvarda Mustafa‘nın resmini görür, çok 

beğenir. Onu aktör Tyrone Power‘e benzetir.  

Hülya: Son filmi ―Beklenmeyen ġahit‖i gördünüz mü? 

Hülya Mustafa‘yla çok ilgilidir. Ne iĢ yaptığını sorar. ĠĢsiz olduğunu  

öğrenince babasının ona iĢ verebileceğini söyler.  

Sekans 11: 

- Zülfikar Beyler ailece evlerindedir. Lüks varlıklı bir evdir. AkĢam yemeği 

için sofraya oturmuĢlardır. Servisi hizmetçi yapmaktadır. Sofrada yok yoktur. Hülya 

yemek yememektedir. Dillendirilen yemek adları hep lüks tüketime giren maddelerdir. 

Hülya‘ya bugün taze havyar alınmıĢtır, ama yememiĢtir. Lakin öğlen üç parça pirzola 

yemiĢtir. Burada Zülfikar‘ın neden fakir bir mahallede mülk sahibi olmak istediğini 

görürüz:  

Zülfikar: Bu fakir semtler kibar dediğimiz yerlerden çok daha rahattır. 

Belki sen orada yerleĢmemizi tasvip etmiyorsun ama zengin muhitte 

otorite kurmak kolay mı? Ġnsanlara fazla yüz vermemek ve onları 

Ģımartmamak lazım. 
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Hülya, babasına ―Mehmet Efendi'nin oğluna iĢ verin.‖ der. Babası istemez, 

Mustafa orta ikiden belgelidir. Hülya nazlanır, yemek yememekle tehdit ederek 

babasına kabul ettirir. Hülya odasına çekildikten sonra annesi ve babası konuĢur. 

Hülya‘nın annesi onun Mustafa‘dan hoĢlandığını anlamıĢtır. 

Ferdane (Hülya‘nın annesi): Vakti geldi geçiyor, fakir ama namuslu biri 

olsa. 

Zülfikar Bey: Nasıl olur, eĢ dost ne der sonra? 

Ferdane (Hülya‘nın annesi): Ne derlerse desinler. Bizim beğendiğimizi 

kızımızı beğenmiyor ne yapacağız? 

 

Sekans 12:  

- Mahallede inĢaat baĢlamıĢtır. Mehmet, bekçi kulübesinde yemek yerken 

Zülfikar gelir. Mehmet, onun yanına çıkar. Mehmet‘in ufak oğlu babasının bıraktığı 

yemeği iĢtahla yemeye baĢlar. Zülfikar, ―Mustafa‘yı gönder, yazıhanede çalıĢmaya 

baĢlasın.‖ der, gider. Bayram ve Mehmet çok sevinir. 

Bayram: Ben demedim mi devlet kuĢu diye Mehmet? 

- Gece Avare Mustafa ,nara atarak mahalleye gelir. Eve girer, Mehmet Zülfikar 

Bey'in iĢ teklifini söyler. Bütün aile umutla evet cevabını beklemektedir ama Mustafa 

istemez. Aile fertleri hayal kırıklığına uğrar. 

Sekans 13: 

- Ertesi gün Aynur‘la Mustafa buluĢur. Aynur, Zülfikar Bey'in iĢ teklifinden 

de, kızının Mustafa‘yla ilgilenmesinden de hoĢnutsuzdur, ağız arar:  

Aynur: Kız çirkin ama çok zengin. Para çirkinliği de baĢka kusurları da 

örter. Senin yerinde kim olsa yanaĢır. Para bu, laf değil. 

Mustafa itiraz eder, böyle bir durumun içine girmeyeceğini söyler:  

Aynur: Kız kardeĢlerin ağabeyimiz Zülfikar Bey‘in kızıyla evlenip 

zengin olacak diyorlar. 

Mustafa inkar eder. Aynur‘la arasını düzeltir. 

Aynur: Korkuyorum Mustafa. Paralarıyla baĢını döndürmelerinden 

korkuyorum. 

Mustafa: Ben hep bildiğin Mustafa‘yım. Ne para ne baĢka bir Ģey beni 

değiĢtiremez. 

Aynur çeyizini anlatmaktadır. Hayaller kurar.  

Mustafa: ĠĢsiz güçsüz, beĢ parasız bir insanım… 
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Mustafa gene köfteci dükkânı hayalleri kurmaya baĢlar. Üç arkadaĢ, birer katta 

oturacakları bir apartman alacaklardır. 

Sekans 14: 

- Sülo, köfteci dükkânı iĢini dayısına açar. Dayı bir inĢaatın yazıhanesindedir, 

Allah‘tan kitaptan dem vurmaktadır.  

Dayı: Allahım de, sana sığındım, senden baĢka sahibim yok. Dayım da 

sıfırdan baĢlamıĢ. KuruĢ kuruĢ kazanıp kazandığını tutmasını bilmiĢ. Beni 

de onun gibi adam sıfatına sok. 

Sülo, dükkân için borç para ister. Para istendiğini duyunca dayı çok bozulur, 

para vermeyeceğini söyleyip üstüne Sülo‘yu azarlar. Sülo ağzına geleni söyler, gider. 

Sekans 15: 

Evde annesi ġöhret, Mustafa‘ya Zülfikar Bey‘in yayında çalıĢması için ısrar 

eder. Mustafa ―Memleketten gelirken getirdiğin altınlardan biraz verirsen köfteci 

dükkânı açacağız.‖ der. ġöhret‘te de altın yoktur. Kocası Mehmet hepsini harcamıĢtır. 

Sekans16: 

-Sülo, Murat ve Mustafa surlara çıkmıĢ dertlenmektelerdir. 

Sülo: Geceden beri düĢünüyorum da Kürdan Necip‘e takıldı aklım. 

Geçkin bir karı buldu, arabadan inmiyor Ģimdi. 

Mustafa, Zülfikar Bey'in iĢ teklifini ve kızının kendisini beğendiğini anlatır. 

Ama kızın çirkin olduğunu da ekler. ArkadaĢları destekler. Mustafa evlenmelidir. Adam 

öldü mü miras Mustafa‘ya kalır, milyoner olurlar diye hayallenirler. Mustafa Aynur‘u 

düĢünmektedir. ArkadaĢları ―Mangır bol olduktan sonra Aynur bile sevinir bu iĢe.‖ der. 

Sekans 17:  

- Ertesi gün Mustafa, Zülfikar Bey'in yazıhanesine gider. Yazıhanenin ne 

üzerine olduğu, Zülfikar Bey'in hangi iĢten dolayı zengin olduğu seyirciye açıklanmaz. 

Zülfikar, Mustafa‘ya kötü davranır. 
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Zülfikar: ĠĢittiğime göre kopuğun, iĢsizin biriymiĢsin. Babanın hatrı için 

alıyorum seni buraya.  

Yer gösterir. Mustafa masraf listelerini düzenleme iĢine verilir. Aslında büroda 

bunun için özel bir eleman çalıĢmasına gerek yoktur. Zülfikar memnuniyetsizliğini belli 

eder:   

Zülfikar: ĠĢe adam değil, adama iĢ icad ediyoruz.  

Hülya yazıhaneye gelir. Mustafa‘yla tanıĢır, ilgisini yoğun biçimde belli eder: 

―Tyrone Power‘e benziyorsunuz.‖ diyerek bir film anlatmaya baĢlar; 

Hülya: Zengin kıza aldırıĢ etmiyor basıp gidiyordu. Ben mağrur erkeklere 

bayılırım.  

Hülya filmler üzerine konuĢmayı sürdürür. ―Kız kardeĢleriniz benden dergi 

istemiĢti akĢam götürürüz.‖ der. 

Sekans 18:  

- Hülya ve Mustafa, Ģoförlü bir otomobille mahalleye gelir. Aynur pencereden 

görür, çok kıskanır. Mustafa eve gidince Hülya‘yla hiç ilgilenmez, odasından bile 

çıkmaz. Camdan Aynur‘la iĢaretleĢir. Hülya, biraz oturur gider. Bütün aile Hülya‘yla 

ilgilenmediği için Mustafa‘ya sitem eder: Buraya geliĢ sebebi elbet Mustafa‘dır, 

Hülya‘nın. Ama Mustafa, Aynur yüzünden Hülya‘yla ilgilenmemektedir.  Bir anda 

hepsi Aynur‘a düĢman olur. ġöhret Hanım o sinirle Aynur‘un annesiyle kavga eder. 

―Aynur‘a söyle oğlumun peĢini bıraksın.‖ der.  

- Mahallede Hülya ve Mustafa hakkındaki dedikodular almıĢ yürümüĢtür.  

-Zenginlerde âdet kızım evlenirler. Bir iki ay. Ondan sonra ya metres tutarlar... 

Zengin muhite girince Ayten ve Nurten‘in de zengin birer koca bulacağı da 

konuĢulanlar arasındadır. 

Sekans 19: 
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- Gece Mustafaların evinde zenginlik rüyaları tüm aileyi uykusuz bırakmıĢtır. 

Mustafa‘nın Hülya‘yla evlenmesi, Zülfikar Bey‘in apartmanın bodrum katındaki daireyi  

onlara vermesini hayal ederler. 

Mustafa‘nın erkek kardeĢi: YaĢasın, apartman çocuğu oluruz o zaman. 

Sıkıysa bir daha balina desinler. Kırarım kemiklerini. 

Nurten: Abla nasıl olur apartmanların içi? 

Ayten: GeniĢ geniĢ pencereler. Pırıl pırıl mutfaklar. 

Nurten: Ya yüz numaralar?! 

Ayten: Bal dök yala! 

Nurten: Biz de apartman kızı oluruz. 

 

Sekans 20: 

- Zülfikar Beylerin evinde ise baĢka bir mevzu vardır. Hülya, büroda çalıĢmak 

istemektedir. Kabul ettirir. Ailesi bunun Mustafa için olduğunu anlar. Zülfikar‘ın gözü 

Mustafa‘yı tutmamıĢtır. ―Yarın gözümü yumduğumda har vurup harman savurup kızı da 

kapının önüne koyarsa….‖ diye endiĢelenir. Karısı  Ferdane: ―Ġleri gitme. Önemli olan 

kızın saadeti.‖ der. 

Sekans 21: 

Hülya, büroda daktiloda çalıĢmaya baĢlar. Zülfikar‘ın büroda olmadığı bir 

vakitte Hülya, Mustafa‘ya kendisiyle ilgilenmediği için kırgınlığını ve ona olan ilgisini 

dile getirir. Sarılır. ÖpüĢürler. Zülfikar Bey girer, yakalar. 

Sekans 22: 

-  Zülfikar Bey, gördüğü manzaranın da etkisiyle Mustafa‘yla Aynur‘un 

evlenmesine karar vermiĢtir. Mustafa‘nın ailesi, Zülfikar‘ın evinde toplanmıĢtır. Tipik 

bir kız isteme töreninden çok farklıdır. Zülfikar, sınıfının verdiği özgüvenle 

Mustafaların tüm ailesini karĢısına hazır ola dizmiĢtir. ―Birbirlerini sevmiĢler, 

evlensinler.‖ der. Mustafa‘dan Hülya‘yı üzmeyeceğine dair söz alır: ―Kızım benim her 

Ģeyim.‖ NiĢan-nikah-düğün bir arada olacaktır. 

Zülfikar: Evlendikten sonra lüzumsuz arkadaĢlarla gezip tozmak yok. 

(Şöhnet’e) Sana gelince, Bayram anlattı, Anne tarafın asilmiĢ. Zaten sana 

kızımı veriĢimin sebebi de bu. 
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Zülfikar aileye  para verir; 3 bin lira. ―Gidin kılığınızı düzeltin, düğüne kadar.‖ 

der 

Sekans 23: 

- Mustafaların evinde Mehmet‘in arkadaĢı Bayram, paraları mandalla çamaĢır 

ipine asmaktadır. 

Bayram: Deminden beri sen bakacaksın, ben bakacağım diye çekiĢtirip 

duruyordunuz. ġimdi doya doya seyredin. 

 Bütün aile hayranlıkla paraları seyretmeye baĢlar. Para daha girer girmez, aile 

iliĢkilerini sarsmıĢtır. Bayram ve Mehmet bir kenarda konuĢmaktadır:  

Bayram: Binliği onlara verip beĢ yüzü biz alalım. Dünyanın tadını 

çıkaralım. Çekeriz kafaları. Alırız gacıları. 

- Ayten ve Nurten bir kenara çekilmiĢ konuĢmaktadır:  

Ayten: Sen bir Ģeye karıĢmayacaksın. Annemi alıp doğru MahmutpaĢa‘ya 

gideriz. Janjanlı yeni kumaĢlar çıkmıĢ. Yanar döner. Pembesine 

bayılıyorum. Sana da yeĢilini alırız. Altına da rugan iskarpin. Çanta da 

rugan olacak. 

Nurten: Anneme de bir Ģey alalım. 

Ayten: Alacağız tabi ama bırak Ģimdi annemi falan. Birer pardösü lazım 

asıl. Janjanlı sambayla gidilmez ya düğüne, üzerine bir Ģey giymek lazım. 

 

- Öbür köĢede ġöhret Hanım küçük oğluyladır: 

Mustafa‘nın erkek kardeĢi: Ayten ablam olmasa, Nurten ablam olmasa, 

Bayram amcayla babam da olmasa, sen ben Mustafa abim olsak... Paralar 

bize kalırdı o zaman. Bana top ayakkabısı bile alırdın o zaman, değil mi 

anne? 

Sekans 24: 

- Avare Mustafa, sokakta arkadaĢları Sülo ve Murat‘la yürümektedir. Sevinçle 

anlatmaktadır. Düğün ―Taksim Belediye‖de olacaktır.  

Mustafa: ÇarĢaf gibi üç tane binlik verdiler. Bizimkiler de iyice 

donanıyor. Biri lacivert, dört takım elbise ısmarlanıyor.  

Murat ve Sülo da arkadaĢlardan elbise alacaklardır. Düğün hayalleri kurarlar. 
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Mustafa: BaĢ köĢe sizin. 

Sülo: Ġster misiniz mangırlı birer gaco bulalım biz de? 

 

- Üç arkadaĢ TaĢkasaplı‘nın kahvesine gelir. Aynur olanları duymuĢ, hesap 

sormaya gelmiĢtir.  

Aynur: Demek kızın zenginliği baĢını döndürdü. Sattın kendini! 

Aynur koĢarak uzaklaĢır. 

- Aynurlar eĢyaları toplayıp mahalleden taĢınır. 

Sekans 25: 

Düğün: 

-Hülya, Mustafa ve tüm aileler düğündedir. Hülya‘nın arkadaĢları Mustafa‘yı 

kıskanmaktadırlar. Önden tebrik eder, arkadan dedikodu yaparlar. Parası olmasa 

Mustafa gibi bir yakıĢıklının Aynur gibi bir ―kuru bamya‖yla hayatta evlenmeyeceğini 

söylerler. Hülya zengin arkadaĢlarıyla Ayten ve Nurten‘i dans ettirtir.  

- Sülo‘yla Murat düğüne gelir, içeri alınmazlar. Ceketli, kravatlı ve 

sarhoĢlardır. Zülfikar kapının önüne çıkar,  onları baĢtan aĢağı süzer.  

Zülfikar: Burası size göre bir yer değil. Alın Ģu parayı, kendinize göre bir 

yere gidin. 

Süloyla Murat bozulur: 

Murat: Para insanı bozuyormuĢ sahiden. Biz el öpelim dedik, etek öpelim 

demedik. 

 Kavga çıkar. Polis gelir. Murat ve Sülo durumu kendi açılarından anlatır. Polis 

yatıĢtırır, Sülo ve Murat‘ı gönderir. 

Sekans 26: 

- Sülo ve Murat sabah surlarda uyanır. Zenginler bir anda gözlerinden 

düĢmüĢtür. 
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Sülo: Beğendin mi Ģimdi? Zengin karının yapacağı bu iĢte. Mangırdan 

geçtim, Ģimdi Mustafa‘nın yüzünü görebilirsen gör. 

Murat: KardeĢten ileriyiz biz. Görürsün iki güne düĢer. Hem de iki 

dükkân mangırıyla. 

 

Sekans 27: 

- Ardan zaman geçmiĢ , Zülfikar Bey‘in apartmanı bitmiĢtir. Zülfikar Bey yeni 

apartmana taĢınmıĢtır. Mustafa Zülfikar‘a iç güveyi gelmiĢ, ailesi ise bodrum kata 

yerleĢmiĢtir.   

Mustafa evde uyanır. Çok mutsuzdur. Zülfikar kapının dıĢından seslenir:  

Zülfikar: Kalk bakalım delikanlı, burası miskinler tekkesi değil. Ne 

uykusu bu böyle?  

Mustafa‘nın tadı hepten kaçar. Hülya sevgisini ısrarla belli etmektedir. Mustafa 

pek yüz vermez.  

- Kahvaltı sofrası saray sofrasını aratmayacak niteliktedir. Mustafa kahvaltıya 

baĢlar. 

Zülfikar: Boğazını çok seviyorsun. ÇalıĢmayı da sevsen? Sabahları ölün 

geliyor iĢe.  

Mustafa masadan kalkar gider. Hülya, peĢinden koĢar, babası adına 

Mustafa‘dan özür diler. Mustafa, bıkkınlıkla karısını ggeçiĢtirir.  

- Mustafa apartmandan inerken tek tek tüm aile üyeleri yolunu keser. KardeĢi 

gelir. Yolunu beklemektedir. ―Fiyakalı bir dolma kalem ve bir top ayakkabısı, ama 

zımba gibi‖ istemektedir. Mustafa onaylar, ailesinin yaĢadığı eve girer. Tek tek tüm 

istekler önünde sıralanır: 

ġöhret ( Mustafa‘nın anne‘si): ġükür Allah'ıma bu günleri gösterdi bize. 

Apartmanlara taĢındık. Bir seccade alsan da Allah'ıma dua etsem. Ġran iĢi 

bir seccade. 

Nurten: Son bahar geliyor. Bana bir tayyör lazım 

Ayten: Ben de naylon bir yağmurluk istiyorum. 

Mehmet: Bıktım el kapısında çalıĢmaktan. Oğlum koskoca Zülfikar Bey'e 

damat olacak da... Bayram‘la bir Ģey düĢündük. 

Bayram: Bir bakkal dükkanı açalım diyoruz. 
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Mehmet: Zülfikar Bey‘e söylesen de birkaç bin lira sermaye verseler kafi. 

AlmıĢsın paralı adamın kızını, yiyip içip keyfine bakıyorsun. Biraz da 

bizi düĢün artık. 

 

Mustafa beklentiler karĢısında bezmiĢtir çıkar.  

Sekans 28: 

- Mustafa iĢ yerindedir. Mutsuzluğu yüzünden akmaktadır. Bu evlilik hiç de 

planladığı gibi gitmemiĢtir. Hülya‘yı sevmemekte, yine el kapısında çalıĢmakta, 

arkadaĢlarıyla bile görüĢememektedir. Artık Avare Mustafa değildir. Tuvalete bile 

saatle gitmektedir.  

Önünde dosyalar yığılmıĢtır. Zülfikar gelir, akĢama kadar bitmesi gereken 

baĢka iĢler verir.  

- Mustafa iĢi bitirememiĢtir. Zülfikar akĢam gelip sitem eder. 

Zülfikar: Ne beceriksiz adamsın be. Ġki yüz elli liraya bir adam tutsam, 

senden daha iyisini çıkarırdı. Haydi bakalım doğru eve Hülya bekler. 

Kahveye uğramak yok. 

Sekans 29:  

- Semt pazarında kalabalığı görürüz: Sülo pazarda hamallık yapmaktadır. ġiveli 

konuĢan ama iyi giyimli bir adamın yanındadır. Adamın sonradan görme olduğu açıkça 

bellidir. Adam küfeyi yükledikçe yüklemektedir. 

Sülo: Ağabey çok ağır oldu. 

Adam: Kaç kilo oldu ki? Para alacaksın para. 

 

Sülo terlemektedir.  

Sülo: TaĢıyamıyorum, bey abi 

Adam: Para için birazdan gırtlağıma basarsın ama. Yürü terbiyesiz! 

 

Sülo sinirlenir, küfeyi yere atar. Kavga çıkar. Aynur pazardadır. Olaya Ģahit 

olmuĢtur. Sülo‘yu savunur. Sülo onu tanır. Kendini tanıtır, Mustafa‘nın arkadaĢı 

olduğunu söyler. Aynur sıcak davranır. Onu ve Murat‘ı ismen tanımaktadır. Murat‘ı 

sorar. 
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Sekans 30: 

- Aynur, Murat ve Sülo buluĢup TaĢkasaplı‘nın kahvesinde oturur.  

Mustafa‘dan konuĢurlar. Sülo ve Murat, tekrar zengin kapısından kovulma korkusuyla 

arkadaĢlarını aramaya cesaret edememiĢtir. Aynur‘a, ―onun aklına biz girdik‖ derler. 

PiĢmandırlar. Aynur Mustafa‘ya hala âĢıktır.  

Sülo: Bir köfteci dükkanı uğruna ikinizi de harcadık.  

Murat: Önceden de paramız yoktu ama neĢemiz vardı. YaĢıyorduk. 

Aynur: Hep yaĢıyorduk. 

 

Sekans 31: 

- Mustafa evdedir, mutsuzluğu gün be gün artmaktadır. Para saadet 

getirmediğinden öte zengin bir aileye girmek de para getirmemiĢtir. Mustafa Zülfikar‘ın 

evinde lüks içinde yaĢasa da sokağa çıktığında harcayacak parası yoktur. Zülfikar maaĢı 

dıĢında para vermemektedir. 

Hülya dıĢarı çıkmak için babasından para ister. Zülfikar Bey verir: ―Ay baĢında 

Mustafa‘nın maaĢından keserim.‖ der. 

- Gittikleri gece kulübünde Mustafa çok neĢesizdir. Hülya ―Babamı sana 

affettirmek için ne yapayım?‖ der. ―Babamı kandırsam, küçük bir araba alsa bize?‖ 

Mustafa onaylar. 

Sekans 32: 

- Sabah Zülfikar Ģirkete gelir. Mustafa tuvalettedir. Zülfikar tuvalette çok 

kaldığı için Mustafa‘yı tersler. Otomobil meselesine de sinirlenmiĢtir: ―Arabayı baĢka 

kızlarla dolaĢmak için istediğini anladım.‖ der. ―Ben de bir zamanlar senin gibi gençtim, 

bu yollardan ben de geçtim.‖ minvalinde bir konuĢma yaparak kül yutmayacağını 

bildirir. Mustafa‘ya dıĢarıda yapılacak bir iĢ verir,  ―AkĢam Hülya‘nın yaĢ günü, eve 

çabuk dön.‖ der.  

Sekans 33: 
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- Mustafa yolda Aynur‘la karĢılaĢır. Bir yere gidip konuĢurlar. Mustafa, ―Hep 

seni düĢünüyorum.‖ der. Çok mutsuz ve piĢmandır. 

Mustafa: Ana, baba, kardeĢ, arkadaĢ dalgasına yandım. Para dalgasına 

yandım. Para için boyun eğmedim, Ģimdiye kadar. Ama anam, babam, 

kardeĢlerim ne olacak? Hepsinin keyfi yerinde. BaĢımı alıp savuĢsam 

herif sokağa döker hepsini.  

Mustafa Aynur‘un yeni adresini ister. Aynur kinaye imkanını kaçırmaz: 

Aynur: Tuvalete bile izinle gidiyorsun, bana nasıl geleceksin? 

Mustafa: Ben hep o Mustafa‘yım. Hani gece yarıları mahalleye naralarla 

giren Mustafa. 

 

- Beraber içmeye giderler. Aynur çok içer, sarhoĢ olur. Mustafa eski günlerini 

özlemektedir. Biraz tartıĢırlar. Çıkarlar. Aynur eve gitmek istemez, ―Gezelim.‖ der.  

- Mustafa Aynur‘u eve bırakır. Aynur annesiyle tartıĢır. Annesi artık evli olan 

Mustafa‘yla görüĢtüğü için kızına söylenmektedir. Aynur ―Ben Mustafa‘yı seviyorum.‖ 

diye diretir. Kimin arkasından ne diyeceği umurunda değildir.  Annesinin istediği 

adamla evlenmeyecektir.  

Sekans 34: 

- Evde davetliler Hülya‘nın doğum günü için toplanmıĢtır.  Hülya gözü yolda, 

Mustafa‘yı beklemektedir. Babası gelir. Aynur Mustafa‘yı sorar. Babası ―Yazıhaneden 

çoktan çıktı.‖ der. Vakit geçtikçe Zülfikar Bey sinirlenir; davetlilerin önünde 

Mustafa‘nın tüm ailesini sıraya  dizip azarlar. 

Zülfikar: Nankör köpek! BeĢ para etmez bir serseri olduğunu bildiğim 

halde kızımı vermekten çekinmedim. ġunlara bakın hele. Daha dün 

açlıktan nefesleri kokuyordu. Sayemde karınları doydu. Sırtları kat kat 

elbiseler gördü. Sizi apartmanlarda yaĢattım. Gözünüze, dizinize dursun. 

Bunu mu yapacaktı bana?! 

Misafir: BoĢuna nefesini tüketiyorsun bilader. Bunlara laf söylemeye 

değer mi? ġunların kılıklarına bak. Böylelerine iyilik yaramaz. Çamurdan 

çıkarırsın, tepene binerler. 

 

Sekans 35: 
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- Avare Mustafa TaĢkasaplı‘nın kahvesine gider. Murat ve Sülo‘yu görür. 

ArkadaĢları önce biraz sitem eder sonra hemen barıĢırlar. Mustafa maaĢını yeni almıĢtır. 

Beraber içmeye giderler. 

Sekans 36: 

- Evde Hülya Mustafa ya hiç  gelmezse diye korkmaktadır. 

Misafir kız: Üzüldüğün Ģeye bak. Babanda bu para varken sana koca mı 

yok kardeĢ? 

Mustafa‘nın nara sesi duyulur. Evdekiler ĢaĢırır.  

- Mustafa apartmana girer. Ailesi yalvarır sussun diye. Apartmandan 

kovulmaktan korkmaktalardır. Ayten ise zengin niĢanlısının kendisinden ayrılmasından 

korkar. Mustafa eve çıkar. Naraya devam etmektedir. SarhoĢtur. Evdekiler ĢaĢırır. 

Mehmet‘le Bayram, Mustafa‘nın yerine Zülfikar‘dan özür diler. Zülfikar 

hiddetlenmiĢtir: 

Zülfikar: Serseri ruhlu herif. Bitin kanlanınca kendini bir Ģey mi sandın? 

Kıçı yamalı pantolonla köpek gibi sürünüyordun sokaklarda. Sırtın elbise, 

cebin para gördü. Boynuna kravat taktım, adam ettim seni, adam! 

Mustafa isyan eder.  

Mustafa: ―Al adamlığını, elbiselerini de. Elbiseyle kravattan adamlık, 

ancak sizin gibi olur.‖  

Mustafa ceketiyle kravatı atar. Bir davetli Mustafa‘ya ters bir laf eder. Mustafa 

onu döver. 

―Adamlık insanın yüreğindedir.‖ der. Çıkıp gider. Hülya peĢinden koĢar, ―beni 

bırakma‖ diye yalvarır. Mustafa ―ġeytan görsün yüzünü!‖ der. Hülya bayılır.  

- Hülya hastaneye kaldırılır. Çocuğunu düĢürmüĢtür. Mustafa‘yı sayıklar.  

Doktor, ―Kocasını görmesi yaĢama gücünü çoğaltır.‖ der. 

Hülya‘nın annesi Ferdane, Zülfikar‘a ―Mustafa‘yı getir, kızın hayatı buna 

bağlı.‖ der. Zülfikar istemese de kızının hatırı için kabul eder.  
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Sekans 37: 

- Mustafa kahveye gelir. Köfteci açacakları dükkanın sahibiyle görüĢmüĢtür. 

Köfteci hayalleri suya düĢmüĢtür, mal sahibi, dükkanı taksitle  vermekten vazgeçmiĢ, 

parayı peĢin istemektedir.  Sülo ―Tek çare faizciyi soymak.‖ der. Mustafa ―Olmaz.‖ der. 

Her baĢı sıkıĢanın, birinin gırtlağını sıkmaması gerektiğini söyler. Aynur gelir. 

Dükkanın tutulabilmesi için, KapalıçarĢı'ya iĢlediği nakıĢlardan biriktirdiği parayı 

getirmiĢtir. Mustafa bunun iĢe yaramayacağını, dükkân sahibinin üç bin liranın 

tamamını istediğini söyler. 

Mustafa: Sürünmeye devam edeceğiz. 

Zülfikar Bey gelir. Mahçuptur, ricacı olur. 

Zülfikar: Biliyorum, hepinize karĢı suçluyum ama ayağınıza kadar 

geldim. Kızım ölüyor, Mustafa. Yalvarırım gel, son bir defa gör yavrumu. 

Onu hiç bir zaman sevmedin. Senden ona yeniden koca olmanı 

istemeyeceğim. Zaten onun da buna ömrü yetmeyecek. Günlerden beri 

seni sayıklıyor. Son bir defa gel. Seni görürse kuvvet kazanır. Birkaç gün 

daha fazla yaĢayacak yavrum, doktor öyle söyledi. 

Aynur : Git Mustafa. 

Zülfikar: Ġstediğin kadar para veririm. 

 

Bir tomar para çıkarır, masanın üstüne koyar. 

Mustafa: Koy paranı cebine. 

Sülo: Biz berduĢuz, dökülüyoruz ama insanlığımızı parayla satmayız. 

 

Murat paraları Zülfikar‘ın cebine koyar. Mustafa‘yla Zülfikar arabaya ilerlerken 

Aynur'a seslenir.  

Mustafa: Geleceğim Aynur! 

Sülo, Murat ve Aynur hallerinden memnun ve gururludur. 

Sülo: Her zaman söylerim ben. Bizden iyi arkadaĢ var mı be? KardeĢten 

ileriyiz! 
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5.2.3.2.4 Karakterler ve Zenginlik Kavramı ĠliĢkileri 

 

Fakirler 

 

Mustafa: Mustafa, ―Avare‖ filminden çok etkilenmiĢtir. Hayatta 

tutunabileceği bir dalı olmadığını düĢünür. Para kazanmak, kendi parasıyla içmek 

istemektedir. Ama bunu babası gibi yıllarca kapıcılık ederek sağlamak istemez. El 

kapısında çalıĢmak yoksullukla eĢdeğerdir gözünde.  

Fakirlik, baĢına hep bela olmuĢtur, okulu yarım bırakmasında bile baĢat rolün 

yoksullukta olduğunu düĢünür. Yırtık pantolon, yamalı ceketle okula gitmeyi kendine 

yedirememiĢtir. Bu Ģekilde ve üstelik aç karnına okula giderse, herkesin kendisiyle alay 

edeceğini düĢünür. Orhan Kemal‘in pek çok karakteri gibi Mustafa için de arkasından 

konuĢulacaklar çok önemlidir. Bir hiç olduğunu unutmak için içtiğini söylemektedir. 

Yoksulluk onu kendi gözünde değersizleĢtirmiĢtir.  

Mustafa ahlaki değerlere önem verir görünür, ama maddiyat olunca o da ailesi 

gibi statükocudur. Kız kardeĢlerini bir adamla görüĢtükleri için değil, onun bir 

―tezgâhtar parçası‖ olmasından dolayı azarlar. Halbuki tezgahtarın en azından bir iĢi 

vardır. Mustafa iĢsizdir. Lakin tezgâhtar el kapısında çalıĢtığından, maaĢ Mustafa‘nın 

gözüne gelmez. 

Mustafa‘nın gözünde varlık, kendi baĢına buyruk bir iĢle mümkün olabilir 

ancak. ArkadaĢları Sülo ve Murat‘la, bir köfteci dükkânı açıp kendi iĢinin patronu 

olmak ister. Adı avareye çıkmıĢ olsa da hayali yine çalıĢarak birikim yapmaktan 

geçmektedir. Yan gelip yatarak zengin olmak gibi bir fikri yoktur. O çalıĢarak ama hızla 

zengin olmak ister. Roman ―Her mahalleden bir milyoner çıkacak‖ denilen dönemde 

yazılmıĢtır. Mustafa da süratle paraya kavuĢmayı hayal eder. Zenginlik deyince onun 

gözünde beliren, kendi köfteci dükkânı, kat kat takım elbiseler, her elbisenin içine ayrı 

gömlek kravattır. Lakin sermayesi yoktur. Köfteci dükkânı açmak için gerekli parayı 

tedarik edemezler.  

Yan komĢuları Aynur‘u sevmektedir. Mahalleye apartman yaptıran Zülfikar 

Bey‘in kızı Hülya‘nın da gözü Mustafa‘dadır.  
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Mustafa‘nın gençliği ve düzgün fiziğinden baĢka, (Filmde Mustafa‘yı Ayhan 

IĢık oynamaktadır.) bir sermayesi yoktur. Para cazip geldiğinden sevdiği Aynur‘u 

yüzüstü bırakıp zengin Zülfikar Bey‘in kızıyla evlenir. Maksat, arkadaĢlarıyla açacağı 

köfteci dükkânı için gerekli parayı elde etmektir. ArkadaĢları da onu desteklemektedir.  

Mustafa aslında o kadar da paylaĢımcı değildir. Zülfikar Bey onlara düğünde 

giyim kuĢamları düzgün olsun diyerekten 3 bin lira verir. Mustafa yarısını kendine alır, 

kalanını da ailesine verir. Mustafa bir, ailenin geri kalanı 5 kiĢidir. Ayrıca bu üç bin lira, 

köfteci için gereken peĢinata tekabül etmektedir. Mustafa, bunu aklına getirmez. 

Zülfikar Bey‘in talimatıyla Mustafa arkadaĢlarıyla görüĢmeyi de keser.  

Mustafa, çaba harcasa da zengin evin düzenine ayak uyduramaz. Ayrıca zengin 

evine girmiĢtir fakat paraya kavuĢamamıĢtır. Zenginler parasını kolay kolay 

paylaĢmamaktadır. Mustafa evde havyarla beslense de asıl istediği dıĢarda 

arkadaĢlarıyla rakı içmektir. Ama Zülfikar, ona maaĢından baĢka para vermez.  

Eski, yoksul ama baĢına buyruk günlerini özlemeye baĢlar. Orhan Kemal‘in 

eserlerinde, sonradan zengin olan insanların, bu hayata alıĢamayıp eski günlerinin 

rahatlığını özlemesi sıkça rastlanan bir motiftir. Mustafa en sonunda infilak eder. 

Zülfikar‘ın evini ve kızını ardında bırakıp eski hayatına geri döner.  

Ayten ve Nurten: Orhan Kemal, kahramanlarına pek kıyamaz. Bakıldığında 

hepsine bir nebze haklı yön bırakır. Sabahları ölü gibi kalkan kızlar, fabrikaya 5 dakika 

geciktiklerinde ustabaĢının 3 günlük yevmiyelerini kestiğinden dolayı zengin bir koca 

bulup el kapısından kurtulmak istemektedirler. Ayrıca sinemaya gitmek, güzel giyinmek 

gibi hayalleri de vardır. YaĢadıkları evde, bu yaĢam düzeniyle bu mümkün 

olmamaktadır. Büyük kız Ayten, taksitçinin patronu sandığı adamla, görüĢmeye baĢlar 

fakat adam çırak çıkar. 

Kemal‘in eserlerinde, yeni kıyafetler için taksitçiyle yakınlık kuran fakir kızlar 

da sıkça görünen bir motiftir: ―Bir Filiz Vardı‖ ve ―Evlerden Biri‖ romanları bu açıdan 

zengin birer örnektir.  
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Ayten ve Nurten, ellerine ilk para geçtiğinde hayalleri hep güzel olmaya 

dairdir. Sinemaya ve sinema dergilerine çok meraklılardır. Dönem Türkiye‘sinin 

popüler kültüründe bu mecmualar baĢat rol oynamaktadır. Ayten ve Nurten öğrenmiĢtir 

ki, güzellik zenginliği çeker. Mesela abileri, yakıĢıklı olduğundan zengin bir adamın 

kızını peĢinden koĢturmaktadır.  

Ellerine geçen üç kuruĢ parayı da eve vermektedirler. Üstelik abileri de 

çalıĢmamaktadır. Abilerinin Hülya‘yla evlenmesini canı gönülden desteklerler. Bu 

sayede onlar da ―apartman kızı‖ olabilecektir. Apartman, o dönem için yeni 

sayılabilecek bir olgudur ve kentin dokusunu değiĢtirmektedir. Nurten‘le Ayten‘in 

gözünde apartman, ―yüz numaraları bile bal dök yala‖ bir yerdir.  

Para ufukta görününce kiĢisel iliĢki dengeleri hemen değiĢir: Abisinin 

Hülya‘yla evlenmesine engel teĢkil edeceğini düĢündükleri Aynur‘a bir anda düĢman 

kesiliverirler. Halbuki Aynur arkadaĢlarıdır. Ayrıca düğün masrafları için gelen parayı 

da annelerini es geçerek evvela kendileri için harcamak isterler. 

Ellerine para geçtiğinde ilk iĢ kılıklarını düzeltmenin yoluna bakarlar. Modayı 

okudukları sinema dergilerinden ve taksitçilerin vitrininden bilmektedirler: Yeni çıkan 

janjanlı, yanardöner kumaĢlar, altına rugan iskarpin, rugan çanta, üstüne birer 

pardösü… 

Ayten, düğünde tanıĢtığı zengin bir adamla niĢanlanır. Abisi zengin evini terk 

etmeye kalktığında en büyük korkusu niĢanlısının kendisini terk etmesi olur.  

ġöhret Hanım: Kitaba göre ġöhret, esasen, taĢrada varlıklı bir ailenin kızıdır. 

Kendisini isteyenler içinde Mehmet cazip gelmiĢtir. Bunda o dönem Mehmet‘in 

demiryollarında bekçi olarak çalıĢması, dolayısıyla üniforma giymesinin de etkisi 

vardır. Mehmet‘le Ģehir Ģehir gezmiĢlerdir. BaĢlarda araları iyidir. Zamanla ġöhret 

yaĢlanıp gözden düĢmüĢtür. ġöhret‘in ailesinden gelme paraları ve altınları da Mehmet 

almıĢ, çoğunu da arkadaĢlarıyla içerek harcamıĢtır.  

Filmde bu alt yapıyı görmeyiz. Ancak, ġöhret‘in oğluna tüm altınlarını 

kocasının yediğini söylediği sahne bir ipucudur. Mehmet‘in arkadaĢı Bayram‘ın da, 
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Mehmetlerle ilgili Zülfikar Bey‘e övgü mahiyetinde, esasen bu mahalleli olmadıklarını 

söylemesi bir donedir. Bu mahalle fakir bir mahalledir. Buralı olmak evvel ezel fakir 

olmak demektir, oysa: ―Mehmet‘in önceden hali vakti yerindeydi ama düĢmez kalkmaz 

bir Allah. ġimdi Ģurada oturuyorlar.‖ Buradaki halli vakitlilik, ġöhret Hanım‘dan 

kaynaklanmıĢtır.  Zülfikar da Mustafa‘ya ―Annen asil bir aileden geliyormuĢ yoksa sana 

kızımı vermezdim‖ der. 

ġöhret, ĢaĢaalı bir zenginliği bilmese de varlık nedir bilen bir kadındır. Zengin 

insanlara ayrı bir itibar gösterir. Çünkü zenginlik onun nazarında saygınlıktır. Herkesin 

yanına çıktığı kıyafetleriyle zenginlerin yanına çıkmaz.  

Oğullarını kızlarından üstün tutar. Evde tüm aile tek odada yaĢarken, 

Mustafa‘nın ayrı bir odası vardır. Ayrıca küçük oğlu da mahallede topu olan tek 

çocuktur. 

Evlatlarını seven bir annedir ama çocuklarının gençliklerinden baĢka sermayesi 

olmadığını düĢünür.  Çocuklarının geleceğini zengin birer kocada yahut gelinde görür. 

Onun da çocuklarından baĢka sermayesi yoktur. Orhan Kemal romanlarında 

çocuklarının varlıklı insanlarla yapacağı evlilikleri sınıf atlamak için kullanan 

ebeveynler yaygındır.  

ġöhret, zenginlerin her lafı deme hakkı olduğunu düĢünür. Zülfikar Bey‘in 

aĢağılamaları karĢısında sessizce durur. Tüm varlığı olan bileziklerini kocasına 

kaptırmıĢtır. Artık lüks içinde yaĢamak istemektedir. Allah‘la iliĢkilerini bile pahalı bir 

seccadeyle sağlamlamak ister. 

Mehmet: Mustafa‘nın babasıdır. Matbaada kapıcıdır. Kıt kanaat geçinseler de 

sefasından geri kalmaz, onun için zenginlik, gönlünce içip, dilediği kadınla gününü gün 

etmektir. Zenginlere karĢı bitmez tükenmek bilmeyen bir sabrı ve hoĢgörüsü vardır: 

Onlar ne derse haklılardır. Mahallelerine apartman yapmaya gelen Zülfikar Bey‘e sırf 

sınıfından dolayı peĢinen hürmet etmiĢtir. Halbuki Zülfikar Bey‘i ilk gördüğünde, 

Zülfikar, onun küçük oğlunu azarlamakta, tehdit etmektedir.  
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Zenginlere hürmet eder, çünkü onların yanında durursa kendisini de bu 

varlıktan nemalanacağını düĢünür. 

Kızlarının taksitçiyle samimiyetine karıĢmaz, iĢin ucunda zengin koca bulmak 

vardır. Böylece kendisi de el kapısından kurtulacaktır. Oğlunun Hülya‘yla evlenmesini 

desteklemektedir: Bu evliliğin kendilerine getireceği bolluk sayesinde, dilediğince içip, 

istediği kadınla gönül eğlendirmeyi tasarlar.   

 ‗Devlet KuĢu‘ kitabında, Mehmet, Aynur‘a aĢıktır. Tek istediği tüm parasını 

Aynur‘a verip, onunla sevgili olmaktır. Ama filmde buna değinilmez, filmde Mehmet, 

baĢta Aynur‘la Mustafa‘nın iliĢkisini destekler. Zira Aynur KapalıçarĢı‘ya dikiĢ dikip 

para kazanmaktadır.  Fakat ortaya Hülya çıkınca, Mehmet oğlunun zengin kızla 

evlenmesini tercih eder. 

Yıllarca el kapısında çalıĢmıĢtır. ―Artık‖ rahat etmek istediğinden dem vurur. 

Köylü kurnazıdır ama pek akıllı bir adam değildir, akıl hocası, arkadaĢı Bayram‘dır. 

Dönemin kendinin patronu olma Ģiarından zamanla Mehmet de nasibini alır. Mustafa 

Hülya‘yla evlendikten sonra, oğlundan para ister. Artık el kapısında çalıĢmak 

istemediğini, kendi baĢına buyruk bir iĢ yapmak istediğini dile getirir.  

Bayram: Mehmet‘in arkadaĢı ve akıl hocasıdır. Mehmet‘in tüm para ve iĢ 

iliĢkilerini o düzenlediği gibi, kazandığı her Ģeye de ortak olur. ĠĢini bilen zeki ve 

kurnaz bir adamdır. ÇalıĢırken görmeyiz. Mesleği de belli değildir. ĠĢ lazım olduğunda 

kendi iĢsizken hâlihazırda iĢi olan Mehmet‘e baĢka bir iĢ bulur. Herkesin nabzına göre 

Ģerbet vermeyi bilir. Sırt sıvazlamada ustadır.  

Zenginlere özel bir ihtimamı vardır. Dilbazdır, ―ağam - paĢam‖ söylevlerinde 

ustadır. Ailenin Zülfikar Bey‘le iliĢkisini de esasen o kurmuĢtur. 

Küçük kardeĢ: Filmde adı belirtilmemiĢtir. Onun için zenginlik, apartman 

çocuğu olmak, top ayakkabısı almaktır. Kendi çıkarlarına göre davranır. Ġlkin Zülfikar 

Bey‘e hınçlanmıĢ, mahalleye geldiğinde onu yuhalamıĢtır. Ancak, abisinin Zülfikar 

Bey‘in kızıyla evlenme ihtimali doğunca, Zülfikar Beyin koruyucusu kesilir. Onu 
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arkadaĢlarına karĢı savunmaya ona laf ettirmemeye karar verir. Orhan Kemal‘in 

eserlerinde sıkça gördüğümüz; devrin ―gemisini yürütmenin kolayını bulan‖ karakterdir. 

Mustafalara düğün için para verildiğinde, ailenin ihtiyacı olduğu kısmı 

dıĢındakileri hemen gözden çıkarır; ablaları, babası olmasa, kendisine daha fazla para 

kalacağını savunur.  

  Özlemleri vardır, abisini okumaktan soğutan açlık ve fakirlik Ģimdi de onun 

baĢındadır.  Apartmana taĢınınca, abisinden nemalanmanın yolunu arar. Önceden 

herhangi bir top ayakkabısıyla yetiniyorken, varlığa kavuĢunca, isteklerininin sıfatları 

da daha gösteriĢli hale gelir: ―Fiyakalı bir dolma kalem ve bir top ayakkabısı ama zımba 

gibi.‖ 

Aynur: Bir bakıma, kitabın ve filmin ‗olumlu tip‘idir. Evden de olsa çalıĢıp 

kendisinin ve dul annesiyle yaĢadıkları evin geçimini sağlamaktadır. NakıĢ iĢleyip 

KapalıçarĢı esnafına satmaktadır. 

 Ne istediğini bilen bir kızdır. Mustafa‘ya aĢıktır. Mustafa zengin bir kızla 

evlenip gitse de, kendisi zengin talipleriyle evlenmez. Orhan Kemal‘in bu eserde 

tarafını tuttuğu asıl kahramandır: paraya müdana etmeyen, emekçi, namuslu ve cesur. 

Zenginliğe paye vermese de zenginlerle ilgili kafasında oluĢmuĢ kimi fikirleri vardır. 

Onların kibirli olduğunu düĢünür, Hülya‘nın alçak gönüllü olmasına ĢaĢırır. 

Mustafa‘yla kurduğu diyalog aĢk içerse de yoldaĢlığa da yakın bir tonu vardır. 

Mustafa‘nın hayal ettiği dükkânı açması için, yıl boyunca yapıp sattığı nakıĢlardan 

biriktirdiği parayı verir.  

Sülo ve Murat: Beraber üç kağıt açarlar. Tek dertleri ―Ģu hayatta adam yerine 

konup‖, kat kat elbiseler giymek, kızların kendilerine bakmalarıdır. Onlar Mustafa gibi 

yakıĢıklı olmadığından duygusal iliĢki için paranın gücüne ayrıca ihtiyaç 

duymaktadırlar. ArkadaĢlarını belki bu evlilikten bir köfteci dükkânı parası çıkarır diye 

evlenmeye ikna ederler. Film boyunca yer yer fakirlik gururları kabarır. Para için 

arkadaĢlarının evlenmesini destekleyen Sülo ve Murat, düğün kapısında Muzaffer 

Bey‘in baĢka yere gitsinler diye verdiği parayı almaz. Burada onların kaypaklığını 
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gördüğümüzü de söylemek mümkün. Zira onların istediği az bir parayla kapıdan 

savulmak değil, düğüne girip, bol içki içip, çeĢit çeĢit meze yemek; belki zengin bir 

kadınla tanıĢmak, bu vesileyle baki bolluğa kavuĢmaktır. Filmin sonunda, köfteci 

dükkânı meselesi tamamen hayal olunca, gerekli parayı bulmak için hırsızlık yapmayı 

bile göze alırlar. Fakat daha sonra Zülfikar Bey gelip, Mustafa‘ya kızını ziyaret etmesi 

karĢılığında para teklif edince bu paranın alınmasına karĢı çıkar, parayı Zülfikar Bey‘in 

cebine zorla sokar, insanlıklarını  parayla satmayacaklarını söylerler. Halbuki baĢta para 

elde etmek için Hülya‘nın Mustafa‘ya ilgisini kullanmaktan, Mustafa‘yı Aynur‘dan 

ayrılmaya teĢvik etmekten çekinmemiĢlerdir. 

 

Zenginler 

 

Zülfikar Bey: Zülfikar Bey, ―Devlet KuĢu‖ adlı orijinal esere göre 

yolsuzluklar yaparak zengin olmuĢ biridir. Filmde ise dönemin YeĢilçam kriterleri 

geçerli olur. Seyirciye, Zülfikar Bey‘in hangi yoldan zengin olduğu ve ne iĢ yaptığı 

söylenmez. ĠĢ yeri namına gördüğümüz yer, herhangi bir bürodur. Evi, lüks bir 

apartman dairesidir. Hizmetçileri vardır. Sofraları ―zengin sofrasıdır‖, bahsi geçen 

yemekler; pirzola, havyar gibi lüks ürünlerdir.  

Zülfikar Bey, paranın gücünü bilir, onunla insanları ezer. Karısına belli bir 

saygıyla yaklaĢır. Kızına ise zaafı vardır. Onun bir dediğini iki etmez. 

Yazar Orhan Kemal, Zülfikar Bey‘i ―karĢı taraftan‖ biri olarak görmüĢtür. Film 

boyunca fakirlerin ikiyüzlü yanlarını göstermekten kalemini sakınmasa da, safını yine 

onlardan yana tutmuĢtur. Oysa zenginleri hep olumsuz rollerde görürüz. ( Hülya ve 

annesi hariç; güç, yani paranın idaresi onlarda değildir çünkü.) Zülfikar Bey‘i ilk 

görüĢümüz, fakir mahallede, çocukların ―küçük kara kartallar‖ yazısının altına iĢerken 

ki sahnedir. Manevi değeri olan bir Ģeyleri parasının gücünü kullanarak sarsacağı daha 

en baĢtan bellidir.  

Bu mahalleyi seçmesinin sebebi, gücünü rahat kullanabileceği bir atmosferde 

yaĢamaktır. Ona göre; fakir semtler, kibar dedikleri zengin muhitlerinden çok daha 
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rahattır. Çünkü zengin muhitte otorite kurmak zordur. Oysa yoksul bir mahallede 

parasını harcamasına gerek bile olmadan, zengin sınıfından olmasının itibarını 

kullanarak insanların üzerinde otorite sağlamaktadır. Filmde geçmiĢi verilmese de, 

Zülfikar‘ın yoksul psikolojisini bu kadar iyi bilmesinden bir özdeĢlik olduğu sezilir. 

Fakirlerin, zenginliğe ve zenginlere zaafını, yaranma çabasını bilen bir 

insandır. Sırt sıvazlamayı, ilkin gönül almayı bilir. Fakirler onun gözünde, bir zenginin 

―aferin‖ demesiyle bile iĢ yaptırılabilecek insanlardır. Mehmet ve Bayram‘a baĢta iyi 

davranmıĢtır. Lütufkâr bir havadadır. ―Bir zengin olarak‖ mahallelerine teĢrif ederek 

gönül indirdiği atmosferini yaratır, onları kendi askeri haline getirmek için, zengin 

olduğunun altını kalın bir çizgiyle imler. Zenginliğin verdiği gücü sonuna kadar 

kullanır. Öyle denebilir ki, zenginliğin verdiği gücü, parasını kullandığından daha çok 

kullanır. 

Kızının kalbi kırılmasın diye Mustafa‘yı damat olarak kabul etmiĢtir ama 

davranıĢları hep ezicidir. Parasının gücüyle her Ģeyi emrivakiye getirir: ―NiĢan – nikah - 

düğün bir arada!‖ Mustafa‘yı kendine layık görmediğini her fırsatta belli eder: ―Aslında, 

sizin gibi insanlara kızımı vermezdim ya, anne tarafın aslen varlıklı diye kabul ettim.‖ 

minvalinden konuĢmalar yapar. BaĢta yüzüne güldüğü Mehmet ve Bayram‘a da onları 

otoritesi altına aldıktan sonra kötü davranmaya, aĢağılamaya baĢlar.  

Mustafa ve ailesi için sarf ettiği parayı aslında kendi itibarı için harcamaktadır. 

Düğün için Mustafalara para vermesinin sebebi, ailenin kılıksız Ģekilde ortaya çıkıp 

Zülfikar‘ı ele güne rezil etmesinden sakınmasıdır. Aileye apartmanın bodrum katında 

oturma izni verir. Dünürleri o eski evde oturursa kendi itibarı da düĢecektir. Yine de bir 

apartmanın en alt ve en üst katında oturan iki ailenin arasındaki merdivenler sadece 

irtifayı değil, sınıfsal durumlarını da imlemektedir.  

Mustafa, eve girdikten sonra onun parayla alınmıĢ bir damat olduğunu her 

fırsatta yüzüne vurur. Sofrada yediğine bile laf söyler. MaaĢına zam yapmaz, kızına 

verdiği parayı da Mustafa‘nın maaĢından keser. Niyeti, gemi sıkı tutmak, Mustafa‘nın 

kızını bırakıp paraları baĢka kadınlarla yemesini engellemektir. 
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Zenginliğini sürekli insanların yüzüne vurur: Hiçbir iyiliği karĢılıksız değildir. 

En basiti insanlar verdiği para karĢısında kendisine hürmet edecektir. Yoksullara 

davranıĢında genel bir, ―parasıyla değil mi?‖ tonu vardır. En ufak bir terslikte insanların 

kendisine davranıĢını onlar için harcadığı parayla ölçer: Mustafa Hülya‘nın doğum günü 

partisine gelmediğinde, tüm aileyi misafirlerin önünde karĢısına el pençe divan dizip 

azarlar, oğullarının beĢ para etmez bir serseri olduğunu söyleyip, kendilerinin de 

sayesinde karınlarının doyduğunu söyler: ―Sırtları kat kat elbiseler gördü. Sizi 

apartmanlarda yaĢattım. Gözünüze dizinize dursun!‖ 

Zülfikar‘ın itham ettiği, kötü niyet değil, fakirliğe rağmen itaatsizliktir. 

Mustafa ve ailesinin gözünde, zenginlik; kat kat elbise, apartman ve yiyecektir. Zülfikar 

Bey‘in gözünde de  aynı durum vardır. (Çünkü o da fakirlikten gelmektedir) 

Zülfikar: Serseri ruhlu herif. Bitkin kanlanınca kendini bir Ģey mi sandın? 

Kıçı yamalı pantolonla köpek gibi sürünüyordun sokaklarda. Sırtın elbise 

cebin para gördü. Boynuna kravat taktım adam ettim seni adam. 

Zülfikar, ailesine bağlıdır. Gücünü onlar için tüm dünyayı dize getirmekte 

kullanır. Aslında Mustafaların ilk baĢtaki zenginlik hayallerinin büyütülmüĢ halini 

yaĢamaktadır. O da eĢe dosta karĢı hareket eder, onlar için davetler verir. Para harcadığı 

görülsün diye para harcar. Normalde yüzüne bakmayacağı Mustafa‘nın ailesini 

apartmanına alır. Onun insanlarının içine çıkacak kılığa kavuĢturur.  

Orhan Kemal‘in sonradan zengin olmuĢ tüm karakterlerinin ortak özelliklerini 

taĢımaktadır. Zenginliğin varlıkla ilgili kısmından ziyade göstermelik kısmıyla ilgilidir.  

Genel bir vicdansızlık çerçevesi çizilse de,  kimi özellikleriyle YeĢilçam‘ın 

fıkra düzeyinde kötü karakterlerinden ayrılır. Kızının sağlığı ve mutluluğu söz konusu 

olduğunda Mustafa‘nın ayağına gitmeyi göze alır. 

Sülo‟nun Dayısı: Müteahhittir. Sıfırdan baĢlayıp zengin olmuĢtur. Türk 

filmlerinde gördüğümüz genel zengin tipinden farklıdır. Ne iĢ yaptığını ve hikayesini 

bir çırpıda öğreniriz.  

Dayı: Allahım de; sana sığındım, senden baĢka sahibim yok. Dayım da 

sıfırdan baĢlamıĢ. KuruĢ kuruĢ kazanıp kazandığını tutmasını bilmiĢ beni 

de onun gibi adam sıfatına sok. 
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Adam sıfatına girmeyi parayla doğru orantılı olarak görür. EniĢtesi ölünce 

kardeĢine ve yeğenine sahip çıkmamıĢtır. Kendisinden sermaye için para istemeye gelen 

Sülo‘ya para yerine nasihat verir. Sülo para istediğini aleni söyleyince de, ―baban 

suratıma ne tükürdü ki avcuna ne vereyim‖ der. Kötü ve nekes bir karakter olarak 

çizilir. Kendini paraya ve biraz gösteriĢli bir Ģekilde dine vermiĢtir. Demokrat Parti 

zamanının zenginidir. O dönemde din, üzerinden popülizm yapılan ve paye elde edilen 

bir olgudur. 

Pazardan AlıĢveriĢ Yapan Yeni Zengin:  Roman 1950‘lerde yazılmıĢtır. 

50‘lerin toplumsal etkileri filmin çekildiği 60‘larda hala etkisini sürdürmektedir. 

Pazarda gördüğümüz bu karakter, dönemde sermayenin el değiĢtirmesiyle zenginleĢen 

kır kökenli insanı temsil eder. BaĢındaki kasket, kır kökenli olduğuna gönderme yapar 

gibidir. ġiveli konuĢmaktadır ve belli ki paraya yeni kavuĢmuĢtur. Hali tavrı varlığa 

alıĢkın olmadığı belli olacak Ģekilde çizilmiĢtir. AlıĢveriĢi pazardan ve bizzat kendisi 

yapmaktadır. Çift hamal tutmak için parasına kıyamamıĢ, tuttuğu tek hamal olan 

Sülo‘dan da verdiği paranın hakkını fazlaca almak için küfeyi doldurdukça 

doldurmaktadır.  Sülo taĢıyamadığını söyledikçe, ―kaç kilo oldu ki, para alacaksın 

para,‖ ―Para için birazdan gırtlağıma basarsın ama yürü terbiyesiz.‖ gibi laflar ederek 

onu azarlamakta, henüz vermediği paranın ezici gücünü kullanma çabasına girmektedir.  

Hülya: Hayal aleminde yaĢayan bir kızdır. Hastalıklı, zayıf ve çirkindir. Ama 

iyi niyetlidir. Ġnsanlara sıcak davranır, onun gözünde herkes filmlerden bir karakterdir. 

Zenginliğin içine doğmuĢtur. Parasıyla hava atmaz. Onun için varlık - bolluğun haber 

değeri yoktur.  

Ailesi hastalığından dolayı onu fazlaca korumuĢ, o da bu izole hayatın içinde 

kendine sinemadan bir dünya kurmuĢtur. O dönem, televizyon yoktur. Popüler kültür 

ağırlıklı olarak radyo, sinema ve mecmualarla yayılmaktadır. Sinemalar seyirciye her 

Ģeyin tozpembe olabileceği bir hayal dünyası sunmaktadır: Fakir genç, zengin kızla 

evlenip mutlu olabilir, fakirler katıksız iyi insanlardır, her melodram mutlu sona 

bağlanabilir… gibi. Hülya‘da seyrettiği filmlerin de etkisiyle tüm bunların olacağına 

inanır. Fakat hayat umduğu gibi akmaz. 
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Hülya, fakir mahallede turistlik beldede gezer gibi dolaĢmaktadır. Fakirlere 

ayrı bir tür olarak bakmakta, onlara ―sevecen yaklaĢmakta‖dır. Bu sinemada gördüğü iyi 

niyetli zengin kızlara yakıĢacak bir harekettir. Hülya mahalleye girdiğinde kendine 

filmlerden seçtiği iyi niyetli zengin kız rolünü perçinler. Bunu kasten değil doğal bir 

refleksle yapar. Kaldı ki biraz safça bir karakterdir: kasten bir Ģey yapacak kapasitede 

değildir.  

Ferdane:  Zülfikar‘ın eĢi, Hülya‘nın annesidir. Genelde itaatkâr olsa da, 

kızının iyiliği söz konusu olduğunda kocasına ―cevap veren‖ bir kadındır. Tatlı dillidir, 

kocasının saygısını kazanmıĢtır. Zenginden ziyade orta sınıf alıĢkanlıkları vardır. 

Kocasının aksine, yoksulları ezme çabasına girmez. Lakin onlara kızı kadar gösteriĢli 

bir ―sevecen‖lik taslamaz. Ġyi niyetli, makul bir kadındır.  

Orhan Kemal, genelde zenginleri bir yanıyla sakatlar. Lakin bu kitapta ve 

filmde Ferdane ve Hülya‘ya nispeten insaflı yaklaĢmıĢtır. Bize göre, Orhan Kemal‘in 

kaleminden çıkan bu iki karakter, ―zengin oldukları halde‖ katıksız iyidir; çünkü 

paraları vardır ama paranın gücünü kullanan onlar değildir.  Onlar bolluktan istifade 

ederler ama onu kötüye yahut insanları ezmek için kullanmazlar.  

 

5.2.3.2.5 Zenginlik Temaları 

 

Orhan Kemal, zenginliği değil, fakirlerin gözündeki zenginliği anlatan bir 

yazardır. Bu bir anlamda kendi gözündeki zenginliktir aslında. Kendisi de ömrünün 

büyük kısmını kentte anlattığı hikâyelerin geçtiği eski Suriçi semtlerinde benzer 

yokluklar içinde geçirmiĢtir. Bu eser, hayaller bakımından Orhan Kemal‘in hayatıyla 

diğer eserlere nazaran daha çok örtüĢmektedir. Örnekse; filmde bolluğu getirecek 

köftecilik iĢi, Orhan Kemal‘in de gençliğinde para kazanmak için sık sık tasarladığı bir 

iĢtir.   

Filmdeki zenginlik temaları da bir fakire göre zenginlik sayılabilecek Ģeylerdir. 

Çok Ģatafatlı bir zenginliği bu filmde de görmeyiz. Gördüğümüz en heybetli yapı bir 

apartman dairesidir. Bu da filmdeki zengin Zülfikar Bey‘in, Ġstanbul‘un köklü 

zenginlerinden değil, sonradan olma zenginlerden biri olduğuna iĢaret eder. Türk 
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filmlerinde köklü zenginler, konaklarda yalılarda otururlar ve sırça köĢkte gibi 

sürdürürler hayatlarını. Oysa Zülfikar Bey, etrafına kolay hükmetmek için bir fakir 

mahallesinde konumlandırır kendini. Zenginlerin arasında o kadar da zengin 

durmayacaktır.  

Kendi BaĢına Buyruk bir iĢ: Bu, kahramanlar açısından, kendi kendinin 

patronu olmak demektir. Kitap 1950‘lerde yazılmıĢtır. Dolayısıyla her mahalleden bir 

milyoner çıkacağı hayallerinin topluma zuhur ettiği dönemi yansıtan bir metindir. Film, 

60lar‘da geçse de, karakterler 50ler‘in karakterleridir. Filmde kimse, bir yerde maaĢlı 

iĢçi, memur olarak çalıĢmak aydan aya sabit para almak istemez. Herkes kendi baĢına 

buyruk bir iĢ kurup zengin olmak ister. Serbest giriĢimcilik yıllarıdır. Bir köfteci 

dükkanı, bir manifaturacı, bir bakkal bile sınıf atlamanın yolu olarak görünür. Kestirme 

yolların revaçta olduğu bir dönemdir. Kendi baĢına buyruk bir iĢ, ucu açık bir zenginlik 

kapısıdır. ―Allah yürü ya kulum derse‖ mantığı hâkimdir.  

Mustafa‘nın en büyük hayali kendi baĢına buyruk bir iĢ açmaktır. Babası gibi 

el kapısında çalıĢmak istemez. Kendine ait bir iĢi olmamak, iĢsiz yahut el kapısında iĢçi 

olmak, Mustafa‘ya göre bir hiç olmak demektir.  

Taksitçide Ayten‘in görüĢtüğü adam da, evli olmasına rağmen, önce dükkan 

sahibi sanıldığından aile tarafından hoĢ karĢılanır. Tezgahtar olduğu anlaĢılınca ailenin 

tepkisi değiĢir. 

Mehmet de, Mustafa evlendikten sonra iĢe gitmek el kapısında çalıĢmak 

istemez, kendi bakkalını açmak ister.  

Apartman: 50‘ler ve 60‘lar kentleĢmeyle beraber dev apartmanların eski 

Ġstanbul evlerinin, gecekonduların arasında yükseldiği yıllardır. GecekondulaĢmanın 

yanı sıra beton binalar, apartmanlar bu dönemde toplumsal hayata girer.  Fakir bir 

mahalleye gelen apartman mahalle sakinlerine ülkenin yeni yapısından haberler getirir 

adeta. Mahalleye zenginlik saçacakmıĢ gibi bir hali vardır. Herkes apartmanın 

mahallede yapılıĢına ―baĢımıza devlet kuĢu kondu‖ gözüyle bakmaktadır. Zülfikar Bey, 

bu apartmanı yaptıracak olmaktan dolayı bütün mahalleye üstünlük taslar. Oysa 

zenginliğinin mahalleye bir faydası olmayacaktır. Sonradan Mustafa‘yı iç güveysi alsa 
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da baĢta bunu hesap etmemektedir. Gücünü inĢa ettiği binanın görkeminden alır: 

―Benim kim olduğumu bilmiyorlar. ġuraya apartmanı diktiğim zaman benim ne biçim 

adam olduğumu anlayacaklar.‖  

Zülfikar Bey, sonradan zengin olduğundan, apartmanıyla sınıfını belli etmek 

için, konumca kendini daha üstün hissedeceği fakir bir mahalle seçmiĢtir. 

Oğuz IĢık ve M. Melih Pınarcıoğlu; Türkiye‘deki apartmanlaĢma olgusunu, 

orta sınıfların kentleĢme sürecinin yarattığı sorunlarla baĢ edebilmek için, geliĢtirdikleri 

bir güç birliği, bir tür dayanıĢma iliĢkisi olarak tanımlar. ApartmanlaĢma baĢ aktörleri 

orta sınıf mensupları olan bir iliĢkiler sistemidir. 
586

 

Bu açıdan bakıldığında apartman, zenginliğin değil, orta sınıfın göstergesidir 

denilebilir. Zülfikar, fakir bir mahallede, göğe yükselen bir apartmanın nasıl bir güç 

gösterisi olduğunu bilmektedir. Neticede komĢu olarak gelmektedir. Ama ―koca 

apartman sahibi birinin gücü elbet mahalleliyi de ihya edecektir‖ etkisi yaratmaya 

çalıĢır.  

 Bir apartmanda yaĢamak tüm kahramanlarımızın hayalini süslemektedir. 

Mustafa ve arkadaĢlarının hayali de köfteci dükkanından iyi para kazanıp, üç katlı bir 

apartman yaptırmak ve her katına birinin yerleĢmesidir.  

Mustafa‘nın evinde de tüm ailenin hayali Mustafa‘nın Hülya‘yla evlenmesi, bu 

vesileyle kendilerinin de Zülfikar Bey‘in apartmanına yerleĢmesidir. 

Onların gözünde apartman; tuvaletleri bile bal dök yala bir yerdir. Apartman 

kızı olmak, sınıf atlamak demektir. Mustafa‘nın inĢaat için oyun arazisinin elinden 

alındığını düĢündüğü küçük kardeĢi bile, bir apartmanda çocuğu olmak mevzu bahis 

olunca takım arkadaĢlarını bir kenara iter ve Zülfikar Bey‘in savunucusu olur. ġöhret 

Hanım için apartmanda yaĢamak Ģükredilesi bir durumdur. Ġki katlı evinden çıkıp, yerin 

altında yaĢadığı bu yerde Allah‘a ―bu günleri gösterdiği için‖ Ģükretmek ister. 
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Karakterlerin gözünde, apartman kızı olmak, apartman çocuğu olmak, sınıf 

atlamaya tekabül etmektedir. Fakir insanlardır, kendilerine apartmanın bir ara yahut üst 

katını layık görmezler. Apartmana dair en büyük hayalleri onun bodrum katına 

yerleĢmektir. Mustafa evlenince de yerleĢirler ve bu kat farkı onların sınıfsal farkını da 

vurgular.  

Zülfikar Bey‘le zenginliğini paylaĢtıkları tek Ģey bu apartman dairesidir. 

Zülfikar da ilerde Mustafa‘ya kızdığında ―sizi apartmanlarda yaĢattım!‖ diyerek 

gösterdiği lütfun altını çizer: 

Mustafa, baĢta ailesi apartmandan atılmasın diye, hoĢnut olmadığı halde 

evliliğini sürdürür.  Fakat apartman mutluluk getirmez, betondan olması ve göğe 

yükselmeleri yaĢadıkları evi yuva yapmaya yetmemiĢtir.. Orhan Kemal: safını  ―yan 

yatmıĢ, bağdaĢ kurmuĢ evler‖den yana belirler. Mustafa apartmanı terk edip 

arkadaĢlarının ve Aynur‘un yanına döner. 

Giyim kuĢam: Kıyafet, lüks giyim, film boyunca zenginliğe varlığa dair 

karĢımıza çıkan temel öğelerden biridir. Filmde zenginliğe dair bütün hayaller, gelip, 

giyim kuĢama bağlanmaktadır. Fakirlikle ilgili hayal kırıkları da… Mustafa, yırtık 

pantolon, yamalı ceketle okula gidip, alay konusu olmak istemediği için tahsilini yarım 

bıraktığını söyler. 

Film boyunca para kazanıp zengin olunca yapılacak ilk Ģey, giyim kuĢama 

yatırım yapmak olarak sunulur. Bir diğer yol da giyim kuĢama yatırım yaparak paraya 

zenginliğe kavuĢmaktır. Güzel giyim, güce, paraya ve kadınların bolluğuna delalettir, 

Mustafa ve arkadaĢlarının dünyasında. Kıyafete dair hayaller ―giyinir- kuĢanırız‖ 

denilerek özet geçilmez: Paraları olunca ―mutlaka biri kurĢuni‖ fiyakalı ikiĢer takım 

diktirmeyi, her elbiseye ayrı gömlek, ayrı kravat, ayrı iskarpin ve ayaklarına da naylon 

çoraplar giyineceklerdir: ―Bebek gibi oluruz Ģerefsizim. Karılar da elini sallasan ellisi!‖ 

Evdeki kızların, zenginlik deyince akıllarına ilk gelen Ģeylerden biridir kıyafet:  

Yeni çıkan, janjanlı, yanar döner kumaĢların, pembesi ve yeĢilinden alınacak, onlara 

rugan ayakkabı ve çanta eĢlik edecektir. Janjanlı sambanın üzerine gitmek için de birer 

pardösü almak lazımdır.  
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Ġyi kıyafet giyinmek aynı zamanda zenginlere, zenginliğe layık olmaktır. 

Filmde yoksul insanlar fakirlerin içinde dolaĢtıkları kıyafetleriyle zenginlerin içine 

çıkmak istemez. Avare Mustafa‘nın arkadaĢları düğüne gitmek için arkadaĢlarından 

kıyafet ödünç alır. Mustafa‘nın annesi ġöhret Hanım, zengin sınıfa dâhil Ferdane Hanım 

ve Hülya evlerine geldiğinde eski elbiseyle onların yanına çıkmak istemediğinden yan 

komĢudan ―insan içine çıkılabilecek‖ ödünç kıyafet ister. 

Düğün olacağı zaman Zülfikar Bey, ―kılıklarını düzeltmeleri için‖ Mustafa ve 

ailesine 3 bin lira verir. 3 bin lira aynı zamanda Mustafa‘nın köfteci dükkânı, babasının 

bakkal açması için yeterli paradır. Bu para, ―insan içine çıkmak için‖ kıyafete 

harcanmaktan çekinilmez.  

Mustafa parayı bulunca Aynur‘u geride bıraktığını unutur, vicdan azaplarından 

uzak bir rahatlık sergileyerek arkadaĢlarına yeni kıyafetlerini anlatır: Biri lacivert dört 

takım elbise ısmarlamıĢtır.   

Düğünde Ayten ve Nurten, yeni kıyafetlerinin de verdiği gösteriĢle zengin 

damat namzetleriyle tanıĢır. Evlilik Zülfikar Bey‘in istediği gibi gitmeyince Zülfikar 

Bey, bahĢettiği varlığın, zenginliğin bir alameti olarak elbiseleri öne sürer. Onun 

sayesinde aile üyelerinin sırtlarının kat kat elbiseler gördüğünden dem vurur. 

Mustafa‘yla kavgası esnasında da temel koz giyim kuĢamdır: ―Boynuna kravat taktım 

adam ettim seni adam.‖ Mustafa, ―Al adamlığını da, elbiselerini de. Elbiseyle kravattan 

adamlık ancak sizin gibi olur.‖ diyerek zamanında paye verdiği elbiseleri üzerinden 

sıyırıp Zülfikar‘ın yüzüne çarpar.  

Gıda: Fakir bir mahalledir. Yiyecek bile zenginlik alametidir. Para bulunca 

erkeklerin en temel ereklerinden biri, gönüllerince rakı içmek, en lüks mezeleri 

ısmarlamaktır. Mustafa ve arkadaĢları meyhaneye gittiklerinde en lüks buldukları ne 

varsa onu sipariĢ ederler: Ançuez -beyin salata - kavun. 

Orhan Kemal, zengin kahramana fakirlerin gözüyle baktığından, onların 

zenginliğini de fakir gözüyle betimlemiĢtir: Zenginler, havyar ve pirzola yemektedir. 

Sofralarında yok yoktur. Bu pahalı yiyeceklerin masadaki varlığı zengin karakterler 

tarafından da altını çizercesine dillendirilir.  
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Mustafa Hülya ile evlendikten sonra, sofrada yiyip içmesi bile, Zülfikar 

tarafından hak etmediği bir bolluktan faydalanmak gibi algılanarak mevzu edilir. Final 

kavgasında da, Zülfikar bu yoksul insanların kendisiyle tanıĢmadan önce ―açlıktan 

nefeslerinin koktuğunu‖ söyler. Onunla tanıĢtıktan sonra karınlarının doyduğunu dile 

getirir.  

Tahsil: Mustafa‘nın ailesinde tahsilini tamamlamıĢ kimse yoktur. Anne ġöhret 

hanım, ne olsa CHP döneminde yetiĢmiĢtir. Kendi tahsilsiz olsa da eğitimi sınıf atlamak 

için bir tahta olarak görür. El kapısında çalıĢmak istemeyen oğluna, ―gözün bu kadar 

yüksekteydi de, neden okumadın?‖ diye sorar.  

Mustafa‘nın açısından bakıldığında ise, okulu bırakmasının sebebi 

yoksulluktur. Yırtık pantolon, yamalı ceket, boĢ mide ile okula gidip, kimseyi kendine 

güldürmek istememiĢtir. Konu açılınca Mustafa hırçınlaĢmaktadır. Belli ki eğitimini 

yarım bırakmıĢ olmak, onda kompleks yaratmıĢtır.  

Zülfikar Bey‘in tahsil durumuyla ilgili bir done verilmemiĢtir. O zengindir 

artık, diplomaya ihtiyacı olmamaktadır. Ancak Mustafa‘ya iĢ verme konusu açılınca, 

onun orta ikiden belgeli olduğunu vurgulayarak hakir görür. Mustafa‘nın kız kardeĢleri 

de lise – üniversite çağındadır. Lakin fabrikada çalıĢıp eve para getirmektedirler.  

Otomobil: Dönemin Türkiye‘de otomobil sayısının ikiye katlandığı sürece 

tekabül ettiğini belirtmiĢtik.  Yine de mahalle fakir bir mahalle olduğundan orada 

kimsenin otomobilini görmeyiz. Otomobil, mahalleye Zülfikar Bey‘le beraber girer. 

Ġlkin Zülfikar Bey‘i getirir. Sonra Hülya ve Mustafa‘yı getirir. Biz sevgilisini zengin 

Hülya‘ya, Hülya‘nın ailesinin mal varlığına kaptırmaktan korkan Aynur‘un gözünden 

arabayı ve içinden inenleri görürüz.  

Otomobil,  Mustafa‘nın ―Avare‖ filminde yalnız, zengin karakterlerin bindiği 

bir araçtır. Pahalıdır, sınıfsal bir göstergedir. 

Hali hazırda zengin olanların dıĢında film zamanı içinde sınıf atlayanlar da 

otomobil ile birlikte anılır. Mustafaların mahalleden arkadaĢı olan, Kürdan Necip 

gıyaben Ģöyle anılmaktadır: ―Geçkin bir karı buldu, arabadan inmiyor Ģimdi.‖ 
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5.2.3.3 Murtaza (1965 – Tunç BaĢaran) 
 

5.2.3.3.1 Filmografi ve Konu 

 

Yönetmen : Tunç BaĢaran 

Senaryo Yazarı : Recep Ekicigil 

Eser: Orhan Kemal 

Yapımcı: Recep Ekicigil, EĢref Ekicigil 

Görüntü Yönetmeni: Mengü Yeğin 

Oyuncular: MüĢvik Kenter, Ayfer Feray, Tunç Oral, Yılmaz Köksal, Mine Sun, 

Mümtaz Ener, Atilla Ergün, Faik CoĢkun, Muhammer Gözalan, Asım Nipton, 

Selahattin Ġçsel, Altan Günbay, Ahmet Turgutlu, Hayri Caner, Tevfik Urgal.  

KONU: 

Murtaza, 4 çocuğu ve karısıyla yoksul bir hayat süren bir gece bekçisidir. 

Göçmendir. ĠĢgüzarlığı ve cansiperane görev aĢkı, temel özelliğidir. Gece bekçiliği 

iĢinde intizam sağlayacağım derken paranoyakça davranıp mahalleliden çokça Ģikayet 

alınca, karakoldaki iĢinden olur. Komiser ona ve çocuklarına acıdığından Murtaza‘yı bir 

fabrikaya kontrolör yardımcısı olarak iĢe sokar.  

Fabrikada kraldan fazla kralcı olması, kendi sorumluluğu dıĢındaki iĢlere de 

karıĢması, fabrikayı disipline sokacağım diye her an çalıĢanları fen müdürüne Ģikâyete 

hazır teftiĢ eder gözlerle etrafı kolaçan etmesi, iĢçilerin huzurunu kaçırır. Fabrika idaresi 

tabiî ondan çıkarınca faydalanmakta, sırtını sıvazlamaktadır.  

Murtaza‘nın büyük kızı Selma‘ya zengin bir kısmet çıkar. O zamana kadar, para 

için değil, ―aferin‖ için çalıĢan Murtaza‘nın, bu kez yokluk sebebiyle kızını istemediği 

bu evliliği yapmaya zorladığını görürüz.  
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Öte yandan; Murtaza iĢi mevzu bahis olduğunda çocuklarını bile gözü germeyen 

bir karakterdir. Aynı fabrikada çalıĢan iki kızını uyurken yakaladığı için döver, birinin 

hastalanmasına ve nihayet ölümüne sebep olur. 

 

5.2.3.3.2 Edebiyattaki Murtaza‟dan Murtaza Filmine 

 

Murtaza, 1952 yılında hikâye olarak basılmıĢ,
587

 sonra Orhan Kemal‘in 

geniĢletmesiyle roman olarak, 1969 da tekrar okura sunulmuĢtur.
588

  Bu iki tarih 

arasında Orhan Kemal, bu eserin tiyatro oyununu ve film senaryosunu da kaleme 

almıĢtır. Bu sebepten, uyarlama sadece romandan değil, bir anlamda onun evrilen 

türlerinden de yapılmıĢtır.  

Bu açıdan bakıldığında, eserlerini büyük bir hızla üretip sunan Orhan Kemal‘in 

değiĢik zamanlarda üzerine en çok çalıĢtığı, demlediği iĢlerinden biridir. Yazımı 

neredeyse 20 yıla yayıldığından, çıkıĢ noktası Orhan Kemal‘in eserlerini ilk yayınladığı 

dönemin berraklığını, acelesizliğini taĢır, dramatik yapısı piyasa Ģartlarına göre 

ĢekillenmemiĢtir; bunun yanı sıra, Kemal yazında iyice tecrübe kazandığı dönemde 

eseri tekrar kaleme aldığı için, aynı zamanda yazarın ustalık üretimlerinden sayılabilir. 

Orhan Kemal, Murtaza‘nın ortaya çıkıĢ hikâyesini Ģöyle anlatmaktadır: 

―Murtaza adlı küçük romanım Vatan gazetesinde yayımlandı. Ben bu 

romanın müsveddelerini yıllar yılı yaza boza, yaza boza on beĢ, yirmi 

sayfa kadar bir Ģey meydana getirmiĢtim. Ġstanbul'a yeni gelmiĢtim. 

Tefrika romancılığıyla falan hiç alâkam yoktu. YaĢar Kemal bu 

Murtaza'dan Tunç Yalman'a öyle övgüyle söz açmıĢ ki, Tunç Yalman 

ilgilendi, müsveddelerini rica etti benden, verdim. Ama yayımlamaya 

baĢlayacağı aklıma bile gelmiyordu. Nasıl  gelsin? Yıllar yılı ancak yirmi, 

otuz sayfa yazabilmiĢtim. Tefrikaya baĢlansa dört günlük yazı bu. Bir gün 

yayımlanmaya baĢlanmıĢ görmeyeyim mi? Her yanım buz kesildi. Eyvah 

dedim, rezil olacağım. Bunun gerisini nasıl getireceğim? Öylesine titiz 

çalıĢıyorum. Ama olan olmuĢtu. Çaresiz gerisi gelecekti. Bir tek yol vardı 

benim için, oturup devam etmek, ecel terleri döke döke devam ettim. Ve 

tuhaf değil mi? Bitti. Ama bu, uzun yıllara dayanan, olgunlaĢmıĢ bir 

konunun kâğıda dökülmesinden ibaretti.‖
589
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Orhan Kemal‘in sinemaya uyarlanan eserleri genelde, ―YeĢilçam olgusu‖ 

tesiriyle yazdığı söylenen ve külliyatı içinde eleĢtiriden en çok nasibini alan eserleridir. 

Murtaza, bu açıdan bakıldığında ayrı bir noktada durmaktadır. Mehmet Nuri Güntekin, 

yaptığı tasnifte, Murtaza‘yı ―Anadolu'daki DeğiĢimin Topraktaki Yansıması-Kırsalda 

Büyük DönüĢüm ve Çözülme‖ baĢlığı altında incelemiĢtir.
590

   

Tahir Alangu da, Murtaza‘nın Orhan Kemal‘in büyük romana ulaĢma yolunda 

çabasını ve özlemini ortaya koyan önemli bir tip belirlemesi olduğunun altını çizer. 

Alangu, Murtaza,  MüfettiĢler MüfettiĢi ve Üç Kâğıtçı Müstesna, Kemal‘in 65 sonrası 

verdiği eserler, üçüncü grup romanları arasında yer alabilecek halk romanları 

aĢamasında kalmıĢ eserleri olarak niteler. 591 

―Bu tabloya bakılacak olursa, Orhan Kemal'in, geçim derdi altında nasıl 

acı ve buruk bir ―ĠĢçilik‖ yoluna sapmak zorunda kaldığı, soluk alabildiği 

yerlerde zaman zaman aĢamalara geçme çabasıyla davrandığı, kendini 

eserine verebileceği mutlu günleri nasıl da özlemle beklediği açıkça 

ortaya çıkmıĢtır umudundayım. Hayatında, zaman zaman ve yer yer bu 

aĢamaya ulaĢabileceğini gösterebilmiĢ olması, onun romancılığının en 

trajik olan yanıdır.‖
592

 

Filmin künyesinde senaryo bölümünde Orhan Kemal adı yer almamaktadır. 

Lakin Orhan Kemal‘in Senaryo Tekniği ve Senaryo‘lar kitabında Orhan Kemal‘in 

elinden çıkan Murtaza filmi senaryosu vardır. Burada. ―eser ve senaryo: Orhan Kemal, 

Rejisör: Tunç BaĢaran‖ olarak geçer. Ayrıca ―Artist film Tarafından, 1965yılında 

çekilmiĢtir‖ açıklaması da aynı sayfada yer almaktadır.
593

  Künyede filmin senaristi 

olarak geçen Recep Ekicigil, aynı zamanda yapımcısıdır da. Ekicigil‘in senarist olarak 

geçtiği diğer filmleri taradığımızda da kendisinin aynı zamanda filmin yapımcısı 

olduğunu görüyoruz. Dönemin sansürden imtina yöntemlerine baktığımızda yapımcının 

adının önlem olarak senarist hanesine yazıldığı ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz. 

Orhan Kemal‘in kendisine ait olduğu herkesçe bilinen iĢlerinin bile senaryolarını kurula 

gönderirken çoğu kez kendi ismini kullanmadığını daha önce dile getirmiĢtik. Yine de 

filmin senarist kadrosunda Recep Ekicigil‘in olup olmadığına dair kesin bir yargıya 

varmanın mümkün olmadığını belirtelim. 
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Film, romanla da Orhan Kemal‘in kitaplaĢtırdığı film senaryosuyla da bire bir 

uyuĢmamaktadır. Lakin buna rağmen Kemal‘in film setinde ekiple birlikte fotoğrafı 

olması, filmi onayladığının ispatı sayılabilir.   

Filmde, Murtaza‘nın Ģivesi ve askerlik anıları sayesinde göçmen olduğunu 

anlarız, Lakin romanda, göçerken baĢına gelenler, ve bizim filmde gördüğümüz 

kiĢiliğine kavuĢmasında etmen olan kırılma noktaları detaylarıyla verilmiĢtir.  

Romanın özetle Ģöyledir:  

Yunanistan'ın Alasonya kasabasına yakın köylerden birinden olan Murtaza ve 

karısı, 1927'deki mübadelede Türkiye'ye göç eder, yerleĢtirildikleri Çukurova'da 

devletin verdiği on beĢ dönüm tarlayı eker, tavukçuluk yaparlar. Murtaza‘nın eĢi 

sıtmaya yakalanınca Ģehre göçerler. Murtaza bir fabrikada kantarcılık ve mahalle 

bekçiliği yapar. ĠĢsiz kaldığı bir dönemde, bir çırçır fabrikasına gece kontrol yardımcısı 

olur. Ġkisi sanat okulunda, ikisi aynı fabrikada iĢçi, ikisi küçük, altı çocuk babasıdır. 

Görevine çok bağlı olduğu, en küçük ihmali bağıĢlamadığı için, usta ve iĢçiler 

tarafından sevilmezse de, fabrikanın fen müdürü onu desteklemektedir. Müdürün 

desteği, Murtaza'ya karĢı düĢmanlığı daha da çoğaltır. Bir gece, kızlarının da vazife 

baĢında uyudukları söylenince Murtaza hıĢımla gider, yorgunluktan uyuyakalmıĢ küçük 

kızı Firdevs'i yere fırlatır. BaĢından yaralanan Firdevs, beyin kanaması geçirir, birkaç 

gün sonra ölür.
594

 

Filmde, Murtaza‘nın önceden çektiği açlıktan, ailesinin geçirdikleri 

hastalıklardan, Ģehre nasıl sürüklendiklerinden bahsedilmez. Orhan Kemal, kitapta tanrı 

anlatıcıyı, Murtaza‘nın hizmetine sokmuĢtur, dıĢ ses Murtaza‘yı savunur. Murtaza‘nın 

hikâyesi ve genel tavrının kitapta geçen bir bölümle sunulması uygun görülmüĢtür: 

―Türkiye'ye göç etti. Yirmisindeydi. Göçmen kandaĢlar çıkarına hiçbir 

karĢılık beklemeden, Allah için çalıĢtıklarını ileri süren yerli simsarların 

hile dolu öğütlerine uyan hemĢerilerinden pek çoğu gibi 

memleketlerindeki barakalarına karĢılık koca koca konaklar, üç buçuk 

arĢın bahçelerine karĢılık da binlerce dönüm tarla almayı kendine,   daha 

çok da damarlarında dolaĢan Ģehit Kolağası Hasan Bey'in kanına 

yakıĢtırmayan Murtaza, ne annesinin, ne de hemĢerilerinin öğütlerine 
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uydu. Hele gizliden gizliye para desteleri gösteren yerli simsarlara hiç! 

Tam tersi. Ġskân dairesine gitti: 

- Biz fakir insanlar idik memlekette, dedi. Yok, idi baĢkaları gibi 

tarlalarımızla konaklarımız.  Var idi küçük bir bahçemiz. Söyleyemem 

yalan, yakıĢmaz bana. (...) 

Heyecandan titriyordu. Sözlerinin ardını Ģöyle getirdi: 

- Hem canım değil mi ki kurtardı ismet PaĢa'mız biz çan seslerinden, 

kavuĢturdu Ezan-ı Muhammedi'ye..Ne isteriz mal, mülk? 

Ġskân dairesinin memurları önlerindeki kocaman defterlerden doğrulmuĢ,  

kalemlerini bırakmıĢlardı. Hayretler içindeydiler. Hayretler içinde, çünkü 

bunca yıllık vazife-i memuriyetlerinde Ġskân   dairesine   böyle   budala   

bir   göçmenin   geldiğini hatırlamıyorlardı. Gene de içlerinden biri: 

- AĢk olsun, dedi. 

Bir baĢkası bıyık altından güldü: 

- Namus dediğin böyle olur!"
595

  

Eserde kendi sınıfından hemen herkes Murtaza‘ya karĢıdır, onu tasvip 

etmezler. Orhan Kemal, bu kitapta, tanrı anlatıcıyı Murtaza‘nın Ģivesinde konuĢturarak, 

onun kendine dıĢarıdan baktığında durumu nasıl değerlendirdiğini de okura sunmuĢtur:  

―Düdüğüne yeniden sarılıp, öncekinden çok daha öfkeyle yeniden 

öttürerek açtı adımlarını. Ne sanarlardı, abe ne sanarlardı onu? Yukarıda 

Allah, Anakara'da Devlet hem de Hükümet, burda da Murtaza'ydı! 

ÖğrenememiĢ miydi bu cahil insanlar! GeçirememiĢ miydi semte 

hükmünü? Yo, gelemezdi buna! GörmüĢtü kurs, almıĢtı çok sıkı terbiye 

amirlerinden. Sonra sakınamazdı gözünü vazife sırasında budaktan 

bile!"
596

 

Kolağası Hasan Bey, Murtaza‘nın dayısı ve rol modelidir kitapça sıkça anılsa 

da, filmde, bir detay olarak kalır.  Filmde Murtaza‘nın çocuk sayısı da azaltılmıĢtır. 

Romanda,  Murtaza'nın kardeĢi Recep, Murtaza'dan ayrılıp 'yol'unu bulduğu için para 

kazanmıĢtır. O, akla, dürüstlüğe yani ağabeyi Murtaza'ya uymadığı için kârlı 

çıkmıĢtır.
597

   Yazar, burada Murtaza ve kardeĢini iki farklı yola, iki farklı toplumsal 

ideale göndererek, koĢulların ve gerçekliğin sonuçlarını test etmeye gider. Kim baĢarılı 
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olursa, diğeri çaresiz, kaybedecektir. KardeĢi, somut yaĢamın içinde, çıkar ve yararı 

ararken Murtaza, çok küçük bir yaĢamın içinde büyük idealleri aramaktadır.
598

 

Filmde ise Murtaza‘nın kardeĢi, abisi olur. Akıl veren kiĢi misyonu üstlenir. 

Murtaza‘ya oranla iyi giyimlidir, ama biz onun para kazandığı bilgisini filmden 

almayız. Abinin sosyal sınıfı, Murtaza‘nınkinden keskin çizgilerle ayrılmamıĢtır.   

―Romanda, Murtaza dıĢında pek önemli bir karakter yoktur. Herkes 

Murtaza'nın karĢıtı olarak, sınıfsal fark dıĢında, birbirinin aynısıdır. 

Sadece Murtaza ve dayısı Kolağası Hasan Bey ayrıksıdırlar. Biri zaten 

yoktur; biri de yok olduğunu kabul etmek istemeyen, toplum gözünde bir 

‗deli‘dir. Toplumsal gerçekliğin Murtaza ile olan çeliĢkisi sadece 

görünüĢte değildir. ĠĢleyiĢin bir diğer tarafı olarak 'saçmalık' diye görülen 

davranıĢlarına rağmen, Murtaza onların içindeki itaat etme, boyun eğme 

ve otoriteden korkma duygusunu canlı tutar. O, toplumun her bireyinde 

gizil olarak var olan askeri disipline karĢı itaat etme potansiyelini 

harekete geçirir.‖
599

 

Murtaza‘nın yanı sıra eserde yer alan diğer karakterler, onun antitezi, yahut 

açıcısı olmak vazifesiyle esere yerleĢtirilmiĢ gibidir. Nedim Gürsel, bunu Ģöyle ifade 

eder: 

―Romanın iskeletini ‗vazifesinin aslanı‘ bir bekçi olan Murtaza'nın aĢırı 

ve gülünç davranıĢları kuruyor. Arka plandaysa fakir bir mahallenin 

yaĢayıĢını, birkaç iĢçi tipini, yani Orhan Kemal'in Ģimdiye dek baĢka 

kitaplarında da anlattığı ‗küçük adamlar‘ı görüyoruz. Murtaza'nın 

yanında çok silik kalıyor bu kiĢiler. Oysa yazar, Nuh'dan, Sübyancı 

Zinnur Amca'dan, Azgın'dan çok ilginç tipler çıkarabilirdi. Gerektiği gibi 

üstünde durulmamıĢ, geri plana alınmıĢ romanın öbür kiĢileri. Böylece 

tek amaç Murtaza olmuĢtu. Bu arada ikinci bölümde çırçır makinelerinde 

çalıĢan iĢçileri betimlemekte yazarın büyük baĢarıya ulaĢtığını da 

söylemeliyim. Gecenin geç saatlerine dek makine baĢında çalıĢmak 

zorunda olan mutsuz insanların uykusuzluğunu,  bezginliğini anlatırken,   

―Uyku‖  öyküsündeki o çarpıcı gerçekçiliğine kolaylıkla ulaĢabiliyor.‖
600

 

Romanda nispeten  silik olan yan karakterler, filmde iyice muğlaklaĢmaktadır. 

Bunun dıĢında, film, mekânsal açıdan romanla örtüĢür. Perdede görünen, Murtaza‘daki 

ve aslında Orhan Kemal‘in pek çok romanındaki fakir mahalleler, kıt kanaat geçinen 

insanları barındıran evlerdir. Mehmet Nuri Güntekin, ―Bir sezgi ile Ģunu rahatlıkla 

söyleyebiliriz ki, Murtaza Ġle Topal Eskici‘nin çocukları veya eskicinin kendisi, 
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Cemile'nin çevresi ile iĢçilerden çoğu birbirini tanımaktadır! Çünkü, karakteristikler 

benzerdir.‖ der. Murtaza‘nın bekçilik yaptığı ve yaĢadığı mahalle de Kemal‘in 

eserlerinde önceden gördüğümüz mahallelerle hem cinstir.
601

  Mahalle betimlenirken 

Kemal‘in diğer romanlarından tanıdığımız bir yerle karĢılaĢırız: 

"-Ooooooof Allaaaaah! 

Yan yatmıĢ, bağdaĢ kurmuĢ, çömelmiĢ ya da tam yuvarlanacakken bir 

yana tutunuvermiĢe benzeyen harap evler kalabalığıyla, birbirini kesen 

çamur içindeki sokakları zar zor aydınlatmaya çalıĢan elektrik lambaları 

bu dehĢetli narayı yadırgadılar. Nasıl yadırgamasınlar ki, Bekçi Murtaza 

bu semte verileli beri böyle naraların çok gerilerde kaldığına inanılmıĢtı. 

Mahalle kulak kesilerek naraya karĢı Murtaza'nın tepkisini bekledi‖ 
602

 

Orhan Kemal, Murtaza‘nın ilk halini, 1952‘de; son halini ise 1969‘da 

yayınlatmıĢ, bu sürede eserin içinde eserde değiĢiklikler yapmıĢtır. Eser aradan yıllar 

geçip tekrar yazıldıkça, döneminin olguları da içine eklenmektedir. Murtaza filmi, 

değiĢik dönemlerde yazılan bu ‗Murtaza‘ların bir derlemesi‘dir.  Ġçinde o dönemin 

popüler kültürünün bir imgesi olan, Türkan ġoray resimleri, Kirgk Douglas hayranı 

genç kızlar vardır. Siyaset konuĢulan tek sahne de, Hitler, Mussolini ve Atatürk 

konuĢulmaktadır. Roman‘ın ilk yazım tarihi birinci dünya savaĢına yakındır. Hitler‘in 

anıları halkın dimağında henüz tazedir. Murtaza, CHP‘nin iktidar olduğu devrin 

insanıdır. Neticesinde, Bürokrasiye, rütbeye formaya sıkı bir bağlılığı vardır.   

―Murtaza'nın çalıĢtığı fabrikanın tasviri, 1940'lı yıllardaki sanayinin de 

betimlenmesidir. Bu, ucuz emek, yani kadınlar, çocuklar gibi hiçbir 

güvencesi olmadan ve tamamen sömürü üzerine kurulmuĢ bir sanayi 

iĢleyiĢidir.‖
603

 

ÇalıĢma koĢulları, tarımın yanında yeni palazlanan sanayinin durumu 

sergilenir. Bu olgular, yazarın değiĢik romanlarında ortak Ģekilde üzerinde durduğu 

nesnel koĢullardır. Filmde ve romanda gördüğümüz pek çok karakter - baĢta Murtaza- 

Ģiveli konuĢmaktadır. Fabrikanın iĢçileri, o dönem yükselen göç dalgasıyla kente 

çalıĢmaya gelmiĢ insanlardır.   

―Murtaza'nın 'görev' anlayıĢındaki keskinlik, rasyonellik, bütün 

geleneksel, duygusal bağlardan arınmıĢlık, bürokratik emir-komuta 
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iĢleyiĢindeki gerçekliği, fabrikada kızına karĢı davranıĢta da açığa çıkar. 

En ufak bir kayırma, ayırım ya da göz yumma yoktur. Önemli olan, 

verilen görev çerçevesinde, akılsal iĢleyiĢin sorgulanmadan, sekteye 

uğramadan yürümesidir. Fabrikada, görevde, Murtaza'nın kendisinde 

bizatihi olan ve herkeste de olmasını beklediği/istediği katılık, her türlü 

duygusal 'zayıflık'tan uzaktır. Kitabi anlamda, bürokratik iĢleyiĢte nasıl 

olunması gerekiyorsa, nasıl yazılmıĢsa, Murtaza öyledir. Kurallardan en 

ufak sapması söz konusu olamaz.‖
604

 

Orhan Kemal, Murtaza‘yı yeniden yazıp yayınlayacağı zaman, 1 ve 3. 

Bölümünü değiĢtirmiĢtir. Romanın son halinde, üçüncü bölümde siyasal yan ağır 

basmaktadır.  

Orhan Kemal'in pek çok romanında DP'nin yükseliĢi, iĢçi ve topraksız köylü 

tarafından baĢlarda bir ‗kurtuluĢ‘ olarak görülür, fakat daha sonrasında sükutu hayale 

uğranır. ‗DP olgusu‘ 1940'ların sonunu tasvir ederken belirleyici olur. Büyük toprak 

sahipleri ya da burada olduğu gibi sermaye sahipleri ve yöneticileri daha etkin 

davranırlar ve kazanan da hep onlar olur. Bu nedenle DP'nin yükseliĢi, Orhan Kemal'in 

romanlarında toplumsal yapının dönüĢümünde hep önemli bir olgu olarak yer alırken, 

aynı olgu tıpkı önceki deneyimlerde olduğu gibi, yoksul halk kesimleri ve iĢçiler için 

gerekli kazanımı sağlamaktan uzak olarak anlatılır.
605

 Murtaza romanında da bu olguyla 

karĢılaĢırız. 

―1946, 47'lerde yurdun her yanı ‗Demokrasi‘ naralarıyla köpük köpük 

çalkalandığı günlerde fabrika da kendini bu sarhoĢluğa kaptırmıĢ, 

Murtaza unutulmuĢtu. (...) ĠĢçiler eski iĢçiler olmadıktan baĢka, Fen 

Müdürü de eski Fen Müdürü değildi. (...) Anlıyordu, gayet iyi anlıyordu 

bütün bunların nedenini. Bütün bunların nedeni, ‗Demokratçılık‘tı. 

Vazife bir sırasında millet iĢini gücünü bırakıyor, birtakım meydanlarda 

bayraklar, çiçekler, dallarla donatılmıĢ kürsülerden Ġsmet PaĢa'ya, onun 

partisine sövüp sayanlara alkıĢ tutuyor, avazı çıktığınca ‗YaĢa!‘ diye 

bağırıyordu. (...) Ortalıkta bir kızılca kıyamet, gözler dönmüĢ, her Ģey 

çığırından çıkmıĢ, memlekette disiplin adına hiçbir Ģey kalmamıĢtı. 

Olmazdı, böyle olamazdı. Giritli Cumali'nin kahvesinde hemĢerileri 

bile... Onlar bile atıp tutuyorlardı Ġsmet PaĢa'ya.‖ 
606

    

Egemen güçleri, yani aktif politik kaygıları ve ekonomik çıkarı temsil eden fen 

müdürü, DP'ye katılır ve Murtaza iyice yalnızlaĢır, hedef haline getirilir.  Murtaza uzun 
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süre DP‘ye geçmemekte direnir, lakin fen müdürü DP‘ye geçtikten sonra, Murtaza da 

Demokrat Parti‘ye yazılır.  

Film, 65‘te çekildiğinden ve dönem hikâyesi misyonu taĢımadığından, DP‘li 

olmakla ilgili bir aksı yoktur. Bir sahne hariç siyaset de konuĢulmaz filmde. Ayrıca 

Kemal‘in yazdığı orijinal senaryoda bulunan sendika sahnelerinin de filme alınmadığını 

belirtmek gerekir. 

 

5.2.3.3.3 Murtaza Filminin Ekonomik Perspektifle ÇözümlenmiĢ 

Öyküsü 

 

Sekans 1:  

- Gece, Bekçi Murtaza, mahalleyi kolaçan etmektedir. Elinde bavuluyla 

yürüyen bir adam görür. Adam uzaklaĢır. Murtaza telaĢla düdüğünü öttürerek adamı 

kovalar, mahalleli uyanır. Lambalar yanmaya baĢlar. Mahalle sakinleni söylenmeye 

baĢlar. Murtaza, hırsızı arar, bulamaz, ―Kaçırdım hırsızı bulamadım onu‖ diye 

hayıflanmaktadır. 

Mahalleli Murtaza‘dan hoĢnutsuzdur. ―Hırsızı bulmak onun iĢi mi yoksa bizim 

iĢimiz mi?‖ ―Gitse de doğru düzgün bir bekçi bulsak.‖ diye söylenirler, Murtaza gece 

karanlığında kaybolur. 

Sekans 2:  

Karakol: Aynı gecenin ertesi günü, mahalle sakinleri karakola gelmiĢ, 

Komiser‘e Murtaza‘yı Ģikayet etmektedir.  

-Murtaza mıdır nedir bıktık bu adamdan 

-Fındık kabuğunu doldurmayan Ģeyler için tatlı uykumuzdan uyandırıyor. 

-Mahallede bir örfi idare ilan etmediği kaldı. 

-Bekçi değil sanki mahallenin varisi. Zart zurt edip duruyor. 
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Sekans 3:  

- Murtaza yoksul bir mahallenin içindeki evine doğru ilerlemektedir. Mahalle 

eski bir mahalledir. At arabaları geçmektedir. Bahçeli, viran evler vardır.  Bir, iki evin 

avlusu aynı bahçeye bakmaktadır. Murtaza yolda iki kızını görür. Kızlar 9- 10 

yaĢlarındadır. 

Murtaza: Abe gidesiniz iĢe, çalıĢasınız sıkı, eğlenmeyesiniz sakın. 

- Ev fakir bir evdir. Bir divanları vardır, lakin oturmak için sandalyeleri bile 

yoktur.  Su ihtiyaçlarını bahçedeki kuyudan giderirler. Karısı bahçede leğende çamaĢır 

yıkamaktadır. Murtaza‘nın ufak oğlu ağlar.  Murtaza oğlunu sever, kucağına alır  

Murtaza: Haçan büyücen asker olcan kurĢun mu atcan düĢmanlara kurĢun 

mu atcan? 

Yan evden Akila Hala çıkar, ―kimin ne olacağı belli olmaz‖ der.  

Murtaza: Dersin 40 gün iyi, olur iyi, dersin fena, olur fena. 

Evin büyük kızı Selma (16- 17) okul önlüğüyledir. Babasına ayak yıkama suyu 

getirir. Murtaza‘nın çocuklarına karĢı Ģevkatli olduğunu görürüz. ĠĢ disiplinsizliğini 

affetmeyeceğini bir önceki sahnede kızlarına yaklaĢımından görmüĢtük, lakin bu konu 

dıĢında sertlikleri yoktur. Murtaza, eĢine, komiserin kendisiyle ilgili övgülerini 

anlatmaktadır. 

Murtaza: Der, Murtaza Efendi direğidir karakolumun, çünkü görmüĢüm 

kurs, almıĢım çok sıkı terbiye büyüklerimden hemi de taktir name. 

Selma okula gider. 

Zümrüt: (Murtazanın eĢi): Senden baĢka yoktur vazifeye düĢkünü? 

Murtaza: Abe nasıl söylersin böyle, vazife her bir Ģeyden mukaddestir. 

Doğru doğru. Nerden bilecektin? Görseydin kurs, alsaydın komiserinden 

sıkı terbiye, demezdin bunu, böyle bilesin bunu!  

 

Sekans 4: 

- Selma araba tamircisinde çalıĢan sevgilisi Ahmet‘in yanına gelir. 

Tamirhaneden çıkar, tren yoluna bakan çimenliklere giderler… 
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Sekans 5: 

- Murtaza gece teftiĢindedir, Murtaza yolda, elinde bavuluyla ilerleyen bir 

adam görür. Yanına gider, bavulunu açmasını ister. Adam açmak istemez. ĠtiĢirler.  

Murtaza: Çekerim seni karakola saydırırım yıldızları. 

Murtaza, zorla adamın bavulunu açar. Ġçinden giysiler çıkar. Murtaza bavuldan 

çıkan bol miktarda giysiyi, adama konduramaz. Onun gözünde bu, bu kadar elbiseye 

sahip olabilecek biri değildir.  

Murtaza: Abe nedir bunlar? Nerden aldın bunları uygunsuz vatandaĢ.  

- Murtaza bavullu adamı zorla karakola götürür. 

Sekans 6:  

Karakol: Komiser, Ģikayetlerden dolayı Murtaza‘yı karakoldan uzaklaĢtırmaya 

karar verir. Ancak acıdığından iĢsiz bırakmak istemez. Fabrikada bir iĢ bulur. Telefonda 

konuĢmaktadır. 

Komiser: Dehlicem dehlicem de acıyorum. 4 çocuğu var. 

Murtaza yakaladığı adamla komiserin odasına girer. 

Murtaza: Üstü baĢı bozuk bir vatandaĢ komserim, yakaladım onu valizle, 

çalmıĢtı Ģüphesiz! 

Komiser: ġikayetçi var mıydı? 

Murtaza: Hayır. Var bende 6. bir his komserim. Tutmadı gözüm adamı. 

Kıyafetsiz bir adamda nasıl bulunsundu bu kadar eĢya?  

 

Murtaza bavulu açar, içinde pek çok kıyafet vardır. 

Murtaza: Gördün mü? 

Komiser: Sen dıĢarı çıkabilirsin. 

 

Murtaza çıkar. Vazife bilinciyle dolu pozlardadır, diğer bekçilere yukardan 

bakar, ―aferin‖ alacağına emindir. Bir ileri bir gelir gider. Komiser adamla çıkar, 

Murtaza‘ya yan gözle bakarak adamdan Murtaza‘nın yaptığı yanlıĢtan dolayı özür diler. 

Murtaza‘yı içeri çağırır.  Diğer bekçiler gülüĢür. 
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- Komiser Murtaza‘ya bir kart verir: ―Fabrikaya git bu kartla Kamuran Bey‘i 

gör‖ der. 

Sekans 7: 

- Murtaza bekçi üniformasıyladır, büyük fabrikanın önünde durur, bakar. Ġçeri 

girer. Fen Müdürü Kamuran Bey‘in odasına girer selam çakar. Ezilir, büzülür, kartı 

verir. Kamuran bey müdür koltuğunda oturmaktadır.  

Kamuran: Senin vazifen fabrika iĢçilerini kontrol Murtaza Efendi, atölye 

iĢçilerini gezer, dolaĢırsın. Gördün ki iplik masura üstüpü Ģu bu atılmıĢ 

yerlere, toplatırsın iĢçilere. Bir de Ģuna dikkat etmelisin: iĢçilerin çoğu 

toplanır hela aralığına, yakarlar sigarayı verirler çeneyi çeneyi… Oh!  

Murtaza: Ya ustalar bey efendi? 

Kamuran: Haa onlar iĢçilerden beterdir gerçi ama yine de yüzlemeye 

kalkma. Gördün ki bir usta yerinde yok, sabahleyin bana, anlarsın ya… 

Murtaza: Anlarım elbet. 

 

Kamuran odacıyı çağırır, Kontrol Nuh‘u çağırmasını söyler. Odacı çıkar. 

Kamuran Murtaza‘ya anlatır:  

Kamuran: Kontrol Nuh benim hemĢerim olur. Bu fabrikada 11 senelik. 

Memlekette kapı komĢuymuĢuz ama ben pek hatırlamam. Çocukluğumda 

beni omzunda taĢırmıĢ falan. O yüzden biraz Ģımarıktır. 

Murtaza: Sen çekme kaygı vazifeden yana komserim. Ol sen bana arka, 

iste benden vazife. 

 

Murtaza maaĢı soracaktır ezilip büzülür 

Kamuran: Söyle söyle.  

Murtaza: Yok bir Ģey beyim 

 

Kamuran anlar, 

Kamuran: MaaĢ meselesi kolay, sen sadakatle çalıĢ.  

Murtaza: Allah cümle Müslümanlarınkini bağıĢlasın var bende 4 çocuk. 

Ġkisi çalıĢır bu fabrikada. Doyur bizi olalım senin kapında köpek. 

Nuh girer. Kamuran ona Murtaza‘yı gösterir. 

Kamuran: Ah iĢte sana yardımcı bir arkadaĢ. Bundan sonra, ―Yoruldum, 

iĢçilerle baĢ edemiyorum, estek- köstek‖ istemem. Beraber nöbet 

tutarsınız 

Nuh: Fabrika ahvalini bilmez değilsin ya ameliye milleti mi illallah! 
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Kamuran, Murtaza‘ya komisere selamlarını iletmesini söyler. Murtaza ertesi 

gün beylik eĢyalarını teslim edecektir. Çıkar. Kamuran ve Nuh kalır. 

Kamuran: Niye bıyık altından gülüyorsun. Bilirsin ki bana 

hemĢerilerimden baĢkası vız gelir tırıs gider. Bekçilikte önüne geleni 

tokatlıyormuĢ. 

Nuh, Murtaza‘yı beğenmez tonda;  

Nuh: Güldüğüm Ģu ki beyim, neresinden baksan bir mahalle bekçisi 

mesela. 

Murtaza fabrikadan çıkarken kendisiyle samimi konuĢan kapı bekçisi Ferhat‘ı 

tersler. Onun amiri olduğunu, böyle laubalilik istemediğini sertçe söyler.  

Sekans 8: 

- Murtaza mahalle kahvesine girer. Oturacağı masada sandalye yok diye 

garsonu tersler. Kendisine çay getirilecek bardağı iyice yıkamaları konusunda telkinde 

bulunur. Bardağı nasıl ovacaklarını tarif eder.  Murtaza kahvede herkese beğenmez 

tavırla yaklaĢmakta,  üstünlük sağlamakta, kendisini komik duruma düĢürmektedir. 

Etrafını onunla dalga geçmek için üç kiĢi alır. Bunlar Murtaza‘nın yeni girdiği fabrikada 

çalıĢan iĢçilerdir. Adlarıyla değil, lakaplarıyla anılırlar; Dubara, Azgın ve Ezik. 

Murtaza‘yla aleni alay etmeye baĢlarlar. 

Dubara: Demek kontrol Nuh vazifesini yapamıyor diye sizi aldılar güzel, 

o zaten dalgacının biri, müdürün hemĢerisi diye iĢe boĢ veriyor.  

Azgın: Bundan sonra sayılan, kendine gel oğlum dubara! 

Ezik: He ya, diploması da varmıĢ 

Azgın: Komserlerin diploma vermeye selahiyeti var mı ya? 

Dubara: Peki Murtaza Efendi n‘olcak Ģimdi sen mi kontrol Nuh‘a muavin 

olucan, yoksa o mu sana? 

 

Murtaza kendisiyle dalga geçilmesine rağmen soruyu ciddiye alır, celallenir. 

Murtaza: A be olabilir miyim ben muavin? GörmüĢüm kurs aldım çok 

sıkı terbiye. Hem de takdirname. Olamam ben muavin… Fen müdürü 

çağırdı beni, bilirsin ne dedi? Vardır bu fabrikada bir gece kontrolü. 

Derler adına Nuh. Olur benim hemĢeri. Zaten değildir istediğim efsatta 

görmez disiplinli vazife. Aldım seni ki düzeltesin iĢleri. Baktı gözlerime 

anladı ne efsattayım. 

Dubara: Vay vay. Elin anaları neler doğuruyor! Bizim analar da bizi 

doğurduk diye erkek doğurduk diye babalarımıza naz yaptılar zaar. 
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ĠĢçiler arasında askerlik rütbeleri mevzusu açılır: Kimi çavuĢ olarak yapmıĢtır 

askerliğini, kimi on baĢı. Murtaza, coĢkuyla Trakya‘daki askerlik ―anılarını‖ anlatmaya 

baĢlar . 

Murtaza: Ben gittim askere bakayadan. Açan görmeliydiniz beni. Geldi 

teğmen, aldım esas vaziyeti. Dedim bozamam esas duruĢumu 

huzurunuzda komtanım. Kabardı yüreğim. Geldim çüs u huruĢa.. Dedim 

et bana müsaade! Et bana müsaade ki öğreteyim nedir mertlik civan 

mertlik. 

Murtaza‘nın anlatımı, flash back görüntülerin üzerine düzer. Anlattıklarıyla  

görüntüler örtüĢmemektedir. Murtaza bir kahramanlık hikayesi anlatmaktadır. Fakat 

görüntülerdeki hali, uygun adım yürümeyi bilmeyen, arazide heder olan bir asker 

Murtaza‘dır.  

Murtaza ses: Doğurdu anam beni bugün için. Olsandu canım vatana feda! 

Öleyimdi. 

Flash back görüntüde ise Murtaza hep ceza almaktadır. 

Murtaza: Çağırdı beni komutan, dedi, ―oldun diğerlerine misal. 

Vereceğim sana takdirname. Büyük takdirname.‖ Aldım takdirname 

oldum onbaĢı. 

Herkes bıyık altından güler. Murtaza kendisiyle dalga geçildiğini anlar, 

bozulur. Buyurgan havada kahveciyi çağırır, parayı çalımla verir, 

Murtaza: Al paranı! 

Kahveci: Verdiğin yirmi beĢ kuruĢ. Ortalığı toza boğdun. 

 

Murtaza iyice sinirlenir, ―görürsünüz siz!‖ der, tehtidkar bir havayla. Kahveden 

ayrılır.  

Sekans 9:  

- Murtaza mahallede bakkalın önünden geçmektedir.  

Bakkal: Murtaza Efendi, yeni iĢin hayırlı olsun. 

Murtaza: Abe nerden duyarsınız benden öne? 

Bakkal: Mühim adamların her bir Ģeyi çabuk duyulur. 

 

Murtaza‘nın hoĢuna gitmiĢtir, göğsü kabararak evine ilerler.  
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Sekans 10: 

Murtaza evine girer. Büyük kızı Selma Ģarkı söylemektedir. Murtaza‘nın 

hoĢuna gider. Murtaza odaya girer. Büyük kızına ayrı bir düĢkünlüğü olduğunu hoĢ 

görüsünden de anlarız. Küçükler çalıĢırken büyüğü çalıĢmamakta okumaktadır. 

Murtaza, Bekçilikten atıldığı için fabrikaya girdiğini eĢine söyleyemez, 

anlattığının doğruluğuna yemin eder gibi kendinden emin tonda Ģöyle anlatır:  

Murtaza:  DüĢünürüm yeni vazifemi. Ne der fen müdürü bilirsin? 

―Bozuldu fabrikanın disiplini‖ der. ―Aradım disiplini sıkı arkadaĢ, 

olsundu kurs görmüĢ. Gittim komiser beye ettim rica. ‗Dedim varsa sizin 

kadroda disiplini sıkı arkadaĢ veresin bana.‘‖ Tabi derhal ben gelmiĢim 

aklına komserimin. DemiĢ, ―var bende bu efsatta bir arkadaĢ, lakin 

veremem onu sana, çünkü direğidir karakolumun.‖ Uzatmayalım fen 

müdürüm çok yalvarmıĢ düĢmüĢ ellerine, hem de ayaklarına. 

DayanamamıĢ komiserim demiĢ verecem sana Murtaza‘mı. Lakin bilesin 

kıymetini. Aldı çok sıkı ders, büyüklerinden gördü kurs.‖ 

Kızı ve eĢi yeni durumdan tedirgin olmuĢtur. Bekçilik ne olsa devlet kapısıdır.  

Murtaza: Dedim çekme sen kaygı müdürüm. Düzelticem sokacam 

herĢeyi disipline. 

Karısı: A be maaĢ kaç? 

Murtaza: Aldım bu kadar büyük vazife soracam bir de maaĢ? 

Karısı: Soracaksın tabi var sende evlat dört! 

Murtaza: A be ermez aklın söylenirsin haminnem gibi bilirsin ne dedi fen 

müdürü? AĢk olsun…  

Karısı: A be madem aldın büyük vazife, versinler maaĢ büyük. 

Murtaza: A be niçin iĢmar edersin? Haçen verecekler muĢamba potin, 

elektrik feneri bile. 

Selma: Baba elektrik fenerinden, muĢambadan bize ne? Annem haklı! 

 

Selma çıkar gider. EĢi ve büyük kızı Murtaza‘nın tavırlarını onaylamamaktadır.  

Sekans 11:  

- Murtaza, fen müdürü Kamuran‘ın odasına gider. Tanınıp hoĢ karĢılanmayı 

bekler. Kamuran onu hatırlamaz bile. Sonradan çıkarır. Kontrol Nuh fabrikayı gezmesi 

için yollar. Murtaza gördüğü sıkı terbiyeden bahsetmek ister, fen müdürü geçiĢtirir.  
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Sekans 12: 

- Murtaza, kontrol Nuh‘la fabrikayı gezmektedir. Dev fabrika, iplik 

makineleri… Murtaza fabrikanın bekçisi değil, müfettiĢmiĢ havalarında yürümektedir. 

Görev aĢkıyla doludur. Fabrikada çalıĢan kızları Murtaza‘nın yanına gider, Murtaza 

onları kovar, iĢlerinin baĢına gitmelerini söyler. Nuh, köy ağası pozlarındadır.  

Murtaza: Biliyor musun ne yapacağız senlen ben? Vereceğiz omuz 

omuza götüreceğiz fabrikayı ileri. 

Nuh: Fabrikayı ileri götürmeye kulak asma, fabrikanın yeri iyi. Bu 

tatavacılığa boĢ ver daha dün bir bugün iki, ne üstüne vazife oğlum? Hem 

fabrikanın ileri geri getmesi de bizim üzerimize vazife deel. Sen al 

maaĢını Allahına Ģükret bre herif, deli misin nesin! 

Murtaza: Öyle değil kazın ayağı arkadaĢ. Ben yaptım bekçilik, gördüm 

kurs, aldım çok sıkı terbiye büyüklerimden. Görseydin kurs konuĢmazdın 

böyle cahil cahil. 

 

Murtaza ĢakalaĢan çocuklar görür, tam karıĢıp oyunlarını durduracaktır,   

Nuh:Bu çocukların ırgatbaĢı ayrı bizin vazifemiz değil 

- Nuh, Murtaza‘yı depoya indidir. Bir dolap açar 

Nuh: ġurdan bi urba seç kendine. 

Nuh‘un urba dediği, Murtaza için üniformadır. Çok önemser.  

Sekans 13:  

- Nuh fabrika iĢçileriyle dedikodu yapmaktadır. 

Nuh: Kamuran güya diyesiymiĢ ki: Nuh benim hemĢerim ama kulak 

asma ben hemĢeri memĢeri anlamam pelikayı babama bile güvenmem 

diyesiymiĢ. 

Murtaza yeni kıyafeytiyle girer. BeğenmiĢtir. Kendinden emin yürümektedir. 

Nuh takılır; 

Nuh: Murtaza efendi siz umumhanede bulunmuĢtunuz değil mi? 

Murtaza bozuntuya vermemeye çalıĢır:  
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Murtaza: evet, çünkü bozulmuĢtu disiplini genelevlerin. Sokmak lazımdı 

disipline. Dedim komiserim et bana müsaade. Düzelteyim 24 saat içinde, 

sokayım nizama intizama.  

Diğer iĢçiler çok güler. Daha ilk günden herkes Murtaza‘yla dalga geçmeye 

baĢlamıĢtır. Halbuki Murtaza alaya değil ciddiye alınmak istemektedir.  

Sekans 14:  

Gece, fabrikaya lüks otomobiliyle fen müdürü Kamuran gelir. Müracaattaki 

gece bekçisi Ferhat, tuvalete gitmiĢtir. Oğlundan müdürün geldiğini öğrenir. Bekçi 

yerinde bulunmamanın korkusuyla müdürün peĢine koĢar. Murtaza‘yla karĢılaĢır. 

Murtaza: Ne o be Ferhat 

Ferhat: ĠĢledim büyük bir kabahat ki sorma. 

Murtaza: Kabahat? 

Ferhat: GitmiĢim af edersin dökmeye suyumu. GelmiĢ fen müdürü, 

bakmıĢ yokum yerinde 

Murtaza : Oldu mu Ferhat? Bilirsin ettiler bize ne büyüt teslim. 

 

Murtaza izin istemediği için Ferhat‘ı tersler. Olayın çapını büyütmüĢtür. 

Kendisinden ne istediğini sorar. Ferhat 5 çocuğu olduğunu, müdürün kendisini 

affetmesi için Murtaza‘nın araya girmesini ister. Murtaza, gönül indirir tavırda, ―peki 

affettiricem‖ seni der. 

Sekans 15: 

- Murtaza, müdürün odasına girer, müdür kendi iĢine gücüne bakmaktadır. 

Bekçinin yerinde olmaması dikkatini bile çekmemiĢtir. Murtaza kendi kendine mevzuyu 

açar, dallandırıp budaklandırır; ―Suyu gelmiĢ yapmıĢ. Affedin rapor yapmayın der.‖ 

Müdür oralı bile değildir. Murtaza Ferhat‘ın vazifesini ihmal ettiği için piĢman 

olduğunu söyler. Kamuran Bey; ‗Peki çağır‖ der. 

Murtaza: Dedim aç gözünü Ferhat, benzemez bir vazife peynir ekmek 

yemeye.  

Sekans 16: 

- Murtaza diğer kapı bekçisi müdürün yanına gönderir. 
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Murtaza: Ġstemem laubalilik. Bir memur bir Ģef karĢısında 

bozmayacaksın ağzı tazimatını. Ġlikle düğmeni. 

Bekçi Murtaza gece bekçisinin odasına girer. Kontrol Nuh gelir. Murtaza ona 

olanları anlatır. Ferhat‘ı suçlu bulmaktadır:  

Murtaza: Çünkü vazife baĢında düĢünmem çiĢimi. Gelmez aklıma 

evladım. Demem evladım ciğer parem.  

Bekçi Ferhat gelir, Nuh‘a dert yanar.  

Ferhat: Bulamayınca beni yerimde müdür, üç yevmiyemi kesti.  

Nuh Murtaza‘ya sinirlenmiĢtir. ―Sen Murtaza‘ya ne bakıyorsun, sana seni affettiricem 

der, fen müdürüne gidince de verir gıcığı‖ der. Sinirle Murtaza‘nın yanına gider, onu 

azarlar:  

Nuh: Lan sen kendini bir adam mı sanıyon. Lan sen kaç paralık adam 

oluyon da veriyon gıcığı. Senin fen müdürü dediğin benim hemĢerim. 

Hemi de komĢum. Hötürüflü! 

Sekans 17: 

- O esnada Fabrikaya hırsız girer.  DıĢarıda Kontrol Nuh ve Murtaza 

kavgadadır 

Nuh: Bana bak muhacir oğlu sen belamın yoksa Ģer min? 

Murtaza: Ne belayım ne de Ģer aslanıyım vazifemin. 

 

- Fabrikanın soyulmakta olduğu haberi gelir. Murtaza, hırsız dıĢarı kaçamasın 

diye fabrikayı içerden kilitler, depoya gider. Hırsız duvardan atlayıp kaçar. Hırsız 

sokağa dalar. Bir eve girer. Murtaza gelir, açın kapıyı diye yumruklar. Hırsız eve 

girince, gelen onu ev sahibi sansın diye ev sahibi kadının yatağına girer. (Evin 

duvarında Türkan ġoray‘ın resmi vardır. ) Murtaza içeri girer, adamı yataktan çıkarır, 

karakola getirir. O sokağın bekçisi gelir. ―Ne ola ki?‖ der. Murtaza onu tersler. 

Sekans 18: 

Karakol: Murtaza komiserden aferin alır. Çok mutludur. Ġlk kez taktir edilirken 

görürüz. Murtaza bu motivasyonla iyice görev aĢkıyla dolar: 
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Murtaza: Komiserim et bana müsaade gideyim haber vereyim müdürüme. 

Murtaza odadan çıkar. Eskiden görev arkadaĢı olan bekçilere çalımla bakar. 

―gördünüz mü Murtaza nasıl bir aslanmıĢ? Hala sizin vazifenizi ben yapıyorum‖ der 

havalarındadır.  

Sekans 19:  

- Murtaza,  fen müdürü Kamuran‘ın evinin bahçesine gelmiĢtir. Müstakil, iki 

katlı, gösteriĢli, bir evdir. Bahçesinde arabalar vardır.  Fen müdürü Kamuran uyurken; 

Murtaza, evin zilini çalar. Hizmetçi cama çıkar. Murtaza adını söyler, hizmetçinin 

isimden tanımasını bekler, hizmetçi tanımaz. Murtaza erinerek adını söyler, kendini 

tanıtır. Hizmetçiden Kamuran Bey‘i çağırmasını ister. Hizmetçi Kamuran Bey‘in 

uyuduğunu bu saatte kaldıramayacağını söyler. Murtaza, ―uyandır, sonra mesul kalırsın 

karıĢmam‖ der. Hizmetçi diretir. Uyandırmayacağını söyleyip içeri girer. 

- Sesleri duyan Kamuran uyanır.  

-Evin bahçıvanı Murtaza‘nın yanına gelir. Murtaza mutlaka görüĢmesi 

gerektiğini söyler. Bahçıvan da Murtaza‘ya benzer zihniyette bir ―vazife aslanı‖dır. 

Durumu öğrenir. Hizmetçi, Kamuran‘ı uyandırmak istemediği halde bahçıvan zili 

çalmaya devam eder. Kamuran uyanır, pencereye çıkar. Murtaza, gururla ve bir aferin 

alacağından emin, olanları anlatmaya baĢlar.  

Murtaza: Oldu bir hırsızlık vakası fabrikada geldim vermeye haber. 

Kamuran: Ne hırsızlığı? 

Murtaza: Çaldılar bez. 

Kamuran: Bez mi, nasıl çalarlar? Sonra? 

Murtaza: Sonra kovaladım. Ettim tevkif götürdüm karakola… 

Kamuran: Bunun için mi geceni bu saatinde uyandırdın sabahı yok 

muydu bunun? 

 

Murtaza çok bozulur, ―Hak ettiği aferin‖i alamamıĢtır, kapıdan kovulmuĢtur. 

Küskün bakıĢlarla evin önünden ayrılır. Bahçıvan gelir, Murtaza ağlamaklı gibidir. 

Bahçıvan onun halinden anlar, biraz gönlünü hoĢ etmek niyetinde sorar 

Bahçıvan: Hırsızı sen mi yakaladın? 

Murtaza: Ne lazım baĢkası? 

Bahçıvan: AĢkolsun be! 
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Murtaza: Ben gördüm kurs aldım çok yüksek dersler. 

 

Murtaza düĢük omuzlarla, küskün küskün eve bakarak ilerler. 

Sekans 20:  

- Murtaza‘nın evi: Bahçenin arka kapısından, Murtaza‘nın abisi girer. Takım 

elbise giyinmiĢtir.  Selma arkadaĢına gitmektedir. Murtaza uyumaktadır. Murtaza‘nın 

eĢi Zümrüt ve abisi Recep, kapının eĢiğine otururlar. 

Zümrüt: Yoktur iskemlemiz bakmayasın kusura. Söyledim a be al iki 

iskemle. Çok ayıp olur misafirlere dedim. Dinletemedim. 

Recep: Derim a be geldi çattı ihtiyarlık. Büyüdü çocuklar. Ne olur 

ahvalimiz? Yoktur beĢ paramız kenarda, çeker akıntıya kürek 

Zümrüt: Ne der? 

Zümrüt: Der Allah kerim!  

Zümrüt: Halbuki bilmez çok derindir kerimin kuyusu. O çalıĢır, 

mahsuncuklar çalıĢır. Gene kıyıda köĢede yoktur bir Ģeyimiz. Kalmadı 

yorganlarda yüz yataklarda kılıf. 

 

- Murtaza uyanır. Abisiyle sohbete giriĢirler. Abi, çocukların halini sorar… 

Murtaza: Sorulur mu aslan yavruları? Kerimem Selma, olur mektepte 

birinci. Alır amirlerinden takdirname.  

Recep: Görürüm yersin kendini. YetiĢti Selma Ģükür. Açılır belki de 

kısmeti yarın. Lazım gelir yapasın bir çeyiz. 

 

Zümrüt gelir,  Murtaza yanlarından kovar. Abisi anlatacağı Ģeyin yengesini de 

ilgilendirdiğini söyler. Selma‘ya Ġzmir‘den bir talip çıktığını iletir.  

Recep: ÇıkmıĢtır Selma‘ya bir kısmet, Ġzmir‘den. Oğlanın babası çok 

zengin, varmıĢ zeytinlikleri. Oğlan ayakkabıcı. ĠstermiĢ namuslu bir 

kızcağız. Olsun fakir ve lakin namuslu. Bilmem görür müsünüz münasip? 

Murtaza eĢine sorar:  

Murtaza: Ne dersin bulursun münasip? 

Zümrüt: Bilirsin sen daha iyi… 

 

Murtaza gururlanmıĢ, duygulanmıĢtır. Nihayet kendisinin hayatta durduğu yeri 

onaylayan birileri çıkmıĢtır: dünürler. 

Murtaza: Demek olsun fakir fakat olsun namuslu. SormamıĢlar demek 

iskemlemizi. AramıĢlar namus. Hadi gidelim.  
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Abi- kardeĢ evden çıkar. Selma eve girer. Annesi, Selma‘ya talip çıktığını, 

taliplerin zenginliğinin duyduğu kadarını abarttıkça abartarak anlatır.  

Annesi: Sana bir talip varmıĢ Ġzmir‘den. Oğlanın babası çok zenginmiĢ, 

isterlermiĢ namuslu bir kızcağız. Olsun fakir, fakat namuslu. Niye dudak 

kıvırdın kız? Beğenemedin mi? Babasının varmıĢ zeytinlikleri, Hem de 

Manisa‘da apartmanları, depoları. 

Oysa Selma baĢkasını sevmektedir, 

Selma: Ben evlenmek istemiyorum. 

Anne: Ġstersin sokaklarda sürtmek. Hem de fingirdemek çocuklarla. 

YaĢın geldi 16‘ya. Çıktı zengin bir kısmet karĢına 

Selma: Tanımadığım kimseyle evlenmem. 

Anne: Kabuğundan oldun beğenmez kabuğunu. 

 

Selma‘nın koynundan sevgilisi Ahmet‘in fotoğrafı düĢer. Murtaza gelir. Selma 

durumu belli etmemenin bir yoluna bakar. ―Nedir bu?‖ der Murtaza. Selma bunun artist 

fotoğrafı olduğunu söyler.  

Selma: Kirk Douglas‘ın fotoğrafı 

Murtaza: Kürt tuğlası mürt tuğlası gibi artist soytarılarıyla meĢgul olasın 

diye mi seni enstitüye yolladım? 

 

Murtaza, artistlerin yüzlerini tanımadığından kızının dediğine inanır, ancak 

artistlere ve sinemaya düĢkünlüğümden dolayı söylemediğini bırakmaz 

Sekans 21:  

- Selma ve sevgilisi Ahmet, tren yolundaki çimenlik bölgededir, Selma ona 

kendisine talip çıktığını ve sonrasında olanları anlatır. Ahmet, Selma‘nın baĢkasıyla 

evlendirilme ihtimalini duyunca,  Selma‘yı istemeye karar verir. Selma, ―isteme, 

konuĢmamızı engellerler o zaman,‖ der. Kendi adına evlilik için söz verdiklerini 

üzüntüyle söyler.  Ahmet,  karĢı çıkmaktadır, ―belki seni verecekleri adamın kör, bacağı 

sakat‖ der. Selma, ―seni seviyorum, ama babama söz geçiremem‖ der. ―ama asla senden 

baĢkasının olmayacağım‖ Tren yolunun üstünde surların kıyısında seviĢirler. 

Sekans 22:  
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- Selma sokakta Ahmet‘le sarmaĢ dolaĢ gezerken Kontrol Nuh ve fabrikada 

çalıĢan iĢçilerden biri görür. Bunu, fabrikada Murtaza‘yı makaraya almak için kullanıp 

onu fabrikadan kaçırmayı kurarlar. Selma‘ya görücü çıktığı da duyulmuĢtur. Kendi 

aralarında çekememezlik ve yakıĢtıramaz tavırlarla durumu ve dünür namzetinin 

zenginliğini konuĢurlar:  ―Ġzmirli dünürü Murtaza‘nın ününü duydum, olsun namuslu 

istemem baĢka Ģey! demiĢ,  Herifi burada bilenler varmıĢ, çok zenginmiĢ güya‖ 

Sekans 23:  

- Fabrikada, Ensiz sigara içerken iĢçilerden biri gelir der ki, ―sen burda sigara 

içiyorsun ama, Murtaza gelir, ahlak dersi verir.‖ Ensiz boĢ verir. Murtaza gelir. Ensiz 

oralı olmaz, Murtaza sinirlenir:  

Murtaza: Gelir bir amir bir memur rap kalkılır ayağa 

Ensiz: Sen benim amirim değilsin. 

 

Murtaza konuldaki kolluğu gösterir; ―KONTROL‖ yazmaktadır. Ensiz oralı olmaz, 

―benim ustam baĢka, sen bana takamazsın‖ der. Kalkıp gitmeye yeltenir. Murtaza, onun 

izinsiz yanından ayrılmasına kızar, Ensiz‘i dertop edip müdürün odasına götürür.  

Sekans 24:  

- Tuvalette iĢçiler, Ensiz ve Murtaza‘nın olayını anlatmaktadır. Ensiz‘i Ģikayet 

etmesi kızgınlık yaratır. ĠĢçiler Murtaza‘ya karĢı öbekleĢmektedir. Onun, Ensiz‘e ve 

kendilerine üstünlük taslaması karĢısında done olarak, Murtaza‘nın kızı Selma‘nın 

sevgilisiyle görülmesini anlatır, gülüĢürler. Genel bir, ―Murtaza önce kendi kızına sahip 

çıksın‖ durumu vardır. Selma‘ya da ― ġark ekspresi Selma‖ diye lakap takmıĢlardır.  

Sekans 25: 

- Fen müdürü Kamuran‘ın odası: Murtaza,  Kamuran‘a Ensiz‘i Ģikayet etmiĢtir. 

Müdür, Ensiz‘i iĢ esnasında aylaklık ettiği için azarlar. Murtaza yerinde bir Ģikayet 

yaptığından gururludur.  

Murtaza: Vazife esnasında sakınmam gözümü budaktan. Tanımam 

evladımı demem ciğerparem. 

Kamuran: Arkan benim, tam salahiyet veriyorum. Kimseden korkma. 
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Sekans 26: 

- Fabrika: Fabrikanın her yerinde Murtaza‘yla ilgili dedikodu yapılmaktadır, 

Murtaza‘nın son çıkıĢları,  diğer kontrolör Nuh‘u diğer iĢçiler arasında daha da sevilir 

hale getirmiĢtir. Nuh, Murtaza‘ya nazaran babacandır. 

- Koridor: ĠĢçiler toplaĢmıĢ konuĢmaktadır. 

Azgın(Tuvalet bekçisi):  Ben fen müdürü falan anlamam. O kadar 

lazımsa alsın bir it, taksın boynuna tasma. Götürsün evine gari.  

- Yemekhane: ĠĢçiler yemek yemektedir. Murtaza ĢiĢinerek yemekhaneyi 

denetler pozlarda gelir. Kamuran Bey‘in son söyledikleri onun iyice böbürlenmesine yol 

açmıĢtır. Birinin bardağı ―nizami durmamaktadır‖, bardağının yerini değiĢtirir.  ĠĢçi 

gene eski yerine koyar. ĠĢçilerden biri yere kasten izmarit atar. Murtaza alır. Öbürü 

kâğıt uçak atar. Maksat, Murtaza‘nın sinirlerini bozmaktır.  

Murtaza: A be kim yapar bu saygısızlığı amirine. Neciyim ben? 

Fabrika iĢçisi:  Kontrol yardımcı 

Murtaza: A be al sözünü olabilir miyim ben yardımcı? 

 

-Mutfak: AĢçı yemek yapmaktadır, kontrol Nuh da ordadır, birkaç iĢçi de 

yanlarına oturmuĢtur. Hararetle ve muhabbetle siyaset - siyasi tarih konuĢmaktadırlar.  

AĢçı: Musolini, Curçil, bütün düellerin baĢları Atatürk‘ü ziyarete 

gelmiĢler. Atatürk de rahmetli bunlara bir ziyafet çekmiĢ Çankaya‘da 

ama nasıl… KuĢun sütü bile eksik değil.. Bu Münir Nurettin, Deniz Kızı 

Eftelya meftelya hep orada… YenmiĢ, içilmiĢ. Tam kayfeler içilirken bu 

Mussolini yok mu Musolini? Beson yahu! Ne yer, ne içermiĢ. Ama 

Atatürk‘ün gözünden kaçar mı? Büyük adam, diplomat adam. 

Musolini‘dir çalımına getirir: Ben Antalya‘yı isterim. 

Azgın: Musolini Türkiye‘ye gelmedi ki hiç..  

Nuh: Oğlum kesme masal dinler gibi dinle, iĢte ukalalık etme. 

AĢçı: Benim kayın muhafız bölüğünde asker. O dedi. Onun 

yalancısıyım… Sonra kardeĢlerime diyim… O Antalya‘yı isterim 

diyince. Ortalık öyle ki yani… Tıss. Bir sinek uçsa tayyare bandosu yani. 

Öylesine sessizlik. Atatürk rahmetli celallenir. Musolini‘ye bir bakar. Der 

ki; ―makarnacı, makarnacı. Otur oturduğun yerde, çizmelerimi çektirme!‖ 

Azgın: O adam baĢkaydı kardeĢ o adamda Hazreti Ali kudreti vardı. 

Nuh: Hitler MüslümanmıĢ diyorlar doğru mu? 

AĢçı: Doğrudur, niye olmasın? Ġnsan bu, gizliden din taĢır. Kim bilir, 

Allah. Baktı ki zaar kulları azdı, ―Dur‖ dedi. ―Ben sizin baĢınıza bir 

Hitler kulumu salayım. Görün!‖dedi. Çörçillen Ruzveltw‘in oğlu birlikte 

olmuĢlar, binmiĢler bir tayyareye, Alaman‘ın payitahtına gitmiĢler. Bir 
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iki bomba atarlar. Derken Almanların makineları var. ĠĢletirler. Bütün 

tayyareler stop eder. Senin Coni‘ler kendilerini paraĢütlen Almanların 

kucağına atar. Derken, Almanlar yakalar. Götürürler Hitler‘e. Hitler 

bakar. ―Söyleyin ulan kırk katır mı kırk katır mı?‖ der. Onlar da ne 

diyecek, Amerikanlan Ġngiliz‘de yürek mi var zannediyon? 

 

Murtaza mutfağa gelir,  iĢçilerin kendi aralarında siyaset konuĢmasından 

hoĢlanmaz, ayrıca iĢ yerinde muhabbet edilmesinden de rahatsız olur. AĢçıya çıkıĢır.  

Murtaza: Bak sen soymaya fasulyelerini. Doldurmaz incir çekirdeğini 

dediğin hiçbir Ģey. Vardır baĢımızda büyüklerimiz Ģükür. Kaybederler 

uykularını. Ġncelerler her Ģeyi. Verirler isabetli kararlar. 

ĠĢçilerden biri ―Onlar da kurs gördüler mi?‖ diyerek dalga geçer. Murtaza 

bozulur, belli etmemeye çalıĢır, onlarla yüz göz olmak istemez tavır takınır.  

Murtaza: Hadi bakalım vazifelerinizin baĢına. Bir vazife üstüdür bir 

namustan 

Nuh: ġimdi istirahat saati.  

 

Sekans 27:  

- Murtazanın evi: AkĢam Murtaza‘yla abisi gelir. Murtaza Selma‘yı bakkala 

gönderir. AlıĢveriĢ listesi: ―Ekmek-yoğurt-helva‖dır.  

Sekans 28: 

- Bakkalda herkes Murtaza‘yı anlatıp dalga geçmektedir: ―Bu Murtaza 

dümbük,‖ ―Hemi de eli bayraklı dümbük.‖ ―Kontrol oldu diye zebunluğu da arttı‖… Bu 

sırada Selma bakkala gelir, konuĢulanları duymuĢtur, bozulur. Bakkaldakiler, Selma 

gelince susarlar. 

Sekans 29: 

- Murtaza ve abisi hala Selma‘nın zengin talibinden bahsetmektedir. 

Recep: Gelmesin aklına bir Ģey. Acırım, isterim edesin rahat. 

Murtaza: Yoktur kimseye minnetim. 

 

Selma morali bozuk eve gelir. Babası kızının tedirginliğini fark eder, ne 

olduğunu sorar.  
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Selma: Yeter baba, milletin maskarası olduk herkes seninle alay ediyor. 

Selma çıkar. Amcası, Selma‘nın huysuzluğunu yoksulluklarına bağlar. 

Selma‘yı zengin damatla evlendirirse bu yokluktan ailecek kurtulacaklarını dile getirir.  

Recep: Görürler mektepte arkadaĢlarını isterler  onlar gibi yaĢamak,. 

Ondan gelir hep bu aksilikler. Evlendiresin Selma‘yı, atasın üzüntülerini. 

ben isterim edesin rahat, yaĢamayız bir bu kadar daha. 

Murtaza: Ahhh, ben bilirim her Ģeyleri. Çeker benim de içim tere yağ, 

kaymak, bal. Lakin görürüm camekanda, yutkunur geçerim. Yetmez 

almaya gücüm. Ederim kahır kendi kendime. Küserim. Ne sanarsın 

kardeĢini? 

 

Sekans 30: 

- Selma araba tamircisine gelir. Sevgilisiyle çıkar. Hamile olduğunu söyler. 

PiĢmandır. Ahmet, Selma‘yı istetmeye kesin kararını verir,  

Selma: Babam vermez beni. Beni Ġzmirliyle evlenmeye zorlayacaktır. 

Bugünkü davranıĢımdan sonra iyice ifrit oldu bana. 

Selma, Murtaza‘nın Ģimdiden kendini Ġzmirli oğlanın kayınbabası sanmaya 

baĢladığını söyler. Babasının bu evlilik hakkında söylediklerini anlatır.  Selma, Ahmet‘e 

kaçmaya karar verir. Ahmet, ―16 yaĢındasın, hapse düĢerim. Babanın rızasını almak 

Ģart‖ der. Selma‘yı istemeye kararlıdır.  

Sekans 31: 

Murtaza, abisinin dediklerine ikna olmuĢtur. Kızı üzerinde daha sert bir otorite 

kurmaya niyetlidir.  Selma‘nın kendisine sitem etmiĢ olmasına da kızgındır. Bunu 

bahane eder. ―Bol bırakırsam ya davulcuya ya zurnacıya‖ der. Ona göre kız muhakkak, 

Ġzmirli‘ye verilmelidir. Murtaza, abisi ve eĢinin, Selma‘nın evliliği üzerine 

konuĢmalarını görürüz: Ġzmirli damadın serveti Murtaza ve ailesinin dilinde gezdikçe 

abartılmakta, arttırıldıkça arttırılmaktadır.  

Murtaza: Var konakları zeytinlikleri, hem de mandıraları, en 

zenginiymiĢler Ġzmir‘in. 

Recep: Hem de Manisa‘da evleri, apartmanları, oğlanın babası demiĢ ki: 

―Murtaza alsın beğendiğini. Ġsterse olsun onun çiftliğim. Vermemezlik 

etmesin kızını‖ 

Zümrüt: Kız ister mi bakalım? Varmam der babamın istediğine. 
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Murtaza: Kırarım kafasını. 

 

Sekans 32: 

- Murtaza‘nın evi: Selma‘nın sevgilisi Ahmet ve ustası, takım elbiselerini 

giyinip Selma‘yı istemeye gelmiĢtir. Usta kızı ister. Murtaza, rahatsız olmuĢtur. Zengin 

damat adayı dururken Ahmet‘i gözü tutmayacaktır.  Beğenmez, ne söylese burun kıvırır 

tonda Ahmet‘i sorguya çeker.  

Murtaza: Ġsminiz? 

Ahmet:  Ahmet 

Murtaza: Söyle bakalım yaparsın ne iĢ? 

Usta: Garajda katip. Ahlaklı ve temiz bir delikanlıdır. 

Murtaza: Demek katip,  gördü mü kurs, aldı mı amirlerinden çok sıkı 

terbiye? 

Usta: Tabi tabi 

 

Murtaza, kendisinin ―fakir ama namuslu‖ diye övüldüğü için gururlandığını 

hesaba katmaz, zira bunu söyleyenler varlıklı insanlardır. Ahmet ise, namuslu da olsa 

yoksuldur. Murtaza, onu takdir edecek kadar varlıklı değildir.  

Murtaza: Veremem kızımı oğlunuza çünkü beğenmedim iĢini. 

Ahmet ve ustası gider. Murtaza arkalarından konuĢur. 

Murtaza:  Oğlan çalıĢırmıĢ bir garajda katipmiĢ. Tutmadı gözüm oğlanı. 

Veremem kızımı dedim bir katip parçasına. Dedim nasıl cesaret edersiniz 

istemeye kızımı! 

Sekans 33:  

- Fabrika: ĠĢçiler tuvalette bile Murtaza‘yla dalga geçmektedir. Tuvalet bekçisi 

Azgın, uyumaktadır. ĠĢçiler Murtaza görürse olacaklardan eğlence çıkacağı için kasti 

uyandırmaz. Murtaza gelir. Sinirle uyandırır. 

Murtaza: Ayıp ayıp bir apdeshane bekçisi demek, bir amir demek. 

Azgın‘la aralarında kavga çıkar.  

Murtaza: Ayıp derim 

Azgın: Ne ayıbı lan, kızın elin oğlanlarıyla sürterken ayıp olmuyor da 

bana neden ayıp oluyor? 
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Murtaza çok bozulur. ―Namuslu olmak‖ ve ―vazife bilinci‖ elindeki yegâne 

sermayelerdendir. Önce vazife bilinciyle dalga geçilmiĢtir, Ģimdi de kızının ahlakı 

tartıĢmaya açılmıĢtır. Murtaza adeta çökmüĢtür. Sayıklar gibi, 

Murtaza: Kızım mı? Benim kızım olamaz sürtük, olamaz sürtük! 

Çok çaresiz görünmektedir, yanlarından ayrılır. ĠĢçiler Murtaza‘nın arkasından 

konuĢmaya devam eder. Nuh gelir, olanları öğrenir.  

Sekans 34:  

- Murtaza hıĢımla eve girer. Karısı ağlamaktadır. Kız evden kaçmıĢtır. Zümrüt, 

Selma‘nın hamile olduğunu söyler. Murtaza yıkılır.  

Sekans 35: 

- Murtaza, Ahmet‘in çalıĢtığı otomobil tamirhanesine gelir. Kızını sorar. 

Ahmet, Selma‘nın yerini bilmemektedir. Murtaza onu mahkemeye verip hapse 

attırmakla tehdit eder, gider. Ahmet gerçekten de Selma‘nın yerini bilmemektedir. 

EndiĢelenir. Selma bir çocukla bir mektup yollar. Amcasına gittiğini haber verir. 

―BaĢını belaya sokmamak için sana gelemedim. GörüĢelim,‖ yazmıĢtır.  

Sekans 36: 

-Fabrikada Murtaza‘nın iki küçük kızı çalıĢmaktadır. Küçüğü uyuklar. 

Yüzlerini yıkarlar. Burada küçük kızların varlıkla ilgili özlemlerini görürüz: 

Ufak kardeĢ: Rüyamda ablamı gördüm. Gelin olmuĢtu teller, pullar 

içinde. Trene binip Ġzmir‘e gitmiĢiz. Gelin olmuĢtu. Koca bir masadayız, 

beyaz tabaklarda etler, elmalar, armutlar… Saray burmaları. Yiyoruz, 

yiyoruz, yiyoruz. Sen diyordu ki; Ģu yemiĢlerden saklayalım da fabrikada 

yiyelim diyordun. Bu rüyayı nasıl görebilir insan sahici gibi. 

Firdevs (ablası): Ablam evlenince biz de kurtuluruz bu pis yerden.  

Ufak KardeĢ: Biz de alalım artık ne olursa olsun. 

Firdevs: Neyi? 

Ufak KardeĢ: Saray burmasını 

Firdevs: Paramız yok 

Ufak KardeĢ; Olsun para günü veririz. 

Firdevs: Tatlıcı veresiye verir mi? 

Ufak kardeĢ: Verir, sen karıĢma 
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- ÇalıĢmaya geri dönerler. Ġkisi de tezgâhlarının baĢında uyuya kalır.  

Sekans 37:  

- Dubaralar fabrikanın bahçesinde muhabbet etmektedir. Ġçerden biri gelir. 

Murtaza‘nın kızlarının uyuduğunu haber verir. Kontrol Nuh‘a ―Murtaza‘yı çağır, derler. 

Maksat, herkese karıĢıyorsun senin kendi kızların vazife baĢında uyuyor‖ demektir. 

Nuh, insafa gelir: ―Kızlara yazık‖ der. Murtaza‘nın görmesini istemez. ĠĢçiler, 

―Çocukları dövdürmek yok, söz‖ der. Nuh kıyamaz, babalarından korumak için kızları 

çocukları uyandırmaya gider.  

- Bu esnada iĢçiler, Murtaza‘yı bulur, kızlarının uyuduğunu söylerler. Nuh 

yetiĢip uyandıramadan Murtaza sinirle uyuyan kızlarının baĢına gelir. Diğer iĢçilere 

rezil olduğunu düĢünür, kızlarını uyandırır.  

Murtaza: Vazife bir sırasında uyursun ya! 

Kızı Firdevs‘e tokat atar. Firdevs, baĢını duvara çarpar. BaĢı kanar. Nuh gelir, 

kızı alır, bekçi odasına taĢır, baĢına pansuman yapar. Nuh bu iĢin çığırından çıktığını 

söyler. Üzgündür. 

- Ġki kardeĢ el ele tutuĢur, eve gitmek üzere fabrikadan çıkar. Murtaza camdan 

bakar arkalarından. Üzgündür ama iĢten izin alıp kızlarını eve kendi götürmeyi aklına 

getirmez. 

Sekans 38:  

- Firdevs, kardeĢiyle eve gelir, fenalaĢır, bayılır. Annesi panikler. Akile Hala 

çağırılır. Firdevs‘in alnına sirkeli bez koyulur. BaĢında Kuran okunmaya baĢlar.  Selma 

olanları duymuĢtur gelir. ―Doktora götürelim‖ der. Evde kızı doktora götürecek para 

yoktur. Selma babasını çağırmak için etmeye fabrikaya gider. 

Sekans 39:  

- Murtaza iĢte kızına tokat atmıĢ olmanın üzüntüsü içindedir. PiĢmandır, kendi 

gözünde kendini aklamaya çalıĢır. 
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Murtaza: YakalamıĢlar benim kızları uyurken. Çağırdılar. Dediler 

―görürsün baĢkalarının gözündeki çöpcağızları.‖ Sıksalardı bir kurĢun 

akmayacaktı bir damla kanım. Neden? Göreyimdi çok yüksek kurslar. 

Alayımdı çok sıkı terbiye. Sonra göreyimdi böyle iğneli sözler. Oldum 

kahır, yedim diĢlerimi hırsımdan. Nasıl uyur benim kızlarım vazife bir 

sırasında? Nasıl gördüm ciğer paremi uyurken. AĢk ettim tokadı. 

Parçalandı yüreğim.  

Selma fabrikaya gelir,  Murtaza‘yı bulur, Murtaza ağlamaktadır. Selma, 

―Firdevs çok hasta doktora götürelim‖ der. Murtaza riayet eder. Murtaza ve Selma 

çıkarken iĢçiler artlarından endiĢeyle bakar. Murtaza‘nın paydostan önce iĢi 

bırakmasına ĢaĢırırlar. Demek küçük kızın durumu ciddidir! 

Sekans 40:  

-Murtaza ve Selma eve gelir. Firdevs‘e kurĢun da dökülmüĢ, ondan da umulan 

fayda sağlanamamıĢtır. Artık doktora götürmek Ģart olmuĢtur. Murtaza çaresizlik içinde, 

Murtaza: Murtaza doktor bakmaz ki bedava ister para. 

Ev ahalisi umutsuzlukla birbirine bakmaktadır. Murtaza cebinden para çıkarır. Az bir 

miktardır: 

Murtaza: Yok cebimde bundan baĢka para be Akila Hala.  

Sekans 41:  

- Doktor muayenehanesi: Selma ve Murtaza, Firdevs‘i doktora getirmiĢtir. 

Doktor muayene eder. Yüzü bulutlanır,  

Doktor: Bu çocuk bir yerden düĢmüĢ ya da baĢına sert bir Ģeyle 

vurulmuĢ.Ġlaçları ver. BaĢına da buz koyarsın.  Biraz vakit geçirmiĢsiniz. 

Murtazalar oradan ayrılır. Doktor ve asistanına, ―bu çocuk yolcu‖ der. Çarpma, 

felce yol açacaktır.   

Sekans 42: 

- Murtaza ve kızları eve döner. Murtaza‘da ilaç alacak para yoktur. Murtaza 

hasta kızını evde bırakır, fabrikada çalıĢan diğer kızıyla birlikte ilaç için fen 

müdüründen para istemeye, fabrikaya giderler.  
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Sekans 43:  

-Fabrikaya girerler. Kamuran gelmemiĢtir. Murtaza, fabrika makinelerine boĢ 

gözlerle bakar. KumaĢların üstüne yatar uyuyakalır. Müdür gelir. Koridorda 

Murtaza‘nın küçük kızını görür 

 Murtaza‘nın kızı: Babamı bekliyorum. KardeĢim çok hasta. Ġlaç almak 

için para isteyecek. 

- Müdür odasına girer, Murtaza‘yı görmemiĢtir. ĠĢçiler Murtaza‘yı uyurken 

görür. Murtaza‘nın kendilerine saydığı onca laftan sonra kendisinin iĢ baĢında uyuması, 

intikamlarını almaları için bir fırsattır. Müdürün odasına gidip onu Ģikayet eder, 

uyuduğunu söylerler. Müdür Murtaza‘nın kızının durumunu bildiğinden insafa 

gelmiĢtir.  

Müdür: Siz hiç utanmaz mısınız be? Benim adamımı bana 

gammazlıyorsunuz defolun hadi. 

Müdür Murtaza‘yı çağırtır. Murtaza uyuduğu öğrenildiği için korkar. Odaya 

gider. Müdür; durumdan haberi olduğunu söyler, bir zarfın içinde ona para verir, 

istirahate ihtiyacı olduğunu bildiğini dile getirip üç gün de izin verir. 

- Murtaza ve kızı koĢa koĢa eczaneye gider. Ġlaçları alırlar. Yine aynı telaĢ 

içinde koĢarak eve yönelirler. Üzerinde hala bekçi forması vardır. Bir yandan Ģapkasını 

düzeltmeyi ihmal etmez. 

-Bekçi Nuh, Murtaza‘nın evine Firdevs‘e bakmaya gelmiĢtir. Kız ―su su‖ diye 

inlemektedir.  

Murtaza‘nın evini, mahallesini tepeden görürüz. Evin önünde kalabalık 

toplanmıĢtır. Kalabalık ekranda küçülür.  

Murtaza, evin önüne gelir. Kapıdaki kalabalığa bakınca iyice endiĢelenir. Evin 

önünde Murtaza‘nın baĢtan beri kavga ettiği fabrika iĢçileri de vardır. Murtaza Nuh‘a 

bakar, Nuh, üzgünce baĢını öne eğer. Murtaza‘nın kızı Firdevs ölmüĢtür. 
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5.2.3.3.4 Karakterler ve Zenginlik Kavramı ĠliĢkileri 

 

Fakirler 

 

Murtaza: Murtaza, zenginlerin tarafını kayıtsız Ģartsız tutan bir yoksuldur. 

Ona göre zenginler, kutlu kullardır, çalıĢmıĢ içinde yaĢadığı bolluğu hak etmiĢlerdir ve 

saygıyı da hak ederler. Murtaza onlara gösterdiği itaat karĢısında karın tokluğuna 

çalıĢmakta, ek olarak hiçbir kazanç sağlamamaktadır. Murtaza, ―aferin‖ bekler, 

övülmek ister. Bu olmayınca, ailesine ve çevresindeki diğer insanlara, farazi 

mükâfatlandırılma, övülme hikâyeleri anlatır.  

Murtaza, askerliği çok önemser, oğlunu, ―büyüyüp kurĢun mu sıkacaksın 

düĢmana‖ diye sevmektedir. Bekçiliği de çok önemser fakat iĢinden olur. En sonunda 

fabrikada gece kontrolörlüğü iĢi bulur. Bu iĢe de cansiperane sarılır. Askerlik, bekçilik 

ve kontrolörlük, bir Ģekilde üniforma yahut forma giyilen görevlerdir. Murtaza‘nın 

resmi kıyafete büyük itibarı vardır. Beylik kıyafetini giyinince yürüyüĢü bile 

değiĢmektedir.  Kendisini  ―Vazifesinin aslanı‖ olarak tanımlayan Murtaza, kendisine 

verilmeyen görevleri bile kutsal vazife sayarak üstlenir.  

Onun görev felsefesi, bir sınıfın ve kesimin ideallerine denk gelir ama, 

yoksullarınkine olmadığı kesindir ve tehdit olarak gördüğü insanların hemen hepsi 

yoksullardır. Kendisiyle konuĢması ki içindeki 'devlet' veya otorite ile konuĢur aslında, 

ilginç veriler içerir.
607

 

Orhan Kemal, Murtaza ile ilgili düĢüncelerini Ģöyle anlatır: 

―Kendi kendime çokluk sormuĢumdur: Murtaza, komik bir tip olmakla 

birlikte, örneğin, bir soytarı mıdır? Kendi kendimi hemen 

yanıtlamıĢımdır: Hayır! Peki, nedir Murtaza? 

Murtaza bence, elleri üzerinde yürümeyi olağan saymaya baĢlamıĢ bir 

toplum, belki de bir dünyada, ayakları üzerinde yürüyen, baĢkalarını da 

böyle yürümeye zorlayan, kendi kendine inanmıĢ bir kiĢidir. Ġçinde 

yaĢadığı toplumla her an zıtlaĢan, bitmez tükenmez çeliĢmelere düĢen bir 

adam için toplum kalın bir çizgiyle kabaca ikiye ayrılmıĢtır: varlıklılar, 

yoksullar. (...) 

                                                 
607

 Güntekin, s. 96. 
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Murtaza kendisinin de yoksullardan olduğuna bakmadan varlıklı kata 

gönlünü kaptırmıĢtır. Varlıklı katsa ondan, pek bir Ģey istemediği, ona 

hemen hemen ihtiyacı olmadığı halde, Murtaza bu kata hoĢ görünmeye 

çalıĢır. Bir beklediği mi vardır? Hayır. Olsa, o zaman, Murtaza 'Murtaza' 

olmaz. Adım baĢında rastlanan beĢ paralık bir çıkarcıdan öteye 

geçemezdi. 

Murtaza varlıklı kattan kendisi için, hiçbir Ģey beklemez, istediği, yurt 

ölçüsünde 'kurs' açıp, bütün yurttaĢları bu kurslardan geçirip, varlıklı 

yurttaĢlar haline getirmektir. Gerçek istediği bu mudur? Yüzde yüz bir 

nitelikle belirli değildir kafasında bu, ama davranıĢları böyle bir düĢün 

planına ulaĢmayı öngördüğü açıktır.‖
608

 

Geleneksel erkek egemen kültürünün yanına, sarsılmaz bir disiplin ve devlet 

otoritesini aldığı sanısı, Murtaza'yı aslında ürkütücü bir tip yapar. Özellikle yoksul 

mahallerinde ete kemiğe bürünen, gücünün yettiği, devleti korku ve baskıyla 

özdeĢleĢtirmiĢ 'muzır vatandaĢlar´ asıl hedeftekilerdir. Çünkü o zenginlere karĢı 'Püriten' 

bir yaklaĢım içerisindedir. Ama yoksullar için aynı Ģey söylenemez. ĠĢte; tam da bu 

düĢünce Ģekli, Murtaza'yı, istenen ve ideal vatandaĢ konumuna iter. Çünkü otoriteyi 

(yani zenginliği ve devamında devleti) sorgulama gereği duymadan 'sınıfsız ve 

kaynaĢmıĢ bir kitle'nin bir bireyi olunabilir. Aksi, zaten mümkün değildir.
609

  

―Bütün bunlara karĢın Orhan Kemal Murtaza'yı katı ödev ahlâkının kof 

ve bağnaz buyruklarına göre davranan, böyle davrandığı için de bazen 

sevimsiz bir zorbalık, bazen da sevimli bir gülünçlükle beliren bir tip 

olarak çizmemiĢtir. Orhan Kemal, öteki roman tiplerinde olduğu gibi, 

Murtaza'ya insancıl ve ‗aydınlık bir gerçekçilik‘ açısından bakmıĢ; 

Murtaza'nın katı ve saçma ödev ahlâkını, zorbalığını ve gülünçlüğünü 

belirterek eleĢtirmiĢ; ama gene de onun, bu bağnaz ahlâk maskesi 

arkasındaki ‗insan‘ yanlarını belirtmekten geri kalmamıĢtır.‖
610 

Murtaza ömrünü zenginlere vakfetse ve daha fazla paradan çok daha fazla 

―aferin‖ almak için uğraĢsa da özlemleri olan, fakirliğin çilesini hisseden bir karakterdir. 

Abisi ile girdiği diyalogda, ―çeker benim de canım bal, kaymak, küserim kendime, ne 

sanarsın kardeĢini‖ demektedir. Göründüğü kadar katı değildir.   

Ancak kimi kaypak yönleri olduğunun da altını çizmek gerekir. Film boyunca, 

önemli olanın dürüstçe çalıĢmak olduğunu savunan Murtaza, kızını fakir biri isteyince, 

iĢini beğenmediğinden kızını ona vermez. O zengin ve kendisine bolluk vadeden bir 

                                                 
608

 Uğurlu, s.202- 203. 
609

 Güntekin, s.98. 
610

 Hilmi Yavuz/Yeni Ufuklar, Temmuz 1970, Aktaran: Bezirci, s.138- 139. 
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damadın kayınpederi olmayı tercih eder.  Evlatlarını sevse de, görevini onlardan üstün 

tutar, nihayetinde iĢ baĢında uyurken gördüğü kızına attığı tokat yüzünden, kızı ölür.  

Zümrüt: Murtaza‘nın eĢidir. Dört çocuğu vardır. Hayattan büyük beklentileri 

olmayan bir kadındır. Büyük yokluk içinde yaĢamaktadırlar. Bunun sıkıntısını çokça 

hisseder. Ġki ufak kızı, fabrikada çalıĢmaktadır. Yalnız büyük kızı Selma okula 

gitmektedir. Kızı üzerinde otorite kurmak ister. Saygı bekler. 

Kocası Murtaza‘nın görev aĢkıyla fazla ilgilenmez. Kocasının anlattığı kıvanç 

hikâyelerine inanmadığı her halinden bellidir. Kocası ona bekçilik iĢinde kendisine 

verilecek kıyafetleri anlatırken o bunları es geçip kaç lira maaĢ alacağını sorar. Aç 

gözlülükten değil, doyurulması gereken dört tane çocuğu olduğunun altını çizer. 

Gerçekçi bir kadındır. 

Büyük bir Ģey istediğini duymayız, o da Orhan Kemal‘in diğer romanlarındaki 

kahramanlara benzer Ģekilde kendisi için değil el aleme ayıp olmasın diye kendisince 

lüks olan tek isteğini belirtir. ―Misafir geldiğinde oturtmak için‖ sandalye.  

Semra‘nın zengin talibi çıkınca, o da kızını zengin damada verip varlığa 

kavuĢma hayaline dalar. Semra‘yla bu konuda ters düĢerler. Lakin Semra‘nın hamileliği 

ortaya çıktığında cezalandırıcı, sert bir tavır takınmaz.  

Selma: Evin büyük kızıdır. Ġki küçük kız kardeĢi fabrikada çalıĢırken o okula 

gider. Belli ki kayırılmıĢtır. Dersleri iyidir. Otomobil tamirhanesinde çalıĢan bir 

sevgilisi vardır. Kendisine zengin talip çıkınca, fakir sevgilisini zengin damada tercih 

eder. Sınıf atlamak gibi bir kaygısı yoktur. Bütün aile onun olası zengin kocası üzerine 

bolluk hayallerine kapılırken Selma oralı olmaz. Sevgilisinden hamile kalır.  

Sinemaya meraklıdır. Babasıyla bu yüzden ters düĢerler. Babasının mahallede 

alay konusu olmasından rahatsız olur.  

Murtaza‟nın küçük kızları: 10- 12 yaĢlarında iki kız kardeĢ babalarının 

kontrolörlük yaptığı fabrikada çalıĢmaktadır. Birinin adı Firdevs‘tir, diğerininki filmde 

geçmez. Çocukları iĢe gidip gelirken yahut tezgâh baĢında görürüz. Ev yaĢamlarına dair 

bir bilgi verilmemiĢtir. 
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Kızlar yorgun düĢmektedir. Hayalleri ablalarının zengin kocayla evlenme 

ihtimali su yüzüne çıkınca görünür hale getirilir.  Tezgâh baĢında uyurken gördükleri 

rüyalara, koca bir masada, beyaz tabaklarda etler, meyveler, saray burmaları girer. 

Doymaksızın yemeyi hayal ederler.  Rüyalarında bile fabrikada yemek için yanlarına 

yemiĢ almayı düĢlerler. ĠĢ onların bilinçaltına yerleĢmiĢtir. Lakin ablaları evlenince ―bu 

pis yerden‖ kurtulmak isterler. Firdevs iĢ baĢında uyurken babasına yakalanır, yediği 

tokat sonucunda beyin kanaması geçirip ölür. Bir anlamda babasının vazife aĢkının 

kurbanı olur.  

Recep: Murtaza‘nın abisidir. Romanda, Murtaza‘yla aynı yoldan gitmeyip 

dönem Ģartlarına göre hareket ederek kazanç elde etmiĢ biri olarak verilir. Filmde bu 

detaya değinilmez. Giyimi Ģıktır. Murtazaların aklına varlığından faydalanılabilecek 

zengin damat hayalini o sokar. Her manada iĢini abisinden daha çok bilen bir insan 

olduğu bellidir. 

Ahmet: Selma‘nın sevgilisidir. Araba tamircisinde çalıĢmaktadır. Selma‘yı 

sevmektedir. Belirgin karakter özelliklerini görmeyiz. Selma‘nın baĢkasıyla 

evlendirilme durumu çıktığında sorumluluk alıp, onunla evlenmek ister. Gözü kara 

değildir. Selma ―sana kaçayım‖ dediğinde, ―16 yaĢındasın, hapse girerim‖ der. ĠĢi 

Murtaza‘nın onayını alarak tatlıya bağlamaktan yanadır. 

Kontrol Nuh: Fabrikanın kıdemli kontrolörüdür. ġivesinden Anadolu‘dan 

göçtüğünü anlarız. Fen müdürü Kamuran Bey‘in hemĢerisidir ve bunu kendini korumak 

için kullanır.  Kırdan kente göç dalgası yükselmiĢtir. HemĢericilik iĢ yapar bir müessese 

olarak görülmektedir. Kontrol Nuh, Murtaza gibi kendini beğendirmek çabasında 

değildir. Vazifesi olmayan konulara bulaĢmaz. Fen müdürü ile arasını iyi tutmaya 

çalıĢsa da yaranmak için özel bir çaba göstermez. Fen müdürüne, ―iĢçi milleti dedi mi 

illallah‖ diyerekten Ģikâyette bulunur, lakin iç iliĢkilerde onlarla arkadaĢ olmayı, 

kendini saydırmayı bilir.  

Murtaza‘nın iĢgüzarlığına ve kendisiyle rakip olmasına sinirlenir. Lakin 

vicdanlı biridir. Murtaza‘nın kızı Firdevs‘i ona Ģikayet etmeye içi elvermez. Onu 
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babasına karĢı korumaya giriĢir. Murtaza‘nın yüzüne, ―herkese karıĢıyorsun, sen kendi 

kızına bak deme‖ kozunu çocuğu korumak için elinin tersiyle iter.  

Komiser: Ġyi niyetlidir. Murtaza üzerine gelen Ģikâyetler sonucu onu iĢten 

uzaklaĢtırır ama ailesini düĢünerek, tanıdık vasıtasıyla Murtaza‘ya baĢka bir iĢ bulur. 

Onu fabrika kontrolörlüğü iĢine komiser sokar. 

 

Zenginler 

 

Fen Müdürü Kamuran Bey:  Kamuran Bey, filmde varlıklı sınıf mensubu 

olarak gösterilen tek kiĢidir. Kontrol Nuh‘la hemĢeriliğinden ve hatırlamadığı kimi 

çocukluk anılarından göçmen olduğunu anlarız. Lakin o tahsil yapmıĢ, kravat takmıĢ, 

fen müdürü olmuĢtur. Patron değildir. MaaĢlı personeldir. Dolayısıyla varlığı servet 

boyutunda değildir. Ancak yanında gösterilen insanlar düĢük maaĢlı iĢçiler olduğu için 

varlığı heybet kazanır. Ġki katlı müstakil bir evde oturur. Evinde hizmetçi ve bahçıvan 

vardır. Özel otomobili ve Ģoförü vardır. Patron olmasa da varlık içinde yaĢadığı su 

götürmez bir gerçektir. 

Fen müdürü, otoriteyi iktidarı temsil eder. Romanın orijinalinde fen müdürü 

CHP‘liyken, rüzgârın yön değiĢtirmesini takiben, DP‘li olur. Filmde ise detay demenin 

fazlaca minimalist kalacağı bu boyutu görmeyiz. 

Fen müdürü, sırt sıvazlayarak iĢ yaptırabileceğini bilen biridir. Kontrol Nuh‘a, 

―benim hemĢerim sensin, bana ne fayda varsa hemĢerimden var‖ diyerek 

motivasyonunu sağlar. Ancak, Murtaza‘ya Nuh‘la ilgili ―güya çocukluğumda beni 

sırtında taĢımıĢ, ben hatırlamam‖ der. ĠĢçilerin bir eksiğini görürse hemen kendisine 

iletmesini ister. Rekabeti çıkarına kullanmayı bilir. Normalde dikkat etmeyeceği 

ayrıntılar, Murtaza‘nın iĢgüzarlığı sayesinde çıkarına kullanacağı kozlara dönüĢür.  

Bekçi Ferhat‘ın yerinde olmadığını fark etmediği bir fabrika ziyaretinde, 

Murtaza‘nın durumu kendisine iletmesi üzerine Ferhat‘ın üç yevmiyesini keser. Sebep 

ise Ferhat‘ın izinsiz tuvalete gitmiĢ olmasıdır. 
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ĠĢçilerle fazla yüz göz olmaz. Mesafesini korur.  ĠĢçilerle arasındaki sınıf 

farkının sıkça altı çizilse de Türk filmlerinin kliĢe kötü adamlarından değildir. 

Murtaza‘nın kızı hastalandığında, Murtaza‘yı uyuduğu için Ģikâyet eden diğer iĢçileri 

azarlar. Murtaza‘ya da ilaç için para ve istirahat etmesi için üç gün izin verir.  

Damat adayı, Ġzmirli: Film süresince hiç görmeyiz. Adı bile anılmaz. Dilden 

dile dolaĢan ve her anlatımda katmerlenen mal varlığı ve bonkörlüğüyle bilinir. 

Kahramanlarımızın gözünde ekonomik durumu ve ayakkabıcı olması hariç haklarında 

pek bir Ģey bilmedikleri bu adam, mükemmel biridir. Özellikle zenginlere kayıtsız 

Ģartsız bir bağlılığı, itaati olan Murtaza için özel bir önem arz eder: Fakirde olsa 

namuslu bir kız aramaktadır. Hiç yüzünü görmediği Selma‘yı aracı yollayarak 

istemiĢtir. Hakkında bildiğimiz tek Ģey zengin olduğudur. Onun mevzusu geçtiği andan 

itibaren, Selma hariç tüm aile fertleri bollukla ilgili tüm hayallerini ortaya döker: Bu 

damat namzeti, iyi biridir, geniĢ sofralarda beyaz tabaklarda sunulan bol miktarda et, 

meyve ve tatlıyı Murtaza ve arkadaĢlarıyla paylaĢmak istemektedir. Ayrıca 

çiftliklerinden birini de Murtaza‘ya verecektir. Tüm aileyi el kapısında çalıĢmaktan 

kurtaracak ve bolluğa kavuĢturacaktır. Sürekli Murtaza‘yı onun ne kadar namuslu biri 

olduğunu övmesi de kendisinin ne kadar ehli namus biri olduğunun simgesidir. Murtaza 

ve ailesinde ne yoksa zengin damat hepsinin sırat köprüsüdür.  

 

5.2.3.3.5 Zenginlik Temaları 

 

Gıda: Orhan Kemal‘in diğer kahramanlarında gördüğümüz, hanlar hamamlar, 

gösteriĢ yapılacak kıyafetler hayalleri bu filmin kahramanlarında görünmez.  

Karakterler, hikâyenin sonunda zengin damat söylentisi çıkıp, varlık hayali yaklaĢana 

kadar hiçbir hayalinden bahsetmez. Söz edilenler yalnız ihtiyaçlardır. Karın tokluğu 

dıĢında gıda beklentisi görmeyiz. Misafir geldiğin de bile sofraları, ‗helva- yoğurt-

ekmek‘ten ibarettir.  

Zengin damat söylentisi çıktıktan sonra anlarız ki filmin en kanaatkar görünen 

karakteri Murtaza bile yoksulluğuna öfkelidir aslında: ―Ahhh, ben bilirim her Ģeyleri. 

Çeker benim de içim tereyağ, kaymak, bal. Lakin görürüm camekânda, yutkunur 
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geçerim. Yetmez almaya gücüm. Ederim kahır kendi kendime. Küserim. Ne sanarsın 

kardeĢini.‖ Fabrikada çalıĢan kızlar da, rüyalarında, et, çerez, meyve, saray burması 

görmektedir.  

Mobilya: Murtazaların evi, yoksul ve eĢya bakımından da kıt bir evdir. Bir 

divandan baĢka mobilyalarını görmeyiz. Zümrüt, nevresimlerin parça parça olduğundan 

dem vurur. Evin hanımı Zümrüt, kendisi için değil, misafir gelince ayıp olmasın diye 

sandalye istemektedir. Karın tokluğu dıĢında ağzından duyduğumuz tek talep bu olur. 

Sandalye istemekte maksat, zengin durmak değil, ne kadar fakir olduklarının üzerini 

örtmektir. 

Uyku: Murtaza gece bekçisidir, sonra da gece kontrolörü olur. Ekmek için 

gece uykularından feragat etmiĢtir. Gündüz de onu ekseriyetle fabrikada görürüz. Ne de 

olsa ―bir vazife üstündür her bir Ģeyden‖. 

Kızları daha çocuktur, bünyeleri çalıĢma koĢullarını kaldırmamaktadır. Ancak 

geçim sağlanması için fabrikaya verilmiĢlerdir. Ġki kız da iĢ baĢında uyumaktadır. 

Ancak babaları bu uykuyu onlara layık görmez. ĠĢ baĢında uyunmamalıdır. Ne de olsa 

fabrika Murtaza‘nın kayıtsız Ģartsız amade olduğu zengin insanlarındır. Çocuklar için 

dinlenmek, lüks haline gelmiĢtir. Nitekim Murtaza, kızlarını uyurken görünce, Firdevs‘e 

ceza için tokat atar, çocuk beyin kanaması geçirir ve ölür.  
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5.2.3.4 El Kızı ( 1965 – Nejat Saydam) 

 

5.2.3.4.1 Filmografi ve Konu 

 

1965 

Yönetmen: Nejat Saydam 

Senaryo: Nejat Saydam 

Eser: Orhan Kemal 

Yapımcı: Murat Köseoğlu 

Müzik: Tahir Aydınoğlu 

Görüntü Yönetmeni: Melih Sertesen 

Oyuncular: Türkan ġoray, Ekrem Bora, Tunç Oral, Çolpan Ġlhan, Suzan Avcı, 

Cahide Sonku, Nevin Nuray, Handan Atalı, Hikmet Gül, Nezihe Güler 

 

KONU: 

 

Fakir ve kimsesiz bir kız olan Nazan, teyzesinin yanına sığınmıĢtır. Varlıklı bir 

ailenin oğlu olan avukat Mazhar‘la iliĢkisi sonucu hamile kalır, evlenir. Mazhar‘ın 

Ġzmir‘deki köĢküne taĢınarak Mazhar‘ın annesiyle birlikte yaĢamaya baĢlamıĢtır 

Mazhar‘ın annesi Saime Hanım, oğluna aĢk derecesinde bağlıdır. Nazan‘ı 

kıskanmakta ve kendi sosyal sınıfına layık görmemektedir…. 

Nazan‘la Mazhar‘ın 6-7 yaĢlarında bir oğlu vardır. Saime Hanım türlü 

entrikalar çevirerek oğluyla gelininin arasını açar. Bu konuda komĢusu Naciye 

Hanım‘dan da yardım alır. Mazhar, kendisini aldattığını sandığı Nazan‘dan boĢanıp 

evliliği sırasında barda tanıĢtığı Jale‘yle evlenir. 

Oğlu ve kocasından ayrı düĢen Nazan, Ġstanbul‘a teyzesinin yanına geri döner. 

Teyzesi parmağındaki yüzükte gözü olduğundan onu barındırır. Nazan, mahallesindeki 

iki erkeğin tecavüzüne uğrar. Teyzesinin yanına dönemez. Ġzmir‘den gelirken tanıĢtığı 

barda çalıĢan arkadaĢı Nesrin‘in evine taĢınır. Nesrin hastalanınca onun yerine gazinoda 

sahne almaya baĢlar.  
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Nesrin ölür. Nesrin‘in sevgilisi Naci hala o evde yaĢamaktadır. Naci zengin 

olma hayalleriyle uyuĢturucu imal ederken polis eve baskın yapar ve o esnada orada 

olan Nazan‘ı da tutuklar. Durumu gazetelerden okuyan Mazhar çocuğunun annesine 

yardım motivasyonuyla ona avukat tutar. Lakin Nazan 10 yıl hapse mahkum olur. Ġsyan 

etmez, dirayetle bekler. Hapisten çıktığında, ―kötüler‖ cezasını bulmuĢtur. 

Kayınvalidesi ölmüĢ, iĢbirlikçisi komĢu kadın yoksullaĢmıĢtır. Oğlu üniversiteye 

baĢlamıĢtır. Nazan‘ı öldü sanmaktadır. O sırada Mazhar da ölür. Nazan oğlunu bulmak 

üzere Ġzmir‘e taĢınır.  Hüküm giymiĢ ve zamanında pavyonda çalıĢmıĢ olduğundan 

dolayı oğluna kimliğini açıklamaz. Haldun‘un itibarını sarsmak istememektedir. 

Temizlikçi olarak oğlunun yanında çalıĢmaya baĢlar. Zamanında kendisine kötülükler 

etmiĢ Naciye‘yle karĢılaĢır. Naciye, Nazan‘ı kullanarak Haldun‘dan para almak 

istemektedir. Nazan oğlunun mevkiini korumak için Naciye‘yi öldürür. Kendisi de 

intihar eder. Doktor olarak incelemeye giden Haldun, yanında çalıĢan temizlikçi kadını 

yüzüğünden tanır, ölenin annesi olduğu ortaya çıkmıĢtır.  

 

5.2.3.4.2 El Kızı Romanından El Kızı Filmine 

 

Orhan Kemal, toplumcu gerçekçi bir yazar olsa da, kimi zaman, kendisinin de 

içine 300‘ü aĢkın senaryoyla dahil olduğunu belirttiği YeĢilçam olgusunun etkilerinin 

eserlerine yansıdığını daha önce belirtmiĢtik. El Kızı da bu eserlerinden biri hatta 

kanaatimizce baĢta gelenidir. Nihayetinde sinemaya da aktarılmıĢtır. Orhan Kemal‘in 

aynı etkileri taĢıdığı söylenegelen Devlet KuĢu romanı da 60‘larda Avare Mustafa 

adıyla beyazperdeye aktarıldıysa da ikisinin aktarımı açısından keskin farklar 

mevcuttur.  

Genel olarak Orhan Kemal‘in romanlarından uyarlanan filmlerin toplumcu 

gerçekçilik akımının da etkisiyle anlatı açısından da dönemin YeĢilçam eserlerinden 

farklı olduğunu görürüz. Diyaloglar daha gerçekçi, oyunculuklar mümkün mertebe 

yalındır. ÇalıĢmamız kapsamında incelediğimiz diğer Orhan Kemal senaryolarında daha 

doğal bir ton tutturulmuĢtur. Bunda, o dönemde sinema üzerine çeĢitli tartıĢmalar 

sürdürerek fikir üreten yönetmenler tarafından çekilmiĢ olmalarının da etkisi olduğu 
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görüĢündeyiz. 60‘larda Kemal‘in eserlerini perdeye aktaran Atıf Yılmaz, Memduh Ün, 

Lütfi Akad, Tunç BaĢaran  ilerleyen yıllarda da kendi tarzlarını aramıĢ yönetmenlerdir. 

Bu dört yönetmenin yanı sıra Orhan Kemal‘in El Kızı romanını uyarlayan 

Nejat Saydam‘sa El Kızı‘nın YeĢilçam etkisiyle örülmüĢ konusuna fazlaca yaslanarak 

tam bir YeĢilçam melodramı çekmiĢtir. Oyunculuklar abartılı, sahne arası geçiĢleri 

gösteriĢlidir, ana kahraman Nazan, pavyonda çalıĢmaya baĢlayınca film, ikinci 

yarısından itibaren müzikli melodram haline gelir. Nazan‘ın söylediği her bir Ģarkı, tam 

zamanlı olarak filme alınmıĢtır. Dublaj olarak, YeĢilçam popüler sinemasından 

kulağımızın aĢina olduğu YeĢilçam fonetiği diye tanımayabileceğimiz tonlama 

hakimdir. Senaryoyu da yazan Nejat Saydam, diyalog yazımında, abartılı, 

gerçekçilikten uzak, YeĢilçam anlatısına yakın bir dil kullanmıĢtır. Göstergesel olarak 

da gayet basit öğeler kullanılmıĢtır. Örnekse, köĢkte ne zaman kötü bir olay yaĢanacak 

olsa, bir karakedi evin içinde dolanırken gösterilir. En nihayet Mazhar, Nazan‘ı aldattığı 

gece kara kedi, Mazhar ve Nazan‘ın nikah fotoğraflarını yere düĢürür. 

Filmin popüler sinema kalıplarına uygun olması sadece yönetmenin 

eğiliminden kaynaklanmaz, bunda orijinal eserin de büyük payı vardır.  

El Kızı romanında karakterler  "iyi-kötü" olmak üzere keskin ve yalınkat 

çizgilerle ayrılmıĢtır. Klasik bir  "son"un yer aldığı bir çizgjsellik söz konusudur.
611

 

Mehmet Nuri Güntekin, yaptığı tasnifte, El Kızı romanını Anadolu'daki 

DeğiĢimin Topraktaki Yansıması-Kırsalda Büyük DönüĢüm ve Çözülme: baĢlığı altında 

ele almıĢtır. Tahir Alangu ise, 1) Biyografya romanları, 2) Adana‘da toprak ve fabrika 

iĢçilerinin dünyası, 3) Ġstanbul‘da küçük adamların hayatları olmak üzere tasniflemiĢ ve 

El Kızı‘nı üçüncü sınıfa dahil etmiĢtir. 
612

Genel olarak Orhan Kemal külliyatını nitelerken, 

Mehmet Nuri Güntekin‘in tasnifine daha çok katılsak da, El Kızı romanı konusunda, Tahir Alangu‘ya 

daha yakın durduğumuzu belirtelim. Tahir Alangu üçüncü kısımdaki romanların da Kemal‘in 

Ġstanbul kenar mahalleleri, fabrika çevreleri, gecekonduları dolduran, Anadolu ve 

Rumeli'den gelmiĢ, katlarını yitirmiĢ insanların yaĢama savaĢlarını, bu yoldaki 

kavgalarını anlattığına değinir. Tahir Alangu‘nun bu bölüm altındaki eserlerle ilgili 
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yorumu Ģöyledir:  

―Orhan Kemal'in bu sıradaki romanları, diğer iki gruba bakımla, 

‗çalakalem» yazılmıĢ, çoğu taslak halinde yayımlanmıĢ eserlerdir… 

Bunların gerekli araĢtırma ve çalıĢmalardan yoksun kalmıĢ ‗MasabaĢı 

tasarlamaları‘ olduğu ilk bakıĢta görülür. Bunlardan bir bölümünü, 

Orhan Kemal, sonradan yeniden iĢlemiĢ ve geniĢletme gereğini de 

duymuĢtu… 

Onun bu grupta, çok silik kalmıĢ bir romanı da, gelin-kaynana 

kavgalarını anlatan El Kızı (1960) adındaki romanıdır. Hüseyin 

Rahmi'den bu yana romancılarımızın üzerinde çok durdukları bu 

temayı o, katlarından düĢmüĢ küçük ailelerin iliĢkilerini ve 

yaĢamlarını tasvirde kullanıyor. Eserine gıcık-layıcı, hızlı tempolu bir 

serüven romanı biçimi verirken, bir yandan sinemayı hesapladıktan, 

bir yandan da kolay okunmaktan baĢka bir amacı olmadığı 

anlaĢılıyordu.
‖ 613

 

 Taylan Altuğ ise romanın piyasa duyarlığının ve bitmek bilmez Ģematik 

entrikaların bir toplamı olduğunu söyler:   

Kemal‘in senaryo çalıĢmalarından biri olsa gerektir… Orhan Kemal 

gerçeğinin öbür yüzüne açıklık getiren «uç» örneklerden biridir. Ayrıca, 

gerçekçi bir roman yazarının dolaĢtığı sınırları da göstermesi bakımından 

ilgi çekicidir
614

 

Roman‘la film arasında dönem farkı vardır.  

―Roman, Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki toplumsal ve siyasal olaylar 

çok arka planda bırakılarak, düĢünsel anlamda da, sadece iyî-kötü, anne 

sevgisi, saflık, ailenin parçalanması, 'namus-ahlâk gibi temaların ‗zavallı‘ 

bir kadının (Nazan) perspektifinden aktarılmasıdır. Romanın sonunda, bir 

biçimde kötülerin cezalandırılması, Orhan Kemal'in tekil gerçekliği 

bütünsel gerçeklikten ayırdığı, ayrı tuttuğu durumlara, daha çok da 

YeĢilçam tarzı, sinematik gerçekliğe uygun düĢer. (Bu durum, yazarın 

bireysel tarihinin, gerçekliğinin, yaratığı metinsel biçimlere nasıl 

yansıyacağını da gösterir.) Daha önceki toplumsal gerçekçi romanlarının 

aksine, cezasını bulmuĢ bir kötülük söz konusudur.‖ 
 615

 

Romanda verilen alt yapıların filmde verilmemesi seyredilen hikayeyi iyice 

yalınkat hale getirmiĢtir. Romana göre, oğluna kıskançlık derecesinde düĢkün  Hâcer 

Hanım, aslen Balkan göçmeni bir Osmanlı memurunun kızı iken yaĢadığı, devletin, 

toplumun ve eskinin bütün değerleriyle çöküĢünden sonra Anadolu'daki küçük bir kente 
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taĢınmıĢ 'düĢmüĢ' bir karakterdir. Oğlu Avukat Mazhar Bey, sıradan "hizmetçi ruhlu" 

diye tanımladığı Nazan'la evlenir.  Soyluluk ve dramatik bir geçmiĢ takıntısıyla zamanı 

durdurarak yaĢama heveslerinde olan Hâcer Hanım, gelinine entrikalar kurarak onu 

oğlundan ayırır. ‗Saf ve temiz‘ Nazan ise, hep ‗ilahi‘ adalete inanarak beklemeyi 

sürdürür.  Avukat Mazhar,  bir toprak davasından dönerken ölür. Fakat Nazan ve 

Mazhar'ın oğlu büyür, ‗ilahi adalet‘ yerine gelir, Nazan'a tuzaklar kurup kötülük eden 

Hâcer Hanım, sefil ve periĢan bir hale düĢerek, romanın dramatik örgüsünü tamamlar. 

Mehmet Nuri Güntekin,  romanda iĢlenen modernleĢmenin Anadolu Ģehirlerine etkisi ve 

bireylerin yaĢantısı ve düĢüncesi üzerindeki yansımalarının altını çizer: Sosyolojik 

olarak Cumhuriyet'in ilk yılarındaki toplumsal yaĢamın,   kadın-erkek  iliĢkilerinin,   

geleneksellikten   sıyrılıpkamusal alanlarda nasıl yer aldığı ile ilgili birtakım ipuçları da 

barındırmaktadır:
 616

 

"Çayını yudumladı. Yeni moda olmaya baĢlıyan aile gazinolarından 

birinde karĢılıklı çay içiyorlardı. Devrimlerin getirdiği yeniliklere hemen 

uyuveren Mazhar için karısiyle bir bahçe, yahut herhangi gazinoda çay, kahve, 

hattâ rakı içmek aykırı değilse de, etraf henüz böyle Ģeyleri yadırgıyordu. 

Nitekim gazinoya girip çıkan erkek müĢteriler- velev karısı olsun- avukat 

Mazhar'a iyi gözle bakmıyorlardı. Erkeklerin arasına kadın getirilir miydi? 

GörülmüĢ Ģey miydi?‖ 
617

 

Mazhar‘ın romanın tümüne egemen olmayan, ―yenilikçi‖ davranıĢları, daha 

sonraki entrikalarda kaybolur gider. Dikkate değer olan, Ġstanbul'dan gelen bar kızlarının 

artık ciddi bir bar-pavyon kültürüne kapı aralamıĢ olduğunu görmemize rağmen, kadının 

erkek kültürü karĢısındaki konumunda hiç düĢünsel bir değiĢme yoktur.
618

 

―OkumuĢ olmanın Cumhuriyet'in devrimlerine açık olmayı 

beraberinde getirmesinin Orhan Kemal'in romanlarında bir ana akım 

olduğunu söyleyebiliriz. Romanın genel örgüsüne denk düĢen ve 

toplumsal bir olgu olarak yazarın nedensellik olarak birbiriyle 

iliĢkilendirdiği ikiyüzlülüğün, duvarların dıĢına yansıması, kadının dıĢ 

toplumsal dünyaya artan katılımından kaynaklanır. DıĢarı taĢan, artık 

sadece erkeğin kültürel olarak egemenliğinden kaynaklanan bir ahlâki 

çürümüĢlüğü değildir; aynı sürece kadın da katılır. Dolayısıyla, 

Anadolu'daki kentlerin modernleĢme araçlarından ya da 

göstergelerinden biri pavyonlar/barlardır. Çukurova'da veya diğer 

Ģehirlerde (bu gibi yeni kentsel olgular ve mekanlar) aile bağlarının ve 

iliĢkilerinin değiĢime uğradığı, yeniden biçim aldığı mekanlar haline 
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gelir. Bu mekânlar, eĢraf, yerel aydın, iĢçi ya da memurların, kendi 

toplumsal koĢullarının dar ve geleneksel iĢleyiĢlerinden bir tür ‗çıkıĢ‘ 

yerleri halini alır. Bunun sonucu olarak, her ne kadar dramatik bir 

karĢılaĢmalar ve 'ilahi adalet' döngüsünün süslediği bir roman da olsa, 

'El Kızı', bir baĢka açıdan, Anadolu'daki bir ailenin ‗alaturka‘ 

iliĢkilerle de olsa, çözülmesinin romanıdır.
619

 

 
Mazhar öldükten sonra olay örgüsü dramatik iyi-kötü akıĢına göre belirlenir. 

Türk sinemasındaki kliĢelere denk gelecek biçimde, Mazhar'ın oğlu doktor olur. SarıĢın, 

mavi gözlü sevgilisi, zengin müstakbel kayınpederi, vs. kalıp insan iliĢkileri ve fiziksel 

özellikleriyle romanın ilk bölümünde az da olsa betimlemesi yapılan toplumsal koĢulların 

çok uzağında inanılması zor (dramatik) karĢılaĢmalarla olay örgüsü sürer gider.
620

 

 Filmde Mazhar, hikayenin sonuna kadar yaĢamakta, olayların gidiĢatına 

katkıda bulunmaya devam etmektedir. Filmde çatıĢma noktaları, zenginlik fakirlikten 

ziyade, iyilik kötülük üzerinden kurgulanmıĢtır.  

 

5.2.3.4.3 El Kızı Filminin Ekonomik Perspektifle ÇözümlenmiĢ Öyküsü 

 

 

Sekans 1: 

- Bir kuyumcu vitrini görürüz. Altınlar ve baĢka değerli mücevherler 

sergilenmektedir. Her türlü zihnet eĢyası detaylarıyla gösterilmektedir. Bilezikler, 

kolyeler, kordonlar, erkek yüzükleri, kadın yüzükleri, inci kolyeler… Sahnede bunların 

türlü çeĢitlerini, farklı kombinasyonlarda defalarca uzun uzun görürüz. Sahne sadece bu 

görüntülerden ibarettir ve bir vitrin sahnesi için fazlaca uzundur. 2 dakika 15 saniye 

sürer. Kuyumcunun vitrinden bir yüzük alan eliyle sahne biter. 

- Mazhar kuyumcudadır, Ģık giyimlidir; kravatı ve kaliteli paltosuyla ―zengin 

durmaktadır‖. Kuyumcu yüzüğün hikayesini anlatırken o umursamaz, soğuk bir ifadeyle 

dinler. Yüzüğün hikayesinden çok, fiyatıyla ilgilenmektedir. MüĢteri olmanın verdiği 
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koĢulsuz haklılık durumunu yaĢar adeta. KarĢılığında para verecektir. Hükmeder bir 

havası vardır.  

Kuyumcu: Emin olun son derece kıymetlidir, taa bilmem kaç sene evvel 

sultanlar giderken, Yahudi bir tefecide kalmıĢ, tefeci ölmüĢ çocuklarına, 

çocukları da… 

Mazhar: Kes, bırak Ģimdi yüzüğün macerasını da fiyatını söyle. 

Kuyumcu: Emredersiniz Mazhar Bey. 

Mazhar: Beni nerden tanıyorsunuz? 

Kuyumcu: Avukat değil misiniz? 

Mazhar: Evet, fiyatı ne yüzüğün? 

Kuyumcu: Bir tek fiyat. 

Kuyumcu: Evet? 

 

Mazhar kuyumcudan çıkar. Filmin toplamda ilk dört dakika kuyumcuda geçmiĢtir.  

Sekans 2: 

- Mazhar taksidedir. Kutudan çıkarır, yüzüğe bakar 

Sekans 3: 

Flashback,  

- Nazan, gecekondu mahallesinde tek katlı bir evin önünde leğende çamaĢır 

yıkamaktadır. Ev elbisesi ve baĢında tülbentiyledir. Mazhar evin yakınına gelir. Nazan 

onu görünce sevinir, içeri kaçar kıyafetini değiĢtirir.. 

- Nazan ve Mazhar  çimenliktedir. Nazan üzerini değiĢtirmiĢtir. Melodram 

tonunda bir sahnedir.  Nazan ve Mazhar seviĢir. 

Sekans 4: 

- Nazan, hamile kalmıĢtır. Bu ortaya çıkınca teyzesi Nazan‘ı evden kovar. 

Nazan elinde bavuluyla evden çıkar. Nazan, çıkınca mahalleyi görürüz. Tek katlı 

birbirine benzer evlerin dizildiği yolları bozuk bir gecekondu mahallesidir.  

Türkan: Teyzem her Ģeyi öğrenince evden kovdu. 

Mazhar: Sağlık olsun avukatlık stajımı bitirdim. Ġzmir‘e yerleĢeceğiz.  

 

Mazhar, durumu annesine telgrafla haber vermiĢtir. Çocukları orda doğacaktır. 
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Sekans 5: 

Flash back çıkıĢ.  

-Mazhar taksinin arka koltuğundadır. Elindeki zümrüt taĢlı yüzüğe bakar. 

Araba bir köĢkün  önünde durur.  

-Mazhar eve girer. Oğlu Haldun (6-7) babasını sevinçle karĢılar, arabanın 

arkasından bakmaya gider. Mazhar, Nazan‘ı odalarına götürüp yüzüğü hediye eder. 

Lakin annesine söylememesini, dolaba kaldırmasını söyler. 

Bu arada Mazhar‘ın annesi gelir. Onların bir arada olmasından rahatsızdır. 

Oğlunun Nazan‘a ilgisini kıskanmaktadır. ―Ġçerde n‘apıyorsunuz ?‖der. Mazhar, ―Ne 

istersek yaparız‖ diye yanıtlar. Sonra annesinin gönlünü almak için yanına gider. Annesi 

onu yanından kovar. Mazhar karısının yanına gelir. Oğulları yanlarına gelir. 

Ağlamaktadır. Babaannesi ―Hımbıl babanla pasaklı annenin yanına git‖ diye sitem 

etmiĢtir. Mazhar annenisinin Haldun‘u kendilerine karĢı doldurmasına sinirlenir. 

Annesine çıkıĢacakken, Nazan engeller: ―Sonunda ben suçlu çıkıyorum.‖ 

- Haldun salondadır. Sehpanın üzerinde elektrikli treni vardır. Haldun 

babaannesinin söyledikleri yüzünden kızgındır. Mazhar, Nazan‘a, ―Çocuğu hazırla, 

çıkalım‖ der. Yemeği dıĢarda yiyeceklerdir. 

 Nazan: Ama sofra hazır. 

Mazhar, diretir.  

-Nazan Kayınvalidesi Saime Hanım‘ın yanına gider, onun yemeğini 

hazırladığını istediği zaman yiyebileceğini söyler. Saime Hanım, onu yanından kovar.  

Saime Hanım, Nazan gittikten sonra onun hazırladığı yemeği yer. Bu evliliğin bitmesini 

istediği bellidir. Her tavrında, mimiğinde, gösteriĢli bir sitem, nazire ve çekememezlik 

ifadesi taĢımaktadır. Nazanların odasına gider. Nazan‘a yeni alınan yüzüğü dener. Kapı 

çalar. Parmağında yüzükle kapıyı açmaya iner.  
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Sekans 6:  

KomĢu Naciye Hanım gelmiĢtir. Kinayeyi seven, haset bir kadındır. Naciye, 

Saime‘ye, ―Kızınla oğlunu gördüm yemeğe gidiyorlardı. Sen niye gitmedin?‖ der. 

Saime: Israr ettiler ama gitmedim. 

Naciye: Niye havan dağılırdı. 

Saime: Sıkıntısı olanlara mahsus o, benim içim tazedir taze. 

 

   Naciye, Saime‘nin parmağındaki yüzüğü görür. 

Naciye: Ayol bu ne böyle? 

Saime: Ne olsun, Mazhar‘cığım karısına almıĢ. 

Naciye: Çok güzel, 

Saime: O el kızına da çok yakıĢır ya, bizim eve, bizim durumumuza layık 

mıydı? Bütün sosyeteye rezil olduk. Ama ne var ki Mazhar‘cığımı 

evlenmeye ikna etti o haspa. 

Naciye: Onu bunu bilmem teyzecim ama görünen o ki Mazhar Bey 

karısını çok seviyor. 

Saime: Eğer ben de onu oğluma karı yaptırırsam, bana da Saime 

demesinler. O evladı doğuran bu boya getiren, saçını süpürge yapan 

benim ben, o değil.  Evimize geldi geleli adam oldu kenarın dilberi… 

Zümrüt taĢlı yüzüğü babasının evinde mi takmıĢ o? Kim bilir yavruma 

neler dedi, baĢının etini yedi. Bizim eski halimiz yok Naciye. Kala kala 

bu köĢk kaldı rahmetliden, bir de Mazhar‘ın kazandığı avukatlık ücreti, 

baĢka bir Ģey yok. Böyle büyük masraflara tahammülümüz yok bizim. 

Mutlaka oğluma o söylemiĢtir annene yüzüğü göstermeyelim diye. 

 

Naciye, Nazan‘ın Mazhar‘a büyü yaptırabilmiĢ olacağını söyler. Saime inanır. 

Naciye, bütün sosyetenin fal baktırmaya, büyü bozdurmaya gittiği bir falcıdan bahseder. 

Ona büyü bozdurmaya gitmelerini teklif eder. Saime‘nin aklına yatmıĢtır, ―Oğlum 

bensiz ağzına lokma koymazdı‖ der. Mazhar‘ın Nazan‘ı bu kadar önemsemesini büyüye 

mal eder. 

  - Mazharlar eve gelir. Mazhar sinirlidir. Haldun lokantada huysuzlanmıĢ, 

yemeği burunlarından getirmiĢtir.  

Mazhar: uyut Ģunu, sofrayı hazırla geç karĢıma otur, ağız tadıyla bir Ģey 

yiyemedik. 

- Mazhar sofradadır. Karısına da rakı ikram eder. Nazan içmek istemez. 

Mazhar zorla içirmeye kalkar. Nazan‘ın midesi bulanır. Mazhar sinirlenir. 
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Mazhar: Defol defol! Hiçbirinizi sevmiyorum. Bıktım bıktım bu ezici 

havadan! 

- Evde dolaĢan bir kara kedi görürüz, yönetmen, durumun kötüye gideceğini 

seyirciye böyle sezdirmek istemiĢtir.  

Sekans 7: 

-Mazhar, pavyonların olduğu bir sokaktadır. Bir pavyonun önünde kapıda 

karĢılanır. 

Kapıcı: Müdürümüz Rıza Bey duysa geldiğinizi sevinçten deliye döner. 

Sizin iyiliklerinizi nasıl unutur, ona bu iĢi siz verdiniz. 

- Mazhar içeri girer, hediye olarak Ģampanya açılır. Barın müdürü Rıza, 

komĢuları Naciye‘nin kocasıdır.  Barda çalıĢan  Jale‘yi ona taktim eder. Rıza, Mazhar‘ın 

bara gelmesine çok sevinmiĢtir, Mazhar‘la bir çıkar hesabı vardır.  

- Rıza, ertesi gün barda olanları karısına anlatır: Mazhar, Jale‘yle üç saat locada 

kalmıĢtır. 

Sekans 8:  

Mazharın evi: 

- Sabah, Saime oğluna sitem etmektedir. Dünden beri aç oturduğunu söyler.  

Mazhar: O ne demek anne, benim evim senin evin, ayrı gayrımız mı var? 

Saime: Var oğlum var, el kızı var aramızda. Destursuz el süremem senin 

malına, elim uzansa dirseğim geri çeker. Zavallı sen garibin evde dönen 

fırıldaklardan haberin yok. 

Saime, ―Karın sana büyü yaptırmıĢ‖ der. Mazhar Ģüpheye düĢse de kondurmak 

istemez:  

Mazhar: Peki ama anne, Nazan bütün gün evin içinde ağzı var dili yok, 

hizmetçi bile tutmuyoruz. Bütün ev iĢlerini o yapıyor. 

Saime: Eve sürekli bohçacılar geliyor… Senin gibi bir avukatın karısının 

büyücü büyücü dolaĢması doğru mu ha? 

Saime, oğlunu Nazan‘a karĢı kıĢkırtır. Kendi anne oğul bağlarıyla ilgili de 

duygu sömürüsü yapar. Anne oğulun arası düzelir. Mazhar salona gelir, Nazan temizlik 
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yapmaktadır, bakımsızdır. Mazhar, oğluna babaannesinin elini öpmesini söyler. Haldun 

isteksizce gider, babaannesinin elini öper, Saime yine Nazan‘ın arkasından konuĢurken 

Nazan girer: 

Saime: Koca almayı bilmiĢsin ama kocana layık karı olmayı 

öğrenememiĢsin, bize oğluma layık olmadığını herkes her yerde 

söylüyor. 

Saime biraz daha söylenir. Nazan Saime‘ye anne diye hitap etmektedir. Saime 

bundan da rahatsızdır. 

Nazan: Annem sayılmaz mısınız? Benim sizden baĢka kimim var? 

Saime: Ben senin annen olacak yaĢta mıyım? Cahil, görgüsüz. Koca 

karıların yerine konulmak istemem.  

 

Sekans 9: 

KomĢu Naciye Hanım, Saime‘ye Mazhar‘ın bara gidip Jale‘yle vakit 

geçirdiğini söyler. Saime, bunun Mazhar‘la Nazan‘ın arasını bozacak bir durum olarak 

görüp sevinir. Jale‘yi merak etmiĢtir. 

Sekans 10: 

Saime çalımla Mazhar‘ın ofisine gider. Karısına aldığı yüzüğü kendisinden 

sakladığı için sitem eder. Bu esnada Mazhar‘ın barda tanıĢtığı  Jale gelir. Mazhar 

tanıĢtırır: 

Mazhar: Annem, müvekkilem Jale Hanım. Kocasından ayrılıyor da… 

Saime: Vah vah Ģu dünyanın haline bakın. Pek de genç pek de güzelsin 

yavrum.  

 

Saime yeni gelin adayı olarak gözüne kestirdiği Jale‘yi tartmak için 

kayınvalidesiyle arasının nasıl olduğunu sorar. Jale aralarından su sızmadığını söyler. 

Mazhar, annesini geçiĢtirmek ister. Saime o esnada bile Nazan‘a alınan yüzük mevzunu 

gündeme getirir. Mazhar  annesini yollar. Mazhar yüzük iĢinin bu kadar uzamasından 

hoĢlanmamıĢtır. Annesinin de etkisiyle artık karısını kendine layık görmemektedir. 

Jale‘ye Nazan‘ın arkasından konuĢur.  
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Mazhar: Aptal kadına bir yüzük hediye etmiĢtim. Anneme gösterme 

demiĢtim… Annem beni sırf kendine mal ediyor.  

Jale asıl adının Neriman olduğunu söyler. Böylece pavyona girmeden önceki 

kimliğiyle kendini Mazhar‘a tanıtmıĢ olur. SeviĢmeye baĢlarlar. 

Sekans 11: 

Saime ve Naciye, evde Nazan‘a kurĢun dökmektedir. Saime Nazan‘a iyi 

davranmaktadır. Dökülen kurĢunun bir parçasını Nazan‘a verir, Mazhar‘ın ceketinin 

içine dikmesini söylerler. Saime Hanım‘ın bu güler yüzünün altından bir fenalık 

çıkacağı, tavırlarından bellidir. Lakin Nazan anlamaz. Çok mutlu olur.  Yatak odasına 

gidip Ģarkı söylemeye baĢlar. Tipik, kendi kendine Ģarkı söylerken birden arkadan 

enstürman seslerinin girdiği bir YeĢilçam sahnesidir. Nazan Ģarkıyı söylerken kah dans 

etmekte kah kocasının ceketinin düğmesini dikmektedir. 

Sekans 12: 

- Mazhar odaya girer, annesinin yüzük meselesini öğrenmesinden dolayı 

Nazan‘a kızar, yüzüğü geri ister fakat Nazan kutusunda bulamaz. Bu esnada Mazhar, 

Nazan‘ın cekete kurĢun diktiğini fark eder, annesinin karısının büyü yaptırdığı yönünde 

verdiği bilginin doğru olduğunu düĢünür. Sinirlenir, tokat atar. Gider. Nazan odadan 

çıktığında, Saime kendisindeki yüzüğü gizlice odaya bırakır.  

- Saime Nazan‘ın yanına gider, güleryüzlü davranmaktadır. 

Saime: Bir koca hem sever hem döver. Kadınlık kolay mı biz 

kocalarımızdan ne dayaklar yedik de ağzımızı açmadık. 

Nazan yüzüğü Saime‘nin aldığından Ģüphelenir. Bu esnada yüzük bulunur. 

Nazan mahcup olur. 

 Sekans 13: 

-Haldun Jale‘yi görmeye gelmiĢtir. Jale makyajını tamamlamadan onun yanına 

çıkmaz. 

-Nazan‘sa evde mutlulukla kocasının gelmesini beklemektedir. 
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- Jale ve Mazhar locaya çıkmıĢ Ģampanya içmektedir. ÖpüĢürler. 

- Nazan uyurken bir kara kedi geçerek onu uyandırır.  

- Jale ve Mazhar, gece Jale‘nin kaldığı pansiyona gelir. Jale‘nin pansiyon  

arkadaĢı Nesrin hastadır. Jale ona ilacını verir. Jale ve Mazhar seviĢir. 

- Nazan bütün gece kocasını beklemiĢtir.  (Kara kedi en sonunda Mazhar ve 

Nazan‘ın  nikah fotoğrafını düĢürür kırar) 

Sekans 14: 

- Mazhar ofistedir, annesi gelir. Gece gelmediği için hesap sorar. Karın seni 

aldatıyor demeye getirir. ―Eve gelmeyeceğini bilse eve adam bile alır o‖ der. Mazhar, 

―Ben gelmeyeceğim, öyle bir kalleĢlik yaparsa bana haber ver,‖ der. 

Sekans 15: 

Saime evde Nazan‘a iyi davranmaktadır. Kendine bakmadığından dem vurur.  

Saime: Sen cazibeli bir kadın olsan kocan iĢi biter bitmez eve gelirdi. 

Barda kadınlarla düĢüp kalkmadığını neyle temin edersin? 

Nazan: Bu onun vicdanına kalmıĢ bir Ģey. 

Saime: Geçen akĢam karĢısına oturup iki kadeh içmedin. Bu akĢam güzel 

bir sofra kur, cesaret olsun diye kocan gelmeden bir kadeh iç. 

 

- Saime Naciye‘ye gece eve bir adam yollaması için para verir. 

- Mazhar evli olduğu halde Jale‘ye evlenme teklif eder. 

- Nazan sofrayı kurmuĢ süslenmiĢtir. Saime, ona rakı içirir. Nazan sarhoĢ 

olmuĢtur, bayılır. Saime ıĢığı yakıp kapatarak, bahçede bekleyen adama iĢaret verir, 

adam gelir. Saime‘yle beraberce Nazan‘ı yatak odasına taĢırlar. Saime, onları yalnız 

bırakıp çıkar. Nazan, içkinin tesiriyle adamı Mazhar sanmaktadır. Tam sarılmıĢlarken, 

Saime yanında polisler ve Mazhar‘la gelir. 

Sekans 16: 

 Ertesi günün gazetesinin sür manĢetini görürüz: ―Ege Ekspres‖: 
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―Ġzmir sosyetesinde skandal‖ 

―ġehrimiz avukatlarından M.Ġ‘nin karısı N.Ġ,  cürmümeĢut halinde yakalandı.‖  

Sekans 17: 

Saime Nazan‘ı trene bindirmektedir.  

Saime: Masumluğunu herkese söylediysem de kimseyi inandıramadım. 

Sen biraz teyzenin yanında kal, gerisi kolay. Ben Mazhar‘ımın gönlünü 

yapar seni tekrar evlendiririm 

Nazan, ―Haldun‘u benden ayırmayın‖ der. Saime moral verir. Nazan yüzüğü 

geri verecektir. Saime almaz. Nazan kompartımanda Jale‘nin hasta ev arkadaĢı Nesrin 

ile karĢılaĢır. Nesrin onu tanır, durumdan haberdardır. Lakin ne vesileyle bildiğini 

Nazan‘a söylemez. Nazan‘a sıcak davranır,  ―ġahsi eĢyaların nerde?‖ diye sorar.  

Nazan: Çocuğum ve kocam yanımda olmadıktan sonra eĢyanın ne önemi 

var? 

Nesrin: Neyse ki yüzüğü akıl etmiĢsin. Ġnsanlık hali bu sıkıĢırsan satarsın. 

Nazan: Allah korusun, acımdan ölsem yine satmam. Kocamdan ve 

çocuğumdan kalan tek hatıra bu.  

Nesrin, Ġstanbul‘da teyzesini bulamazsa kendisini bulmasını söyleyip adresini 

verir. 

Sekans 18: 

-Haldun annesini sormaktadır. Saime ona annesini kötüler: ―Annen kötü kadın 

oldu yavrum‖ 

Saime: Hem baban sana neler alacak toplar trenler her Ģey… 

Mazhar gelir, annesine çocuğu üzmemesini söyler.  

Sekans 19: 

Nazan, eski mahallesine gider, yine teyzesinin evine sığınmak ister. Kovulduğu 

günün aksine çok iyi karĢılanır. Teyzesi Aliye Hanım, çok iyi davranır. Ne de olsa 

Nazan artık varlıklı bir avukatın karısıdır.  ― Kocan çocuğun nerde?‖ diye sorar. Nazan, 
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kocasından ayrıldığını söyler. Yine Aliye‘nin evinde kalmak istemektedir. Aliye yüzüğü 

görmüĢtür. Nalan‘ın onda kalmasını memnuniyetle karĢılar.  

- Aliye hanım tekstilde çalıĢmaktadır. ĠĢ çıkıĢı, diğer kadınlar Nazan‘ın 

geçimini nasıl sağladığını konuĢur, ―Koskoca bir avukat karısı, parası olmaz olur mu?‖ 

görüĢünde hemfikir olurlar. Aliye Hanım, Nazan‘ın biraz parası olduğunu, ama 

kendisinin  parmağındaki yüzüğü satsalar bir çorap makinesi almayı umduğunu söyler.  

Mahallenin erkeklerinin gözü Nazan‘dadır. Sözle taciz etmektedirler. Nazan 

teyzesinin evini temizleyip pakladığı eski günlerine geri dönmüĢtür. 

Sekans 20: 

- Mazhar Jale‘yle evlenir. Jale eve bolca yeni eĢya almıĢtır. Saime bu yeni 

gelini de sevmemiĢtir. Yeni eĢya alınmasından da rahatsız olmuĢtur. 

Saime: Oğlumu mahvedeceksin, biz borç harç içindeyiz. Hatta bu köĢkü 

bile ipotek ettik.  

Jale: O hepsini kurtardı, benim de biraz param vardı, borçları ödeyip 

köĢkü kurtardık. 

Jale,  Saime‘yi evden kovar. Saime baĢta Jale‘yle oğlunun birlikteliğini onaylar 

bir atmosfer çizdiğine  piĢman olmuĢtur. Jale‘yle Mazhar‘ı ayırmak için büyü yapaken 

Jale‘ye yakalanır. Jale‘ye büyü meselesini oğluna söyememesi için yalvarır. Jale, 

karĢılığında Saime‘nin evden ayrılmasını Ģart koĢar. 

Sekans 21: 

- Nazan‘ın trende tanıĢtığı Nesrin hususi arabayla Nazan‘ın yaĢadığı mahalleye 

gelir. Gecekondu mahallesinin tüm çocukları arabanın baĢına üĢüĢür. Nesrin, niĢanlısı 

olarak taktim ettiği Naci‘yle gelmiĢtir. Nesrin Nazan‘la arkadaĢlığını sürdürmek 

istemektedir. Onu arabayla alıp kendi evlerine götürürler. Biraz sohbet edeceklerdir.  

Mahalleden Nazan‘la ilgilenen ―kötü niyetli adamlar‖ bir taksi tutup Nazan‘ı takip eder, 

geldikleri yerin barda çalıĢan kadınların kaldığı bir pansiyon olduğunu öğrenirler. 
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- Nazan evde Nesrinlerin ikram ettiği içkiden içer. Serbest bir ortamdır. 

Nesrin‘le sevgilisi yan odaya geçip seviĢir, Nazan pencereden bakarken baĢka bir odada 

seviĢen baĢka bir çift görür. Garipsemez, doğal karĢılayarak bakmaktadır. Ġçki içerken 

uyuyakalır. AkĢam, Nesrin bara gider, Sami Nazan‘ı eve bırakır. Nazan mahallede 

dedikodu olmasından korktuğundan, onu evin önüne sokmaz. Mahallenin baĢında iner. 

Gece karanlığında sokak tenhadır. Gündüz Nazan‘ı  takip eden iki adam yolunu keser: 

- NiĢantaĢı‘ndan, bar kadınlarının oturduğu pansiyondan geldiğini 

biliyoruz. 

-Nazan‘ı zorla,  terk edilmiĢ bir eve sokup, tecavüz ederler. Bekçi gelir, 

adamlar kaçar. 

Bekçi: Kalk bakalım. Mahalleye geldiğinde ne hırlı matah olduğun 

belliydi, yürü bakalım karakola. 

- Nazan, zührevi hastalıklar hastanesine kaldırılır. Nesrin‘le Naci ziyarete gelir.  

Nazan: Kocamla çocuğum için Ģimdi öldüm, ben kirli bir kadınım. 

- Nazan bu olayın üzerine teyzesinin kendisini eve kabul etmeyeceğini 

düĢünmektedir. Nesrin, Nazan‘ı yerleĢmek üzere evine davet eder. Nazan Nesrinlere 

taĢınır. Nesrin hastadır, çalıĢamayacak durumdadır. Ama çalıĢtığı pavyonun patronunun 

elinde Nesrin‘in ödemesi gereken 25 bin liralık borç senedi vardır. ÇalıĢmazsa 

Nesrinleri süründüreceğini söyler.  

- Nesrin pavyonda Ģarkı söylerken fenalaĢır. Patron hala sahneye çıkıp Ģarkı 

söylemesi için baskı yapmaktadır. ArkadaĢına refakat etmek için pavyona gelmiĢ olan 

Nazan, gördüğü manzara karĢısında bir anda sinirlenir. Bu sahneye kadar hep mülayim 

tavırlarıyla gördüğümüz Nazan, birden bıçkın haller takınır. Dublajının Ģivesi bile 

değiĢerek, Türk filmlerindeki ―delikanlı kız‖larınki gibi vurgulu bir hale gelir. Nazan, 

kendisinden beklenmeyecek bir çıkıĢla patronu evire çevire döver.  

Nazan: Hala bu hasta kızı sahneye çıkarmak isiyor musun? 

Patron: Tamam ne istersen yapıcam. 

Nazan: Bana bakın bana eski bir tuvalet bulun.  Ben çıkacağım Nesrin‘in 

yerine… 
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Nazan‘ın pozları, duruĢu bir anda değiĢmiĢtir. Hem kadınsı hem bıçkındır. 

Sahneye çıkar Ģarkı söyleyeme baĢlar. Mikrofonsuzdur. YaĢilçam filmlerinden aĢina 

olduğumuz, tipik bir gazino sahnesidir. Nazan‘ın Ģarkı söyleme sahnesi, Ģarkının 

baĢından sonuna kadar sürer.  

Sekans 22: 

- Nesrin verem savaĢ merkezindedir. Ameliyat olması lazımdır. Nazan, 

Naci‘nin arabayı satmasını ister ama Naci aslında o arabanın Ģoförüdür. Nesrin‘in 

ameliyat olması için gerekli parayı bulabilmek için Nazan barın patronuyla kontrat 

imzalar. Konsomatriye çıkmayacaktır.  

- YeĢilçam filmlerinin bütün kliĢeleriyle bezeli uzun Ģarkı sahneleri izlemeye 

baĢlarız. Ancak Nesrin‘in ameliyatta öldüğü haberi gelir. Patron ―ġarkısı bitmeden 

Nazan‘a Nesrin‘in öldüğünü söylemeyin‖ der. 

Sekans 23: 

-Nazan pansiyondadır. Naci bazı karanlık adamlarla gelmiĢtir. Nazan içki içer.  

-Tekrar uzun bir Ģarkı sahnesi görürüz 

- Nazan eve gelir. Naci ve üç adam evde kendi usullerince uyuĢturucu imal 

etmektedir. 

Naci: Az kaldı zengin oluyoruz, bunlar son sipariĢler. 

O sırada polis ve gazeteciler eve baskın yapar. 

Sekans 24: 

- Ġzmir‘de Haldun, annesi için ağlamaktadır. Gezetelerde Nazan‘ın evine 

yapılan baskınla ilgili haberler çıkmıĢtır. Mazharlar durumdan haberdardır. Jale de 

insanen Nalan için evhamlanmaktadır. Mazhar, Nazan‘ın suça yataklık yapacağına 

ihtimal vermemektedir.  
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Jale:  Avukatı var mı yok mu? HoĢ nerden olacak. Yüzüğü satmıĢtır belki 

de… 

Mazhar: Sahi satsa da bir avukat tutsa. 

Jale: istersen atla git, onunla ilgilenmeye mecbursun. 

 

Sekans 25: 

- Saime Hanım hastadır,  Naciye ve Ziya‘nın evinde kalmaktadır. Saime‘nin 

çok parası olması Naciyeler‘in ona bakma sebebidir.  

Rıza: Kadının epey parası var, eğer baĢına bir Ģey gelirse Mazhar Bey‘in 

haberi bile olmaz. 

Naciye: O zaman o lokantayı aldık gitti. 

Rıza: Mazhar Bey de Ġstanbul‘a gidiyormuĢ. Adımız müdüre çıkmıĢ ama 

barda onun bunun ağız kokusunu çekiyoruz. 

 

Saime‘nin ölmesini umarlar. 

Sekans 26: 

- Mazhar Ġstanbul‘a gelir, Nazan‘ın savunması için avukat ayarlar. Nazan ona, 

―Haldun‘a annesinin öldüğünü söyleyin, kötü kadın olduğumu söylemeyin.‖ der. 

- Nazan hüküm giyer, 10 yıl hapis yatar. Çıktığında Ģehir değiĢmiĢ, arabalar 

artmıĢtır. ġehri yabancılar. Yolda hapishaneden arkadaĢıyla karĢılaĢır. Kadın ona 

tuvaletçi olarak çalıĢtıkları pavyonda iĢ bulur. 

- Bara Nazan‘ın oğlu gelmiĢtir. Nazan‘la birbirlerini tanımazlar. Haldun artık 

tıpta üçüncü sınıfta okumaktadır. Babası hastadır. EndiĢelidir. Babasının öldüğünü 

öğrenir. Bu esnada Nazan barda gamlı bir Ģarkı söylemektedir. 

Nazan dıĢ ses: Ben Ģimdi bu eski sazda nerde biteceğini bilmediğim kötü 

kaderimi yaĢıyorum, iyice alkolik oldum sabah akĢam içmeden 

duramıyorum 

- Nazan artık yaĢlanmıĢ, saçlarına ak düĢmüĢtür. Artık konsomatriye de 

çıkmaya baĢlamıĢtır. Oğlunu da çok merak etmektedir. Barda kendisine kaba davranan 

adamlarla arasında kavga çıkar. Yine külhanbeyi tavırlarına geri dönmüĢtür. Adamlar 

onu bıçaklar.  
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- Hastaneden çıkınca oğlunu bulmaya karar verir. Ġzmir‘e gider. Viran bir 

gecekondu tutar. Oğlunu aramaya baĢlar. Eski evlerine gelir. Haldun da o sırada 

sevgilisini çocukluğunun geçtiği eve getirmiĢtir. Nazan nihayet oğlunu görmüĢtür. 

- Naciye, bir bardadır. Kocası ölmüĢtür. Eski, vasat bir bardır. Ölen Saime 

Hanım‘ın paralarını çalıp burayı almıĢlardır.  

Nazan bara gelir. Bir ĢiĢe açık Ģarap ister. Naciye onu tanır. Nazan, oradan 

kaçar. Tanınmak istemez. Naciye takip ettirir. Nazan evine koĢar. Fakir bir gecekondu 

mahallesidir. Ev virane haldedir. EĢya bakımından kıttır.  

Sekans 27: 

-Nazan, oğlunu takip eder, Haldun onu  dilenci zanneder. Oğlu, ―Dilenmek 

ayıp, gel bugün yanımda çalıĢ,‖ der. Nazan böylece oğlunu görme fırsatı bulur. Haldun 

artık doktor olmuĢtur. Nazan, oğlunun muayenehanesini temizlerken konuĢmalarını 

dinler: Oğlu ve sevgilisi evlenecektir. Düğün salonu seçimi için konuĢmaktalardır.  

Haldun: Parasını ben vermeyecek miyim istediğim yerde yaparım. 

Haldun Nazan‘ı kalıcı olarak iĢe alır.  

- Naciye gelir. Onu tanımıĢtır. Nazan kaçar. Naciye onu bulur.  

Naciye: Nazan Hanım anlaĢalım seninle. Oğlun doktor, alacağı kızın 

babası da epeyce zengin bizse fakiriz. ĠĢlerim çok bozuk gidiyor. 

Oğlundan senin dalganla epey para kazanırız. 

Nazan Naciye‘yi boğar. 

- Haldun‘a telefon gelir, bir kadın tren köprüsünden kendini atmıĢtır. Jale, 

Haldun ve Haldun‘un sevgilisi olay yerine gider. Haldun annesinin parmağındaki 

yüzüğü hatırlar. Jale, ―O senin annendi‖ der. Haldun annesinin ölüsünün üzerine 

kapanır.  
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5.2.3.4.4 Karakterler ve Zenginlik Kavramı ĠliĢkileri 

 

Fakirler 

 

Nazan: Kimsesizdir, teyzesinin yanına sığınmıĢ bir genç kızken . Mazhar‘dan 

hamile kalınca teyzesi onu evden kovar. Mazharla evlenerek, Ġzmir‘deki köĢke taĢınır. 

Gittiği bu yeni evde, eski alıĢkanlıklarını sürdürmektedir. KöĢkte yaĢamasına rağmen, 

eve hizmetçi tutulmasına gerek bırakmayacak Ģekilde bütün evin iĢini o üstlenmiĢtir. 

Lüks imkanlara sahip olsa da, ―sosyeteye girememiĢtir.‖ Bu çevrenin adetlerine uyum 

sağlayamaz. Ġzole bir hayat sürer. Kocasının kimi zaman karısıyla karĢılıklı içme 

tekliflerini reddeder.  

Safça bir karakterdir. Kayınvalidesi Saime‘nin bütün hakaretlerine rağmen onu 

alttan alır. Bu, biraz da kimsesizlikten kaynaklanmaktadır. Hayatta kocası, kayınvalidesi 

ve oğlundan baĢka kimsesi yoktur. Romanda da ―Bir kocam, bir kaynanam, hayatta 

baĢka kimim var‖ vurgusu sıkça yapılmaktadır.  

Zenginliği, varlığı mühimseyen bir karakter değildir. Kocasının ona hediye 

ettiği zümrüt yüzüğü geçirdiği türlü badirelere rağmen, ―ölür de satmaz‖.  

Nesrin: Barda çalıĢmaktadır. Hastadır. Yoksul olduğundan ve patrona 

borcundan dolayı çalıĢmaya mecburdur.  Ġyi niyetlidir. Nalan‘a sahip çıkar ama onu 

pavyona sürüklemeye çalıĢmaz. Sevgilisinin yanında parası için durduğunu bilir ve 

bunu kabullenmiĢtir. Mazlum, kaderine teslim olmuĢ bir karakterdir. 

 

Naci: Nesrin‘in sevgilisidir. ―Bir Ģekilde‖ zengin olmak istemektedir. Arabayla 

gezse de onun Ģoförüdür. Sevgilisinin yanında para için durmaktadır. Nesrin ölünce 

fazla üzerinde durmaz. Para kazanmak için uyuĢturucu iĢine girer, yakalanır.  

 

 Aliye: Küçük çıkarlarının peĢinde koĢan bir kadındır. Fakirken evden kovduğu 

Nazan‘ı zengin bir avukatın karısı olarak döndüğünde eve memnuniyetle geri alır. 

Gözü, Nazan‘ın yüzüğündedir. Bunu satıp evde çalıĢabileceği bir çorap makinesi almak 

istemektedir.  
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Naciye: Kötü bir kadındır. Filmin baĢında yoksul değildir. Çıkarları uğruna 

insanları harcamaktan çekinmez. Saime Hanım‘la iĢ birliği yaparak Nazan‘ın evden 

gitmesine sebep olur. Saime ölürse parasını almak için, hastalığında Saime‘ye bakar. 

Ölmesi için dua etmektedir. Saime Hanım ölünce aldığı paralarla bir meyhane açar. 

Lakin iĢler kötüye gider. YoksullaĢır. Yıllar sonra tekrar Nazan‘la karĢılaĢtığında onu 

para elde etmek için tehtid eder.  

Rıza: Saime‘nin kocasıdır. Orta sınıf bir hayat sürmektedir. Mazhar‘la 

mukayese edildiğinde yoksul olsa da ekonomik durumu yerindedir aslında. Onunki, 

filmin zenginlerine nazari bir yoksunluktur. Bu durum onu daha varlıklı olmak için 

hırslandırır. Bir pavyonda müdürdür. Bu iĢe de Mazhar‘ın nüfuzu sayesinde girmiĢtir. 

Kendi mekanını açıp ―onun bunun ağız kokusunu çekmekten‖ kurtulmak istemektedir. 

Karısının entrikalarına uyum sağlar.  

 

Zenginler 

 

Mazhar: Yalınkat, sert biridir. Esasen varlıklı bir aileden gelmesinden ve 

kendisinin de avukat olmasından dolayı saygı görmektedir. Aile, evvelden çok daha 

varlıklıyken sonra elindekilerden olmuĢtur. Kendilerine ait bir tek ipotek konmuĢ 

köĢkleri kalmıĢtır. Yine de eski alıĢkanlıklarını sürdürür. Kötü değilse de katı biridir. 

Manevi değerlerden çok ereğine kestirme biçimde ulaĢmaya karar verir. Evliliğinde 

sağlam bir irade sürdüremez. Yine de ailesine karĢı sorumluluklarını aksatmaz. Nazan 

hamile kalınca onunla evlenmiĢ, ayrılmalarının ardından da çocuğunun annesi olması 

sıfatıyla ona hukuki anlamda yardım etmiĢtir. Annesinin etkisinde fazlaca kalır.  

Saime: Mazhar‘ın annesidir. Çok zenginken malvarlığının büyük kısmını 

kaybetmiĢtir. Yine de köĢkte yaĢamaktadır. Lakin eski günlerinin hesapsız harcanan 

varlığını özler. Çevresindeki insanların, onun tabiriyle sosyetenin, hakkında ne 

düĢüneceğini çok önemser. Gelinini sınıfsal kökeninden dolayı kendi ailelerinin, 

görgüsüne, kültürüne layık görmez. O evde ikisi de aynı Ģartları yaĢasa da Nazan‘ın 

fakirlikten gelmesi onu aĢağılamasına sebep olur.  
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Oğluna hastalık derecesinde bağlıdır. Onu hayatındaki kadınlardan 

kıskanmaktadır. Gelinini o evden göndermek, oğlundan ayırmak için türlü entrikalar 

çevirir. Kötü bir tip olarak çizilmiĢtir.  

Jale: Esasen zengin sınıftan gelmemektedir. Sonradan Mazhar‘la evlenince 

zengin bir hayat sürmeye baĢlar. Ġyi niyetli bir kadındır. Nazan‘la evliyken Mazhar‘la 

iliĢkiye girmesi mesleğinden kaynaklanır: TanıĢtıklarında pavyonda çalıĢmaktadır.  

Lakin boĢanmaları için özel bir çaba sarf etmez. Nazan ve Mazhar boĢanınca önüne 

çıkan fırsatı değerlendirerek evlenir. Üvey oğluyla sıcak bir iliĢki kurar. Daha sonra 

Nazan hapse atıldığında onun iyiliğini düĢünür, Kocasını, çocuğunun annesine yardım 

etmek üzere teĢvik eder.  

Nazan‘ın aksine, daha dıĢarı dönük bir kadındır. Nazan, kocasının yanında 

temizlik kıyafetleriyle dolaĢırken; Jale, makyajını tamamlamadan Mazhar‘ın karĢısına 

geçip oturmamaktadır. Bolluğun getirdiği imkanları kullanır.  Yeniliklere uyum sağlar.  

Gazino Patronu: Kötü kalpli, sadece kendi çıkarını düĢünen biridir. Nesrin 

hastayken bile onu çalıĢmaya zorlar. Yanında çalıĢtırdığı kadınları  kendisine 

borçlandırarak kendisi için mütemadiyen hizmete mecbur bırakır. Duyarsız biridir: 

Nesrin‘in öldüğünü ―Ģarkı bitimine kadar‖ Nazandan saklar ki, Nazan Ģarkıyı bölüp 

müĢterinin keyfini kaçırmasın.  

 

5.2.3.4.5 Zenginlik Temaları 

 

Mücevherat:  Filmde ziynet eĢyası, varlığın temsili olarak kullanılmıĢtır. 

Bunun en göze çarpan açıklaması, filmin iki buçuk dakikalık bir  kuyumcu vitrini 

görüntüsüyle baĢlamasıdır. Filmin konusuyla ilgili ilk doneleri alacağımız ilk sahnede, 

altın bilezikler, yüzükler, gerdanlıklar, inci kolyeler, elmas, yakut zümrüt taĢlı yüzükler 

geniĢ geniĢ sergilenir. Akabindeki kuyumcu-Mazhar diyaloğuyla, birlikte klasik sinema 

matematiğinde birinci olay döngüsü yeri olarak görülen 5. dakika sonunda, Mazhar eĢi 

Nazan‘a zümrüt bir yüzük alır. 



357 

 

Olay akıĢını baĢlatan, bu yüzüğün alınmasıdır. Zengin sınıfı temsil eden Saime, 

bu pahalı mücevheri, yoksul sınıftan gelen gelinine layık görmez; ―Babasının evinde 

zümrüt yüzük mü görmüĢ?‖ diyerek bakıĢ açısını özetleyiverir. Sonraları bu yüzük, 

Nazan için manevi yalnız değer taĢısa da, fakir kahramanlar bu yüzüğü satılıp yeni bir 

hayata baĢlanacak sermaye olarak görür.  

Ev: Nazan bir gecekondu mahallesinde yaĢamaktadır. Burada iĢçi kadınları 

görürüz. Sonra zenginleĢse de kocasından boĢanınca ilkin eski mahallesindeki evine 

döner. Filmin sonunda daha da fakirleĢince ilk evinden daha beter viranelikte, kıt eĢyalı 

bir eve taĢınır. Maddi açıdan yükseliĢinin göstergesi, gecekondudan köĢke 

taĢınmasıyken, tekrar yoksullaĢmasının göstergesi olarak, yine bir gecekonduya 

taĢınması verilir. 

Mazhar‘ın köĢkü ise, servetini kaybetmiĢ ailenin elinde kalan son varlıktır. 

Ekonomik olarak Mazhar‘ın maaĢından baĢka bir gelirleri kalmamıĢ da olsa, onları 

―elit‖ çevreye ait kılan tek gösterge bu sonradan üzerine ipotek konmuĢ köĢktür.  

Otomobil: Mazhar‘ın Ģahsi arabası yoktur. Onu taksiye binerken görürüz, 

lakin bu otomobiller, Nazan‘ın fakir mahallesinde Mazhar‘ın zenginliğini muĢtular 

gibidir. 

Varlıklı bir evin oğlu olmasına rağmen, Haldun bile, babasının geliĢinde onun 

taksiyle gelmesine haber değeri atfeder. Giden arabayı seyretmek için dıĢarı koĢar. 

Arabanın ―lüks‖ sayıldığını, Nesrin‘in arabayla mahalleye geldiği sırada da 

görürüz. Bütün çocuklar arabanın baĢına üĢüĢür. Ona yakından bakmak isterler. 

Otomobil mahalleden ayrılırken de peĢinden koĢarlar. Nazan, arabası olduğu için 

Naci‘yi zengin sanmaktadır. Otomobil sahibi olmak zenginliğe delalettir. Sonraları Naci 

zengin olmadığını ifade etmek için arabanın sadece Ģöförü olduğunu dile getirir.  
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6 . SONUÇ 
 

Orhan Kemal, burjuva bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiĢ, bürokrat olan 

babasının siyasi muhalefetinin de etkisiyle, ailenin ekonomik durumu bozulmuĢ, 

yoksullaĢmıĢtır. Her iki sınıfın da insanlarını tanır. Ancak varlıklarını kaybettiklerinde 

yaĢça küçük olduğundan, onun bildiği zenginlik, yaĢanan değil, ailesinin hatıralarıyla 

kendisine anlatılan zenginliktir. Siyasal sebeplerden dolayı iĢ yaĢamında zorlanır; iĢ 

bulamaz, yahut girdiği iĢlerden kısa sürede çıkarılır.  

Genç yaĢından itibaren matbaada, fabrikalarda çalıĢmıĢtır. ĠĢçi sınıfını içerden 

tanır. Cezaevinde Nazım Hikmet‘le aynı koğuĢta 3 buçuk yıl kalır. Bu süreçte 

Hikmet‘le diyaloğu, Kemal‘in sınıf meselesiyle ilgili fikri alt yapısını 

kuvvetlendirmiĢtir. Cezaevinden çıktıktan sonra iĢ bulmakta zorlanır. Ailesiyle birlikte 

Ġstanbul‘a göç eder. ĠĢ bulamaz.  Bundan sonra kendini ve ailesini geçindirmek için tek 

yolu yazmak olacaktır.  

 Kemal‘in külliyatı incelendiğinde, ele aldığı konulardan; eser verdiği 1940-70 

arası dönemin toplumsal geliĢmelerini takip etmek mümkündür. Orhan Kemal kendini 

toplumcu gerçekçi bir yazar olarak tanımlar. Mehmet Nuri Güntekin, Orhan Kemal‘in 

romanlarını konularına göre Ģöyle tasnif etmiĢtir:  

1)Otobiyografik Romanlarda Toplumun DeğiĢimi ve Çözülme 

2)Anadolu'daki DeğiĢimin Topraktaki Yansıması-Kırsalda Büyük 

DönüĢüm ve Çözülme, 

3)Kırdan Kente AkıĢ,  

4) Göç ve Zıtlıklar ve Kentte Ġnsan (YeĢilçam Olgusu). 

Bunlar 1940-70 arasında, ülke tarihinin de dönemeç noktalarıdır. Buradan yola 

çıkarak, Orhan Kemal çağına tanık olmuĢ bir yazar olarak nitelenebilir.  

Orhan Kemal, yazınında safını yoksul kesimden yana tutmuĢtur. BaĢ 

karakterleri, iĢçi, küçük memur, çiftçi gibi alt – orta ekonomik sınıftan insanlardır. 

Onların hayatını mümkün olan en gerçekçi haliyle yansıtmaya çalıĢır. Lakin 
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kahramanlarını çıkıĢsız bırakmak istemez. Kendini ―aydınlık gerçekçi‖ olarak 

tanımlamasını burada referans vererek söyleyelim: eserlerinin sonunda yoksul 

kahramanları için umut ve bir çıkıĢ noktası bırakmaya özen göstermiĢtir.  

Yoksulları romantik bir biçimde ele almaz. Eserlerinde; yoksulların kötü 

huylarını davranıĢlarını da yansıtır ama bunlara sebep olarak düzenin, sistemin, 

kapitalizmin onları çıkıĢsız bırakmasını gösterir. Onlar adına bir nevi savunma yapar. 

Genel olarak altını çizdiği sebepler, kötü niyete değil yokluk ve  açlığa bağlanır. Mevzu, 

yine sınıf meselesine dayanmaktadır. Kemal‘in romanlarında suça bulaĢmıĢ kiĢi buna 

rağmen fakirlikten kurtulamadıysa, yazar onu iten sebepleri vererek onu suça itenin 

aslında çarpık toplumsal düzen ve eĢitsizlik olduğunu ima eder.  

Kemal‘in eser verdiği dönem çok partili hayata geçiĢ yıllarıdır. Menderes‘in 

her mahalleden bir zengin çıkacağını söylediği dönemdir: Küçük Amerika olunacaktır. 

Kemal‘in anlattığı insanlar da bu söylemlerin etkisindedir. Zengin ―oluvermek‖ 

isterler. Genelde para kazanmak için bir iĢe girip çalıĢmayı değil, kendi iĢlerinin patronu 

olmayı hayal ederler.  ―El kapısı‖ onlar için bir önceki kuĢağın çilesidir. Aydan aya 

alacakları maaĢla istedikleri varlığa ulaĢamayacaklarını düĢünürler. Kendi iĢlerini 

kurarak her daim ―Allah yürü ya kulum derse‖ kapısını açık tutmak isterler. Lakin 

sermayeleri yoktur. Kahramanların serüvenleri genelde bu sermayenin peĢine 

düĢmeleriyle baĢlar, türlü badireler atlatmalarıyla sürer... Burada Ģunu da belirtelim, 

Orhan Kemal yazınında, zengin olmak isteyen karakterler, bu paraya çalıĢmadan 

ulaĢmayı hayal etmez. Belli bir sermaye ile kuracakları iĢte hızla yükselmek isterler. 

Özel sektörün, maaĢlı iĢlerden daha hızlı gelir getireceğine inanmıĢlardır.  

Eserlerin yazıldığı yıllar, Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın hemen sonrasıdır. Halk 

kemer sıkan ekonomi politikalarından, yokluktan bunalmıĢtır. CHP‘nin devletçi 

seçkinci politikası, yoksul kesime bir yükselme, sınıf atlama umudu vermemiĢtir. Bu 

dönemin üzerine DP‘nin sınıf atlamayı vaad eden söylevleri, onlara bir anda zengin 

olma hayalini sunar.  

Orhan Kemal genelde yoksulların gözünden yazmıĢtır. BaĢ kahramanları ve 

olumlu tip olarak çizdiği karakterler hep fakirdir. Dolayısıyla onun eserlerindeki 
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zenginlik temaları, büyük bolluklara, servete, kelime manasıyla zenginliğe denk gelmez. 

Onun zenginlik imgeleri, fakirlerin gözündeki zenginlik imgeleridir.  Anlatılan 

zenginlik nisbi bir zenginliktir: Fakire göre zenginlik. 

Eserlerinde sıkça rastlanan zenginlik temalarına baktığımızda; gıda, kozmetik- 

giyim kuĢam, apartman dairesi, ―kendi baĢına buyruk bir iĢ‖, tahsil, mobilya, uyku- 

dinlenme, küçük zihnet eĢyası (yüzük- bilezik gibi), eğlence (meyhaneye gidip rakı 

içmek boyutunda), saygı görmek, bir sevgilisi olmak (erkek karakterleri kadınların fakir 

erkeklerle ilgilenmeyeceğini düĢünür) ve Ġstanbul‘da yaĢamak sayılabilir. 

Kemal‘in kahramanlarının büyük bir çoğunluğu, zenginliği, ―zengin 

göstermek‖ olarak algılar. Bu dönemin  gösteriĢçi tüketim olgusuyla örtüĢmektedir. O 

dönemde yoksul kesim kullanmayacak olsalar dahi, olduğunu çevrelerine göstermek 

için yeni eĢyalar almaktadır. Kemal‘in kahramanları için de varlık, yaĢanan bir olgudan 

ziyade, dıĢarıya gösterilen bir durumdur. Zenginlik, onlara köy kahvesinin önünden 

geçip herkesi kendilerine baktırmak için lazımdır. Bir iĢ kurup biraz durumlarını 

düzelttikten sonraki hayalleri genelde Ģöyledir: 

"Sırtımda Ġngiliz laciverti, göğsümde boydan boya altın zincirli Serkison 

saat, sarı ayakkabılar, altın kopçalı kalem, baĢımda lengerli Ģapka, 

kahvenin önünden Ģöyle bir geçtim miydi… Esnafa beleĢ rakı 

ısmarlayacağım paĢalar gibi.." 

Bu durumu özleyen kahramanlar genelde o an yoksulluk içindedir, ancak 

kendilerine güzel sofralar kurmayı değil, esnafa rakı ısmarlamayı hayal ederler. Bu 

arada altın kopçalı tükenmez kalemlerini ceketinin cebine takmak isteyen bu 

karakterlerin çoğunun da okuma yazma bilmediklerini belirtelim.  

Kemal‘in yoksul karakterlerinin büyük bir kısmı, zenginlere  kayıtsız Ģartsız 

saygı gösterirler. Bunun için onların varlıklarından faydalanmaları gerekmez, 

karĢılarındaki karakterin zengin olması ona önem atfetmeleri için yeterlidir. 

Orhan Kemal eserlerinde nasıl, ―zenginlik‖, ―yoksulluğa oranla bolluğa‖ denk 

geliyorsa; durum zengin kiĢi temsilleri için de benzerdir: Kemal‘in eserlerinde servet 

sahibi insanlar görmeyiz. Büyük mal varlıkları yoktur. Onlar ‗fakir‘le mukayese 

edildiğinde zengindir. BaĢka bir deyiĢle; fakir kahramanların, zihnindeki, yukarıda 
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saydığımız zenginlik imgelerine sahip olanlar, Kemal‘in kahramanlarının gözünde 

zengindir. 

Menderes döneminde de, akabindeki Adalet Partisi döneminde de, sınıfsal 

geçiĢler artmıĢ, sermaye el değiĢtirmiĢtir. Serbest giriĢimcilik desteklenmiĢ, dünün 

yoksullarının, yarının milyonerleri olacağı intibası yaratılmıĢtır.  

Bunda sadece serbest piyasa ekonomisi değil, dönemin diğer rant yolları da 

etkili olmuĢtur. Örnekse, gecekondu inĢaatçılığı, karaborsacılık artmıĢtır. Çünkü göç ve 

ticaret politikaları konut ve tüketim malzemeleri açısından bir yoksunluk yaratmıĢtır. 

Kimi zaman ―fırsatları yakalamak‖ kısa zamanda varlık sahibi olmayı getirebilmektedir. 

Durum Kemal‘in eserlerine de yansımıĢtır.  

 Orhan Kemal‘in zenginleriyle, fakirleri, sıkça karĢılaĢır; genelde yakın 

muhitlerde, kimi zaman aynı mahallede ikamet ederler. Diyalogları ―kesilmemiĢtir‖. 

Zira sosyal sınıfları an itibariyle aynı olmasa da birleĢtikleri bir dönem olmuĢtur, yahut 

olacaktır. ġöyle açıklayalım: 

Orhan Kemal külliyatında zenginler, ya sistemin yeni yapısına, yeni hükümet 

politikasına uyarak türlü hilelerle zengin olan, eski fakirlerdir; ya eskiden zengin olup 

sonra varlığını yitirmiĢ yeni fakirler olarak karĢımıza çıkarlar. Sınıfsal geçiĢler 

Kemal‘in eserlerinde sık karĢılaĢtığımız bir olgudur. 

Kemal, fakir karakterlerin saptığı kötü yolları sebepleriyle verir, bir anlamda 

bunun onun suçu olmadığını ifade ederken; aynı karakter yine bu yollardan zengin 

olduysa onu savunmayı bırakır. Kemal burada da toplum içinde düzen çevirenlerin, 

yine sistemin eseri olduğuna göndermede bulunur. Onun eserlerinde iyi yollardan 

kazanılmıĢ yüklü parayla pek sık karĢılaĢılmaz. 

Orhan Kemal zenginlerinin YeĢilçam popüler sinemasındaki zenginlerden 

baĢlıca farkı, bu zengin karakterlerin hangi yollarla zengin olduğunun ifade edilmesidir. 

Bu yollar genel olarak dönemin sosyoekonomik durumunu ve güncel siyasetini yapısını 

temel alır. Orhan Kemal‘in sonradan zengin olmuĢ karakterlerinin yaptığı iĢler arasında, 

karaborsacılık, gecekonduculuk baĢta gelmektedir. Dönem siyasetine uygun hareket 
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edip üst düzey mevkilerle kurdukları bağlantılar sayesinde para kazanan karakterler de 

Kemal‘in eserlerinde sıkça karĢımıza çıkar. 

Paranın gücünü, insanlara baskı yapmak ve saygı görmek için kullanırlar. Para 

harcamayacak da olsalar sık sık ekonomik üstünlüklerini vurgularlar.  

Kemal’in eserlerinde zenginler genel olarak; 

Fakirleri iyi tanırlar, zira onlar da eskiden o sınıfa dahildir. Yeri geldi mi, ―sırt 

sıvazlayarak‖ onlara pek çok isteklerini yaptırabileceklerinin farkındadırlar.  

Alt tabakadan gelip de sonradan zengin olanlar, eski fakir günlerinin rahatını 

özler. Karakterler bolluk içinde yaĢamaktadır lakin girdikleri bu sınıfın, eskiden beri var 

olan mensuplarıyla zevkleri örtüĢmez, onların yanında rahat edemezler. ―Köylerinde, 

çeĢme baĢında yatıp rakı içmek,  kahvede kağıt oynamak, yer sofrasında bulgur pilavına 

kaĢık sallamak.‖ özlemleri içinde yer alır. 

Zamanında kurdukları hayaller gereği kendilerine, varlıklarına hürmet edilsin 

isterler. Lakin kayda değer varlığa sahip zenginlerin yanında onların varlıkları cüzi 

kalır. Pek çok kiĢinin zengin olduğu ortamlarda hürmet görecek kadar varlıklı 

değillerdir. Bu sebepten, üzerlerinde kolayca otorite kurabilmek, saygı görmek için 

yoksullarla bağlarını koparmazlar.  

 

Kemal‘in hayatı geçim sıkıntısı içinde geçmiĢtir. Yoksul olduğu için 

yoksulların yaĢamını bilmektedir. ―Zenginleri tanısam onları yazardım, gerçekçi bir 

yazarım; yoksul olduğum için yoksulları yazıyorum‖ diyerek yoksulları yazmıĢ, onları 

anlatırken de kendi hayat duruĢundan dolayı onlardan yana saf tutmuĢtur. Yine yoksulu 

yazdığı ve onlardan taraf olduğu için sansürlenmiĢtir. Sansür, pek çok gelirinin önünü 

kesmiĢtir. BaĢka bir açıdan bakıldığında, hayatı ve sosyal sınıfı birbirini yeniden 

üretmiĢtir doğurmuĢtur. Yani yoksulları yazması sebebiyle de yoksulluktan 

kurtulamamıĢtır da denilebilir. 
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1960‘larda Orhan Kemal geçim sıkıntısının etkisiyle çok da istemeden sinema 

sektörüne girer. 10 yıl içinde 300‘ü aĢkın senaryo yazdığını dile getirmektedir. Lakin 

bunların büyük bir çoğunluğunun künyesinde Kemal‘in adı geçmez. Bunun iki sebebi 

vardır, ilki Orhan Kemal adının sansür için sakınca doğuracak olması, ikincisi Orhan 

Kemal‘in YeĢilçam piyasasına verdiği iĢleri beğenmeyip, yazar imzasına 

yakıĢtıramamasıdır.  

Orhan Kemal muhalif bir sanatçıdır. Kitaplarını bastırmakta zorlanmakta, 

devreye giren görünmez ellerin kendini engellediğini sıkça söylemektedir. Ayrıca 

yazdığı hikaye ve romanların mali karĢılığını layığınca alamamaktadır. Bu onu daha çok 

yazmak durumunda bırakır. Bir an önce yeni iĢler satıp ailesini geçindirmelidir. Seri 

üretim, iĢlerinin istediğince vasıflı olmasının önüne geçer. Hikaye ve romanlarının yanı 

sıra sinema sektörüne de çok sayıda senaryo yazmıĢsa da hem sansür hem de YeĢilçam 

kalıpları Orhan Kemal‘in dilediği gibi yazmasının önüne geçmiĢtir. Üstelik sinemadan 

da hakkını alamaması, çok üretip çok satmak durumunda bırakmıĢtır.  

Kemal, edebiyatta olduğu gibi, sinemada da aydınlık gerçekçilik çabasındadır. 

Sinema nispeten elveriĢli bir geçim kapısı olsa da, sinemadaki baskılar edebiyattakinden 

daha ağırdır. Kemal‘in uyarlanan eserleri ve imzasıyla yazdığı filmler genelde sosyal 

sorunları ele alan filmlerdir.  Yine de sansür baskısı, film üreticilerini bu eserlerin 

kitaptaki irdeleyici yönlerini törpülemek durumunda bırakmıĢtır. Konu içerikleri ve 

karakterlerin dıĢında görsel anlatı da eserlerin yansıtılmasında etkilidir. Kemal‘in 

60‘larda sinemaya aktarılan eserlerinde genelde görüntü sadeliği gözetilmiĢ, YeĢilçam 

kalıplarına yer vermemeye itina edilmiĢ filmlerdir. Ancak ―El Kızı‖ filmi, bunların 

dıĢında kalır, aktarım açısından YeĢilçam kalıpları uygulanmıĢ, filmde karakterler ―iyi‖ 

- ―kötü‖ sadeliğinde tek boyutlu iĢlenmiĢ, baĢ kahrmanın Ģarkıcı olmasından dolayı 

girilen gazino sahneleri fazlaca uzun tutularak, eserden bir salon filmi üretilmiĢtir. 

Bu noktada Ģunu da belirtelim, Orhan Kemal‘in son dönem edebiyatı, konu ve 

akıĢ açısından YeĢilçam atmosferi taĢımakla eleĢtirilmiĢtir. Bu dönemde Kemal, 

YeĢilçam‘a çokça film yazmaktadır. Bir anlamda, YeĢilçam kliĢelerine romanlarında 

sıkça yer vermesinde, YeĢilçam piyasasının ‗iĢ yapar‘ eser mantığını görmesinin etkisi 

vardır. Kendisi de bu dönemde ekonomik sıkıntılar yüzünden kötü romanlar serisine 
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baĢladığını, bunların çok satacağını belirtmiĢtir. Kimi eserlerini farklı uyarlamaları 

olacağını düĢünerek yazdığını dile getirmiĢtir. Roman yahut hikaye üretimi sırasında 

yazılanın bir gün filme dönüĢebileceği öngörüsü, kimi zaman sinemaya (da) uygun  

dramaturjik yapıyı beraberinde getirir. Kemal, Türk sinemasına kendi gerçeklik algısını 

aktarırken, YeĢilçam‘ın hayal dünyasını da eserlerine dahil etmiĢtir. 

Bütün bunlara rağmen, Kemal‘in 60‘larda sinemaya uyarlanan eserleri, 

sınıflara bakıĢ açısıyla dönem sinemasında ayrıcalıklı yerlerini korur. Bunların 50‘lerde, 

Kemal eserlerinde YeĢilçam etkisi son dönemdeki kadar bariz görünmezken yazılmıĢ 

eserler olması, onların farklı duruĢunda etkili olmuĢtur. 

Kemal‘in uyarlanan eserleri 50‘lerde yazılıp 60‘larda çekilmiĢ, toplumsal 

hayattaki değiĢimler filmlere de yansımıĢtır. KentleĢme filmlerle birlikte daha göze 

çarpar hale gelir. Çünkü 50‘lerden 60‘lara hızlanmıĢtır. Örnekse, Suçlu kitabında 

anlatılan çocuklar viran bir konakta oynarken, filme uyarlanmıĢ halinde çocukların yeni 

oyun alanı, yapılmakta olan inĢaattır.  

Caddelerdeki otomobil sayısı artmıĢ, konuĢulan popüler kültür ürünleri 

değiĢmiĢtir.  

Eserlerin uyarlandığı dönem, YeĢilçam‘da popüler filmlerin yoğunlukta olduğu 

dönemdir. 50‘lerde dile gelen ―her mahalleden bir milyoner çıkacak‖  umudu tabana 

yayılmıĢtır. Film konuları, seyircinin talepleri doğrultusunda seçildiğinden dönemin 

sineması bir masal dünyası sunmaktadır. Bu filmlerde zenginlik, bir anda ulaĢılan bir 

olgu olarak sunulur. Sınıf atlamak için basit tesadüfler yeterli olmaktadır. Sunulan 

zenginlik ĢaĢaalıdır. Servet seviyesindedir.  

Kemal‘in senaryolarındaki zenginlik kavramı naifliği ve göreceliliği açısından 

popüler Türk sinemasının ürünlerinden ayrılır. 

Küçük dünyaların, fakir mahallelerin içinde, zenginlik iĢaretleri nelerdir? 

Dönemin pek çok filminde, zenginler, lüks arabalara binen, villalarda oturan, ne iĢ 

yaptığı bile belli olmayan kiĢiler olarak yansıtılır. Zenginlik, bol para ve yarını 

düĢünmeden yaĢanan ihtiĢamlı hayattır YeĢilçam‘da. Oysa Orhan Kemal 
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senaryolarında, fakirin gözündeki abartılmıĢ zenginlik anlatılır. Örneğin, yoksul bir 

çocuğun kafasında, muz, futbol ayakkabısı, zenginliğe iĢarettir. Bir iĢçi kız için, janjanlı 

elbiseler, rugan iskarpinler zenginliktir. 

―Küçük Amerika olacağız‖ ve ―her mahalleden bir milyoner çıkacak‖ vaatleri 

hala kulaklarda yankılanmaktadır. Kemal‘in uyarlanan eserleri 50‘lerde yazılıp 60‘larda 

çekildiğinden, bu rüyalar alemindeki zenginlik filmlere yansır.  

Örneğin, Avare Mustafa, o mahallenin zengini olmak istemektedir. Bunu da el 

kapısında çalıĢarak yapmak istemez, kendi baĢına buyruk bir iĢ onun için zenginliktir.  

 Suçlu filminde Cevdet, Amerikan rüyalarının içinde büyümüĢ, çizgi romanlar 

dünyasında yaĢayan talihsiz bir çocuktur. Fakirdir, ailesi tarafından horlanır. Sık sık 

gider gemilere bakar, bunlar Amerika‘ya giden gemilerdir. Güçlü ve zengin olunan 

Amerika. Bu Suçlu kitabında bolca iĢlenirken, filmde üstünkörü geçiĢtirilir. Yine de 

mahallede çocukların Amerikan rüyasının etkisiyle kovboyculuk oynadığına sıkça Ģahit 

oluruz.  

Orhan Kemal senaryoları  içinde Murtaza‘nın kahramanı bekçi Murtaza, kendi 

iĢini kurmayı hayal etmemesiyle diğerlerinden ayrılır.  Murtaza‘nın zenginlere karĢı 

bitmek bilmez bir saygısı vardır, o kendi sınıfından çok zenginleri kayırır. Ona göre bir 

fakirin, sokaklarda gece yarısı dolaĢmaya, gece yarılarına kadar evinde oturmaya bile 

hakkı yoktur. Bu haklar zenginlere mahsustur. Zenginler Murtaza için kendisine rütbe 

ve ―aferin‖ verecek insanlardır. Yokluk içindedir, ―benim de canım, ister bal kaymak, 

yutkunur küserim‖ der, ama daha çok kazanmak için baĢka bir iĢ yapmaz, zenginlerin 

hakkını kendisininkini koruduğundan daha çok korur. Dönemin para kazanmak için 

kendi yoluna bakan kahramanlarından farklı bir el pençe divanlık durumu vardır. 

Zenginlik, onun ulaĢamayacağı fakat saygın bir Ģeydir. ġansızı zorlamaz. Zenginlerden 

alacağı bir ―Aferin‖le yetinir.  

Tüm yoksulluğun içinde, rüyaların paraya endekslendiği siyasal dönemlerden 

geçilmektedir. Kemal‘in kahramanları da zengin değillerse de, ―zengin gibi‖ görünmek 

isterler.  
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Bu filmlerdeki zenginler de YeĢilçam filmlerinde gördüğümüz diğer 

zenginlerden, ne iĢ yaptıklarının belli olması bakımından ayrılırlar. Bu yapımlarda da 

fakirlerin gözündeki zenginlik, dıĢarıya gösterilen bir zenginliktir.   

50‘lerin ve 60‘ların dönüĢüm-değiĢim, göç- kentleĢme atmosferinde, toplumsal 

hayata yeni giren her Ģey, bu anlatılarda bir zenginlik iĢaretidir. Suçlu filminde, Adem, 

bir araba sahibi olmak için hırsızlığı ve cinayeti göze alır. Tek istediği, her gün yüz lira 

kazanıp kirden pastan kurtulmaktır. 

Sinema filmleri, dergileri de fakir insanlar için zengin hayata dair öğelerdir. 

Onlar zenginliği görmemiĢtir. Filmlerdekini izlemiĢ, zenginlerin yaĢamına dıĢardan 

bakarak tanık olmuĢtur. Zengin gösterirlerse, zengin olacaklarını düĢünmektedirler. 

Orhan Kemal, romanlarında suça bulaĢarak zengin olan insanların arka planı 

anlatılırken uyarlanan filmlerde bu kısım aktarılmamıĢtır. Romanlarda karakterlerin 

göçerek Ġstanbul‘a geldikleri detaylarıyla verilmektedir. Filmlerde bunun altı çizilmez. 

Onları çok zengin yapan, fakirlerin önlerinde ceket ilikleyecekleri kadar güçlü olmaları, 

adlarının sonuna, ―bey‖ sıfatı almaları, ve ―gemilerini yürütmenin yolunu bulmuĢ‖ 

olmalarıdır. Bu eserlerde, dönem siyasetinin getirdiği fırsatlardan faydalanıp para 

kazanmıĢ olanlar, fakirlerce onaylandığı gibi, iĢin arka planı seyirciye verilmediğinden, 

izleyen gözünde de onlar sadece ―zengin‖ olmakla tanımlanan tiplere dönüĢür.  

Kemal‘in kitaplarında olduğu gibi onlardan uyarlanan senaryolarda da, 

filmlerin sonunda, zengin safa geçip mutsuz olan fakirin kendi sınıfına geri dönüĢü, 

yahut zenginlik peĢinde koĢmaktan, güce özenmekten dolayı yaĢadığı kimi felaketler 

sergilenir. Kemal, filmlerin bitiĢinde kahramanını zenginlerin safında bırakmaz.  

Orhan Kemal‘in edebi eserleri, yazılı anlatıdan görsel anlatıya aktarılırken, 

sadece teknik anlamda tür değiĢtirmemiĢtir. Bu yapıtlar aynı zamanda eleĢtirel üst 

kültür ürünüyken Popüler kültür ürünü haline gelmiĢtir. Bu iki tarzın kitlesine hitap 

Ģekilleri arasındaki ayrım, uyarlamalar yapılırken daha kolay anlaĢılır olma, daha çok 

kiĢiye hitap etme ve ismiyle müsemma popüler olma gayretini de beraberinde 

getirmiĢtir. Neticesinde edebiyattan sinemaya aktarım esnasında, eserlerin eleĢtirel 

yönleri törpülenmiĢtir. 
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