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t'.tU'Mmti seçkileri... 

Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu 

"Bîr Stimtin" 

Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu 

Bir Sürgün 

Yakup Kadri, 20. yy. Türk. Edebiyatı'nda ni
telikli, kalıcı eserler verebilmiş ilk önemli ya-
zarımızdır. Bu yönüyle kendisinden sonra 
gelen kuşakları etkilemiş, edebiyatımızın ge
lişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. 
Edebiyatımız emekleme döneminde bile de
ğilken Yakup Kadri, 1909 yılında İbsen etki
siyle yazdığı "Nirvana" adlı oyununu, dört 
sene sonra da, 1913 yılında hikayelerini top
ladığı "Bir Serencam" isimli kitabını yayın
lar. Yirmili yılların başında ise en önemli 
eserlerinden birisi olan "Kiralık Konak" ile 
en fazla tepki gören eseri olan "Nur Baba" 
yayınlanır. 

O tarihlerde Yakup Kadri'nin günümüze ka
dar ulaşabilen, günümüzde de önemini yitir
meyen, Türk Edebiyatı içinde klasikleşecek 
eserler ortaya koyabilmesini sadece yetenek
li oluşuna bağlayamayız. Bunda almış oldu
ğu eğitimin ve çok farklı coğrafyalarda fark
lı kültürlerin içinde bulunmuş olmasının da 
etkisi vardır. Çok kısa olarak özetlersek, Ya
kup Kadri. 1889 yılında Kahire'de doğdu. 
Çocukluğu ve gençliği boyunca Mısır'da, 
Manisa'da, tekrar Mısır'da, İstanbul'da ve İs
viçre'de bulundu. Orta öğrenimini İskenderi
ye'deki Fransız okulunda tamamladı. İstan-
bulda üç sene Mekteb-i Hukuk'a devam etti. 
Bu sıralarda farklı kültürlerin etkisi altında 
kaldı. Bir yandan Yahya Kemal'in etkisiyle 
Yunan ve Latin kökenli bir sanat anlayışını 

savunurken, doğu mitolojisiyle de ilgilenip, 
mistisizme yöneliyordu. Yani, Yakup Kadri 
hem doğuyu, hem de batıyı iyi tanıma şan
sını değerlendirmiş, bu iki kültürden de bes
lenmiştir. 

Ankara'nın çağrısı üzerine 1921 yılında Ana
dolu'ya geçen Yakup Kadri birçok yöreyi do
laştı. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte ön
ce Mardin, sonra Manisa milletvekili oldu. 
Günümüzde Yakup Kadri denince akla ilk 
olarak "Yaban". "Kiralık Konak" ve "Anka
ra" isimli romanları gelmektedir. Oysa, Ya
kup Kadri edebiyatın hemen her alanında 
eser vermiş bir yazardır. Bununda dışında. 
Yakup Kadri'yi sadece roman yazarı yönüy
le değerlendirirsek de, yukarıda adı geçen 
üç eserin sanıldığı gibi en iyi eserleri oldu
ğunu söyleyemeyiz. "Sodom Ve Gomore" 
(1928), "Bir Sürgün" (1937) ve "Panorama" 
(1953-54) adlı romanları da en az "Yaban" 
ya da "Kiralık Konak" kadar tanınmayı hak 
eden eserlerdir. 

Keyifli bir okumanın ötesinde, yakın 
tarihimize dair, tarih kitaplarından öğ
renemeyeceğimiz pek çok gerçeği de göz
lerimizin önüne seren Yakup Kadri'nin 
bütün eserleri okunmaya değerdir. Yazarın 
ilk yazdığı eserlerindeki dili, ilerleyen yıllar
da bizzat kendisinin yeniden gözden 
geçirerek güncelleştirmiş olması da biz 
okurlar için büyük bir şans olsa gerek. 
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«îdeİM i»af seçkileri... 

Henrik İbsen 
"Hortlaklar" 

Norveçli yazar Henrik ibsen (1828-1906). 
çağdaş tiyatronun ve "eleştirel gerçekçi" ede
biyat anlayışının en önemli isimlerinden biri
dir. İbsen, birçok büyük sanatçının aksine, ya
şadığı dönem içinde ülkesinde ve dünyada 
değeri anlaşılmış, henüz yirmidokuz yaşın
dayken "Norveç Tiyatrosu"nun başına getiril
miş, kırk yaşma geldiğinde ise eserleri birçok 
dile çevrilmiş, büyüklüğü kabul edilmiş ve 
merakla izlenen bir yazar olmuştu. 
İbsen, eserlerinin konulannı ve karakterlerini 
toplumdan almış, sosyal olaylar üzerine de
rinlemesine düşünmüş, bireyleri ise psikoloji
lerine inerek anlatmıştır. Toplumsal sorunları 
ele alışında kullandığı yöntem, genelde sıra
dan bir aileyi ele alıp, bu aile içindeki bireyle
rin psikolojilerine, içsel dünyalarına inmek ol
muştur. İbsen eserlerinde temel motifin aile 
olduğunu söyleyebiliriz, ancak bu kurumun 
çok güçlü olmadığı, dış etkenlere çok açık ol
duğu, çok kolay parçalanabilir olduğu da ya
zarın oyunlarında görülür. "Özgürlük", "ah
lak", "sorumluluk" en temel kavramlarıdır tb-
sen'in ve bu kavramlar birbiriyle sürekli çatı
şır. "Dürüstlük", "doğruluk", "cesaret", "öz
gürlük" gibi olumlu değerler biryandan yü-
celtilirken, öte yandan bunların sıradan in
sanların başına açüğı felaketler de gözler 
önüne serilir. Örneğin, "Yapı Ustası Solness" 
adlı oyununda "cesaret" Solness'in sonu ölü
müyle sonuçlanacak bir işe kalkışmasına ne-
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den olurken, "Yaban Ördeği" adlı oyunda ise 
"doğruluk" gerçeklerin açığa çıkması yüzün
den mutlu bir ailenin parçalanma tehlikesine 
ve ufak kızlarının intiharına yol açar. Bu ör
nekler, insana ahlakın değişmez yasalarının 
her durumdaki insanlar üzerinde olumlu et
kiler bırakmayacağını gözler önüne serer. 
İbsen'in belirleyici bir yönü de kadın karak
terleridir. Özellikle "Nora" adlı eseriyle bayan 
okurlarının kalbini kazanmış, ve bu eser "ka
dın sorunu" ile ilgilenenlerin sürekli günde
me getirdiği bir eser olmuştur. Aslında sade
ce "Nora" adlı oyununda değil, hemen hemen 
bütün oyunlarında İbsen'in kadın karakterle
ri göze çarpar. İbsen'de genç kız ya da kadın 
karakterler çok daha zeki, güçlü ve renklidir 
erkek karakterlere göre. En temel motif olan 
"özgürlük" İbsen oyunlarındaki karakterlerin 
ödün vermedikleri tek şeydir. Bu yüzden aile 
kurumu çoğu zaman ya kadının ya da çocuk
ların çekip gitmeleriyle parçalanır. 
Değeri yüzelli yıl önce anlaşılmış ve günü
müzde de hâlâ çok önem verilen İbsen'in 
eserleri M.E.B. tarafından kırklı yıllarda basıl
mıştı. Ancak günümüzde bu baskıları, dolayı
sıyla İbsen eserlerini kitapçılarda bulmak 
mümkün değildir. İmge Yayınları yıllar sonra 
yazarın "Hortlaklar" adlı eserini Türkçe'ye 
çevirtip, yayınladı. Bu eser umarız ki, İbsen 
çevirilerinin başlangıcı olur ve diğer eserleri 
de okurlara ulaşabilir. 
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