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›ngiliz Yazar George Orwell (1903-1950). daha 
çok "1984" adlı romanıyla tamnır. "Hayvan 
Çiftlii" ise, onun çada˛ klasikler arasına gir-
mį  ikinci ünlü yapıtıdır. 
Bu eser ülkemizde zaman zaman gereken il-
giyi görmü˛tür. Örnein, yakın bir zamanda 
kimi devlet tiyatrolarımızda defalarca oynan-
mı˛ ve izleyicilerin beenisini toplamı˛tır. Ro-
man, masalsı bir anlatımla yazılmı˛, sürükleyi-
ci ve dü˛ündürücü bir eserdir. Orwell'in gü-
nümüzde giderek daha çok gündeme gelme-
sinin ba˛lıca iki nedeni vardır. Birinci neden, 
gündelik ya˛amımızın göbeine oturan tele-
vizyon ve yeni yeni etki alanını geni˛leten in-
ternetin, popüler kültürü üretirken girdii sı-
kıntıyı, kimi edebiyatçıların kurguladıklan 
dünyaları, sanal olarak olu˛turarak a˛maya 
çalı˛masıdır. Bu yolla, önce internet aracılıı 
ile tüm gününü insanlara naklen izlettiren ki-
˛iler ve sonunda bu fikrin televizyonlar tara-
fından daha kalabalık gruplar üzerinde uygu-
lanması. Bu yarı˛ma programları, Orwellin 
"1984" isimli romanından esin almı˛lardır. 
Orwell, bu romanında tüm insanların üzerle-
rinde diktatörce bir baskının uygulanabilmesi 
amacıyla, her saniyelerinin kameralar tarafın-
dan gözlendii korkunç bir dünya atmosferi 
kurgulamı˛tı. 

Orwellin önem kazanmasının ikinci nedeni 
ise bu kadar basit ve popüler deildir. Yazar 
edebi yeteneinin dı˛ında, ileriyi görebilme 

sezgisini de zamanla tüm insanlara göstermi˛-
tir. Örnein, daha önce yazdıı (1945) "Hay-
van Çiftlii" adlı eserinde yazar çok güzel bir 
allegoriyle Stanlinizme ele˛tiri getirdi. Efendi-
leri olan insanlara kar˛ı ayaklanan hayvanlar, 
önce insanların efendiliinden kurtuldular ve 
bir süre güzel güzel ya˛adılar. Ancak daha 
sonrasında domuzlar insanların yerini alan ye-
ni efendiler konumuna yükseldi ve insanlan 
bile aratır hale geldiler. Öncesinde "herkes 
e˛ittir" sloganı, sonrasında "ama domuzlar da-
ha e˛ittir" sloganı haline dönü˛tü. Bu eser bel-
ki de Stalin Rusya'sının salam ayaklar üze-
rinde durmadıını seneler öncesinden haber 
veriyordu. 

Günümüz dünyası da giderek, yazann 1948 yı-
lında yayınladıı "1984" adlı romanında kur-
guladıı dünyaya benzemekte. Elbette roman-
daki kadar korkunç bir dünyanın olu˛abilece-
inden korkmuyoruz. Buna ramen, önce i˛ • 
alı˛veri˛ merkezlerindeki, sonrasında sokakla-
ra kadar inen kameralann insanlan sürekli ta-
kip etmesi, devletin -vergi kaçakçılıını önle-
mek gibi nedenlerle- herkese bir kimlik numa-
rası vererek vatanda˛ını daha iyi denetleyebil-
mesi gibi birçok olaylar, Orwell'in bu kehaneti 
de mi gerçekle˛meye ba˛lıyor gibisinden soru-
lan akla getiriyor. Bizler, önsezileri zaman ile 
sınanmı˛ yazann eserlerini tavsiye ederken. 
Orwell'in dil bilimciler için de çok önem ta ı̨-
yan bir yazar olduunu da hatırlatalım. 
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James Joyce 
"Sürgünler" 

James Joyce, ›rlanda'nın yeti˛tirdii en bü-
yük yazar olmakla kalmayıp. Kafka ve Pro-
ust ile birlikte dünyadın en iyi üç edebiyatçı-
sından biri olarak gösterilir. Kafka ile hemen 
hemen aynı tarihlerde (1882) domu˛ olan 
Joyce, Kafka'dan daha çok ya˛amı˛ ve 1941 
yılının Ocak ayında hayatını kaybetmi˛tir. 
"Sürgünler" Joyce un tüm özelliklerini yan-
sıtan, yazarın kendi ya˛amından da izler ta-
˛ıyan ba˛arılı bir tiyatro eseridir. Ancak be-
lirtmeliyiz ki, Joyce'u dünyaya büyük bir 
edebiyatçı olarak kabul ettiren eserlerinden 
biri deildir "Sürgünler". Bu eser, Joyce'un 
büyük Norveçli tiyatro yazarı ›bsen'in etkisi 
altındayken yazdıı, karakterlerin iç hesap-
la˛malarını youn olarak ön plana çıkaran, 
suçluluk ve ku˛kuculuk üzerine kurulmu˛ 
bir yapıttır. Kahramanların youn olarak 
girdikleri iç hesapla˛malar Ibsen eserlerini 
hatırlatırken, suçluluk duygusu, insancıllık 
gibi youn hissedilen duygular Dostoyevs-
ki'nin kahramanlarına gönderme yapar gibi-
dir. 

Eserin üç ana kahramanı vardır: Evli olan 
Richard ve Bertha ile Bertha'ya gençlik dö-
neminden beri a˛ık. ancak Richard'ın da ya-
kın arkada˛ı olan Robert. Öykü bu haliyle 
Goethe'nin ba˛yapıtlarından biri olan "Genç 
Werther'in Acılan"nı anımsatır. Fakat bu üç-
lü a˛k oyunu daha farklı geli˛ir. Robert'in 
çok anlayı˛lı, olgun görünmeye dikkat eder 

JAMES JOYCE 

SÜRGÜNLER 

hali, zavallı Bertha'nın ya˛adıını varsayabi-
leceimiz ikilem, Richard'ın suçluluk duygu-
su ve okuru dahi ku˛kuda bırakan bir son. 
Bertha'ya duygularını açan Robert ile Bert-
ha arasında nelerin geçtiini kimse tam ola-
rak bilemez. Richard'ın son monologu bu 
ku˛kuyu güçlü bir ˛ekilde ortaya koyar: 
"Senin için yaraladım özümü, hiçbir zaman 
iyile˛emeyecek derin bir ku˛ku yarası. Hiç 
örenemeyeceim, bu dünyada hiçbir za-
man. Örenmek ya da inanmak da istemiyo-
rum... Hem bir süredir bitkinim. Bertha. Ya-
ram yiyip bitiriyor beni." 
Kendi deyimiyle ku˛ku yarasıyla yaralanan 
Richard, aslında oyunun en güçlü karakteri-
dir ve tüm Joyce eserlerinde olduu gibi. 
güçlü olduu için kazanandır da. Bertha'nın 
tekrar kendisini sevmesi için yalvarmasıyla 
oyun biter. Ancak okurun kafasında bir ku˛-
ku daha kalır. Robert ile Bertha arasında ne-
lerin olup bittiinden ku˛ku duyan okur. 
Richard'ın bu ku˛kuya ramen Bertha'yı 
tekrar sevip sevemeyeceinden de ku˛kula-
nır ve bu ku˛ku ile eser sonlanır. 
Joyce'un en büyük eseri ise "Ulysses"dir. 
"Dublinliler" ile "Sanatçının Genç Bir Adam 
Olarak Portresi" de yazann önemli ve Türk-
çemize çevrilmi˛ dier eserleridir. Yazann 
bir ba˛ka önemli eseri "Finnege's Wayke" 
ise henüz çevirilip. ülkemiz okurlarına su-
nulmadı. 
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