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ÖZET 

Türkiye’nin siyasal, ekonomik ve sosyal alanda modernleşmeyi 

yaşadığı yaklaşık otuz yıllık dönemine tanık olan Orhan Kemal bu 

süreci romanlarına başarılı bir şekilde yansıtmıştır. 1950 yılından 

itibaren Türk sinemasına katkı sunan birçok edebiyatçı gibi Orhan 
Kemal de bu alana dâhil olur, özellikle diyalog konusundaki başarısıyla 

birçok filmin senaryo yazımında görev alır. Zamanla maddi 

sıkıntılarının da mecbur kılmasıyla bu sektöre senarist olarak dâhil 

olur. Yazarın senaryoları dışında beyaz perdeye aktarılan romanları da 

Türk sinemasına sunduğu diğer bir katkıdır. 

Orhan Kemal’in Türkiye gerçeği ile örtüşen öykü ve romanları 
kuşkusuz beyazperdeye yansıdığında, zaman zaman derinliğini 

yitirmiştir.  Özellikle dönemin sansür anlayışı, Orhan Kemal’in renkli, 

farklı sınıflardan, farklı etnik kökenlerden insanlarının ve eserlerindeki 

siyasal-sosyal değişkenlerin beyaz perdeye yansımasını engellemiştir. 

Bu çalışmada amaç yapılan uyarlamalarda Orhan Kemal’in 
eserlerindeki gerçekliğe ne denli sadık kalınıp/kalınmadığını 

tartışmaktır. Makalede ele alınacak örnek filmlerin özellikle yazarın 

yaşantısının önemli kesitinin geçtiği ve eserlerinin büyük bir bölümüne 

konu olan Çukurova kaynaklı olmasına özen gösterilmiştir. Sinema ve 

edebiyatın ortak unsurları olan olay örgüsü, zaman, mekân, tema ve 

kişiler dikkate alınarak film-roman karşılaştırması yöntemiyle 
uyarlamalar analiz edilmiştir. Toprak ilişkileri ile şekillenen mülkiyet 

biçimlerinin yarattığı sınıfsal hareketlerin yoğun biçimde yaşandığı 

Çukurova Orhan Kemal romanlarına tüm realitesi ile titizlikle 

yansıtılmıştır. Buna rağmen aynı başarının ne yazık ki uyarlanan 

filmlerde karşımıza çıkmadığı görülmektedir. Bu başarıyı sağlayan 
filmlerin ise Türk sinema tarihinde önemli ve özgün yerler edindiği 

görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Orhan Kemal, Uyarlama, Çukurova, Türk 

Sineması. 

 

REFLACTIONS OF CUKUROVA FACT IN ORHAN KEMAL 
ADAPTATIONS 

 

ABSTRACT 

Orhan Kemal, who testified to the nearly 30 years of Turkey`s 

political, economic and social progress of modernity, successfully 
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reflected this process to his novels. Just like many authors who have 
contributed in the Turkish cinema since 1950, Orhan Kemal, have 

worked on the scenarios of many films. He was particularly gifted in 

mutual dialogs. Due to his financial problems and necessities, he joins 

the sector as a scriptwriter. Apart from his scenarios, his novels which 

were later adapted to the cinema, have also been marked as important 

contributions in Turkish cinema.  

Certainly, the stories and novels of Orhan Kemal overlapping with 

the reality of Turkey sometimes lose their depth when they are turned 

into screenplays. Especially, the censorship approach of the period has 

prevented turning the people from different colors, classes and 

ethnicities and political-social variables of his works into screenplays. 
The purpose of this study is to discuss if the reality in Orhan Kemal’s 

works is maintained in these adaptations.  It has been paid attention to 

include the movies to be considered in this article are Çukurova origin 

where the author has lived important part of his life and mentioned in 

most of his works. The adaptations have been analyzed by movie-novel 

comparison by considering the plot, time, place, theme and persons as 
the common elements of cinema and literature. Çukurova where too 

much class movements following the forms of ownership of property 

based upon the land relations take place has been 

carefully reflected into Orhan Kemal's novels with all its reality. 

However, we anxiously see that the same success hasn't appeared in 
the film adaptations. And we see that the films which have reached this 

success have also some important and original positions in the history 

of Turkish cinema.  

Key Words: Orhan Kemal, Adaptation, Cukurova, Turkish 

Cinema. 

 

Giriş 

Edebiyat ve sinema arasındaki iliĢki köklü bir tarihe dayanmaktadır. Sinema tarihine 

bakıldığında özellikle geniĢ okuyucu kitlesine ulaĢmıĢ ya da tanınan, bilinen yazarların roman ve 

öykülerinin sıklıkla film senaryosu olarak kullanıldığı görülmektedir. Türk sineması ile sinema-

roman birlikteliğinin ortak bir tarihe sahip olduğu ve Türk filmlerinin ilk örneklerini de roman 

uyarlamalarının oluĢturduğu bu gerçeğe dayanır.   

Türkiye‟de 1950‟li yıllarda sinema-edebiyat iliĢkisi farklı bir boyut kazanmıĢ, dönemin 

edebiyatçıları sinemacılar için birer senarist konumunu almıĢtır. 27 Mayıs 1960‟tan sonra yürürlüğe 

giren anayasanın belli özgürlükler sağlaması; bu iliĢkiye fikirsel alıĢveriĢ anlamında yeni bir boyut 

kazandırmıĢ, sinemacıları topluma dönmeye, toplumsal-siyasal olanla ilgilenmeye, ülke 

gerçekliklerini konu edinen yapıtlar veren edebiyatçılarla daha sık çalıĢmaya yönlendirmiĢtir. 

Dönemin toplumcu gerçekçi kalemlerinden olan Orhan Kemal de bu iliĢkiye edebi üslubu ve 

diyaloglarındaki baĢarısıyla dâhil olan yazarlarımızdandır.  

Türk sinemasında roman uyarlamaları incelendiğinde Orhan Kemal‟in çok önemli bir yere 

sahip olduğu görülmektedir. Asıl adı Mehmet RaĢit Öğütçü olan Orhan Kemal 15 Eylül 1914‟te 

Adana‟nın Ceyhan ilçesinde doğmuĢtur.  Eserleriyle, toplumsal yaĢamımızın değiĢim dönemlerini 

birey-toplum iliĢkileri çerçevesinde gerçekçi bir biçimde dile getiren, tarla ırgatlarından fabrika 

iĢçilerine uzanan, kimi zaman emekçileri, kimi zaman iĢsiz insanları konu edinen, ekmek kavgası 

veren yoksul kesimin yaĢamını anlatan Orhan Kemal, çağdaĢ Türk edebiyatında özgün bir yer 
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edinmiĢtir. ġiir, roman, öykü, oyun ve senaryo türlerinde eserler veren Orhan Kemal toplumcu 

gerçekçi akımın da önemli temsilcilerindendir.  

Orhan Kemal 1950‟lerde film hikâyeleri, diyalog ve senaryolar yazmaya baĢlar. 

YeĢilçam‟a üç yüze yakın senaryo yazdığını ifade eden Orhan Kemal Türk sinemasına bu 

senaryoları, film diyalogları ve beyaz perdeye aktarılan romanları ile ciddi anlamda katkı sunmuĢtur 

(Uğurlu, 2002: 350). Bu katkı Agâh Özgüç tarafından Ģu Ģekilde ifade edilir. “Orhan Kemal aslında 

sinema emekçisidir. O‟na takma isimle ve kendi ismiyle çok sayıda senaryo yazdırıldı. Örneğin Atıf 

Yılmaz, Yaşar Kemal‟e yazdırdığı çoğu senaryoya adını koyamadı. Çünkü o günlerde üç Kemal ismi 

de sansürden geçemezdi” (Agâh Özgüç, kiĢisel görüĢme, 22 Mayıs 2011). Orhan Kemal çoğu zaman 

yazdığı senaryoları yakın arkadaĢı Fikret Otyam‟ a gönderir ve kendisinden bu senaryoları farklı 

imzalarla ve mümkünse o günün sansür anlayıĢına göre satmasını ister. Yazarın bu isteği de ismini 

kullanmadan birçok senaryoya imza attığının bir kanıtıdır (Otyam, 2005: 196). Orhan Kemal‟in adını 

kullanarak ya da adı geçmediği halde film yönetmenleri tarafından kendisinin yazdığı belirtilen 

bireysel ve ortaklaĢa bazı senaryolarına Türk sinema literatüründe rastlamak mümkündür.
1
 Bu 

senaryolar dıĢında yazarın filme çekilmemiĢ fakat film senaryosu Ģeklinde yazılmıĢ Yörük Ali Efe 

adlı bir eseri de bulunmaktadır. 

Orhan Kemal‟in, roman ve hikâyeleri ise 1960‟lı yıllardan itibaren Türk sinemasında 

kaynak eserler olarak yer alır. Ġlk Orhan Kemal uyarlaması 1960 yılında Atıf Yılmaz tarafından 

çekilen, romanla aynı adı taĢıyan Suçlu filmidir. Orhan Kemal; hikâyelerinden biri (72. Koğuş) iki 

kez, romanlarından biri (Murtaza) iki ve biri üç kez olmak üzere (Devlet Kuşu) toplam onaltı filme 

eserleriyle kaynak oluĢturmuĢtur. Yazarın oldukça hacimli seri romanı Vukuat Var ve Hanımın 

Çiftliği‟nin (Hanımın Çiftliği, Ay Yapım, 2009) televizyon dizisi, 72. KoğuĢ adlı uzun öyküsünün 

sinema filmi (72. Koğuş, Murat Saraçoğlu, 2011) ve Kötü Yol ile Evlerden Biri adlı romanlarının 

televizyon dizisi (Aynı adlarla- 2012) olarak uyarlanmıĢtır. Yapılan bu uyarlamalar yazarın 

eserlerinin günümüzde de önemini ve özgünlüğünü koruduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmiĢ 

ve bu çalıĢmayı yapmaya teĢvik edici önemli sebeplerden biri olmuĢtur.  

Bu çalıĢmada yazarın özellikle dönemin toplumcu gerçekçi çizgisine uyan ve Orhan 

Kemal‟i karakteristik olarak yansıtan, Çukurova olgusunu ele aldığı eserlerinden yapılan 

uyarlamalarına öncelik verilmiĢtir. ÇalıĢmada yazarın bu özellikleri taĢıyan beĢ eserinden yapılan 

dört uyarlama film incelenmiĢtir. Bu filmlerin ikisi; seri roman olarak yazılmıĢ, Vukuat Var, 

Hanımın Çiftliği ve Kaçak adlı romanlardan uyarlanmıĢtır. Diğer iki film ise yazarın aynı adlı 

eserleri Bereketli Topraklar Üzerinde ve Eskici ve Oğulları adlı romanlarından uyarlanmıĢtır. 

Bu filmler sinema ve edebiyatın ortak unsurları olan; senaryo özeti (olay örgüsü), temalar, 

kiĢiler, zaman ve mekân unsurları dikkate alınarak roman-film karĢılaĢtırması yöntemiyle analiz 

edilmiĢtir. Bu analiz sonuçlarından özellikle yazarın eserinde ortaya koyduğu, döneminin sosyal-

siyasal-ekonomik ve toplumsal sorunsalların, sinemada ne derece yansıtılıp/yansıtılmadığı 

noktasında çalıĢmaya konu olmuĢtur.  

 

 

                                                 
1 Altı Ölü Var (Ġpsala Cinayeti, Lütfi Akad, 1953, senaryo O. Hançerlioğlu), Zeynebin İntikamı (Memduh Ün, 1956, 

senaryo Muharrem Gürses), Anası Gibi (Muzaffer Aslan, 1957, senaryo Muzaffer Aslan), Meyhanecinin Kızı (L. 

Akad,1958, senaryo L. Akad), Üç Arkadaş (Memduh Ün, 1958, senaryo Muammer Çubukçu), Sevdaya Koşanlar (Ġhsan 

Tomaç, 1959), Acı Zeytin  (NiĢan Hançer, 1961), Aşka Kinim Var (Semih Evin, 1962), Üç Tekerlekli Bisiklet (Lütfi Akad-

Memduh Ün, 1962), Gurbet Kuşları (Halit Refiğ, 1964, senaryo Halit Refiğ), Hayat Kavgası (Tunç BaĢaran, 1964, senaryo 

Recep Ekicigil-Bülent Oran), Murtaza (Tunç BaĢaran, 1965, senaryo Recep Ekicigil), Bu Şehrin Belalısı (Ertem Göreç, 

1966, senaryo Bülent Oran), Yaprak Dökümü (Memduh Ün, 1967). 
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Orhan Kemal’in Sanat Anlayışı 

Orhan Kemal‟in benimsediği sanat anlayıĢı 1930‟lu yıllarda Rusya‟da ortaya çıkan ve 

1934‟te toplanan Sovyet Yazarlar Birliği‟nin birinci kongresinde ana ilkeleri saptanıp devletin resmi 

sanat görüĢü olarak kabul edilen Toplumcu Gerçekçilik‟tir. Toplumcu gerçekçilik her ne kadar 

toplumun günlük hayatını yansıtan gerçekçilik ifadesiyle örtüĢse de bazı yönleriyle kendi gerçekçilik 

anlayıĢının farkını ortaya koyar. Bu akıma göre sanatın yansıttığı gerçekçilik toplumsal gerçekliktir, 

bu gerçeklik devrimci geliĢme içinde görülür ve doğru olarak tarihi somutlukla iĢçi sınıfının eğitimi 

gözetilerek yansıtılır (Moran, 2007: 53). 

Marksist ideolojinin temeli olan iĢçi sınıfı; toplumcu gerçekçi sanat akımının da temelini 

oluĢturur. Köyde köylü, kentte ise iĢçi ve kırsal kesimin ezilen insanları ve onların yaĢamları bu 

akımın toplumu yansıtırken geneli somutlaĢtırdığı alanlardır. Toplumcu gerçekçilik Ģu anki 

gerçekçiliği bilmekle yetinmeyen, sürecin nereye gittiğine dair söylemleri de olan bir akımı temsil 

eder. Bu da toplumcu gerçekçi yazarlara, sadece içinde bulundukları durumu değil, içine doğru 

sürüklenilen yeni durumu da okuyucuya yansıtmaları konusunda bir zorunluluk yükler. 

Marksist toplumcu eğilim Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında da etkilerini 

hissettirmiĢtir ve bu akımın etkisinde yazılmıĢ eserleri Türk edebiyatına kazandırmıĢtır. Cumhuriyet 

dönemi Türk romanı daha çok muhalif oluĢuyla dikkat çeker. Egemen rejime muhalif; Ġslamcı, 

Marksist, bireyci, feminist birçok eğilim benimsenmiĢ ve bu doğrultuda eserler verilmiĢtir. Bu 

eğilimler içinde Marksistler önemli yer tutar. Marksist toplumcu gerçekçiler; yazdıkları köy 

romanları ile feodal iliĢkileri yansıtmıĢ, ağa-ırgat çatıĢmasını ön plana çıkarmıĢlardır. Kent 

yaĢantısının konu edinildiği eserlerde ise, emek-sermaye iliĢkisi çerçevesinde, iĢçi-iĢveren çatıĢması 

yansıtılmıĢtır. Zamanla bu eserler Amerikan karĢıtlığı, sanayileĢme boyutunda insan-makine iliĢkisi 

ve bu bağlamda bir reddediĢi bünyesinde taĢımaya baĢlamıĢtır.  

1930‟lara kadar karĢımıza çıkan ve Anadolu‟yu konu edinen yazarlar; Ġstanbul‟dan aydın 

perspektifinden bakarlar Anadolu‟ya ve onu mutlaka Cumhuriyet‟e ayak uydurması anlamında 

değiĢtirilip dönüĢtürülmesi gereken bir „yer‟ olarak tanımlarlar. Toplumcu gerçekçi akımın çıkıĢ 

noktası her ne kadar Anadolu olsa da; “Türk romanında gerçekçilik alanında asıl gelişme, 1930‟dan 

sonra görülür. Bu dönemde, Sadri Ertem ve Sabahattin Ali çığır açarlar. İlk defa Sadri Ertem, 

Çıkrıklar Durunca romanında (1931) o güne kadar alışılan düşüncelerden farklı olarak, işçi ve 

köylünün gerçekliğini anlatmaya çalışmıştır” (Gültekin, 2011: 4).  

Özellikle 1940‟da kurulan Köy Enstitüleri‟nin yetiĢtirdiği yeni aydınlar, çok partili sisteme 

geçiĢin oluĢturduğu yeni siyasal koĢullar ve yeni toprak iliĢkileri çerçevesinde „köy‟ ve „köylü‟ 

kavramlarını edebiyata daha çok dâhil ederler. Yoksul ve sömürülen köylü yazarın taraf oluĢuyla 

bağlamından ve gerçekçiliğinden koparılarak sempati duyulması gereken bir anlatımla sunulur. 

1950‟ye kadar Türk edebiyatında gerçekçilik Sabahattin Ali ve Sadri Ertem‟in yazdıklarında 

yansıma bulsa da, 1950‟lerde yetiĢen YaĢar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Samim Kocagöz 

gibi yazarlar toplumcu gerçekçi akımın önemli isimleri olarak Türk edebiyatına damga vururlar. Bu 

yazarlarla birlikte, iĢçi ya da köylünün koĢulları, bu koĢullar karĢısındaki bilinçli-bilinçsiz tutumları 

artık edebi metinlerin konusu olmaya baĢlar. 1960-1970‟li yıllarda artan sosyalist düĢünce eğilimi ile 

toplumcu gerçekçilik daha büyük önem kazanmıĢtır. Bu önemle birlikte dönemin gerçekçi yazarları, 

köyde ırgat-köylü kentte ise kırsaldan göç etmiĢ, varoĢlardaki iĢçi-emekçi insanların yaĢantılarının 

anlatımını ve onların yaĢama karĢı bilinçlendirilmesini görev kabul etmiĢlerdir. 

Yasadığı dönem itibariyle Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Sadri Ertem, Sabahattin Ali, 

Sait Faik Abasıyanık gibi tecrübeleri hazır bulan Orhan Kemal; Yasar Kemal, Kemal Tahir ve 

Samim Kocagöz çizgisinin bir devamı niteliğindedir. 1949–1970 yılları arasında yazdığı eserler, 

toplumcu gerçekçi ve eleĢtirel toplumcu gerçekçi nitelikler taĢır. Yurdunun insanının kalkınmasını, 
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yükselmesini isteyen yazar, bu kalkınmanın köyden baĢlaması gerektiğini düĢünür. Ve köylüyü ya da 

köyü yazmak için birebir onların içinde olup onlarla yaĢamak gerektiğini savunur. Yazar bu anlamda 

yakından tanıdığı, iyi bildiği insanları yazdığını ifade ederken gerçekçiliğini bir kez daha ortaya 

koyar (Uğurlu, 2002: 45).  

Orhan Kemal‟i kendinden önce yaĢamıĢ ve kendi döneminde yaĢayan edebiyatçılardan 

ayıran en önemli özelliği; gerçeği, yaĢanmıĢ ya da gözlemlenmiĢ olma niteliği ile ve bir bütün 

halinde algılayıp okuyucuya sunmasıdır. Yazar bu bakıĢ açısıyla çağdaĢı birçok toplumcu gerçekçi 

yazardan ayrılır. Kendisinden önce eser veren Sabahattin Ali‟den, köylüyü değil, Ģehirdeki köylüyü, 

yarı feodal yapıdan çok, sınıf atlama çabası içindeki burjuvalaĢma sürecini, farklı sosyal 

tabakalardan insanlardan çok yoksul ve iĢçi olanları iĢleyiĢiyle ayrılır (Narlı, 2002: 27). 

Yazar 1950–60 yılları arasındaki bunalımcı hikâyenin karĢısında bir alternatif olarak yer 

alır. Dönemin baskıcı siyasi tavrı sonucu birçok yazarın batıya yönelmesine karĢın Orhan Kemal 

insani özümüzü, toplumsal gerçekliklerimizi, ulusal ve toplumsal boyutlarıyla ortaya koymaya 

devam eder.  Eserlerinin temelini toplumun yapı taĢları ve düzensizliği oluĢturur. Eserlerinde 

özellikle yığınla iĢçi ve köylü tipleri konu edinen Orhan Kemal kötü yaĢamları ve kötü insanları 

düzensiz bir toplumun yarattığı kaçınılmaz sonuçlar olarak görür ve bu insanların en kötüsünün bile 

bir iyileĢme çabası taĢıdığını, fakat düzenin buna engel olduğunu belirtir (Uğurlu, 2002: 43). 

Eserlerinde ortaya koyduğu sınıfsal farklılıklar, yaĢam güçlükleri, aslında onun insanın 

layık olduğu seviyeye çıkmasına dair duyduğu inancın gereklilikleridir. Orhan Kemal için insan 

denen varlık özündeki iyiyi asla kaybetmez. YaĢamın dengesiz unsurları ve ortaya konan 

mücadelenin izdüĢümleri kötülüğü yaratsa da özdeki iyi niyet her zaman korunur. Bu iyi niyet adına 

insana dair umut yaĢatılmalı ve bunun için bir Ģeyler yapılmalıdır. Bu nedenle Orhan Kemal 

eserlerinde insanın özündeki iyi niyeti koruyarak onun hak ettiği iyi hayatı yaĢaması uğruna 

mücadele verir. Bunu bir ödev olarak benimseyen Orhan Kemal‟in amacı yaĢadığı ülkenin halkının 

en iyi koĢullarda yaĢamasına katkı sunmaktır. Yazar eserlerinde sürekli köylü ve iĢçiyi iĢler. Bunun 

en önemli nedeni yaĢadığı ve tanık olduğu hayatın baĢ aktörlerini onların oluĢturmasıdır. Diğeri ise 

ideolojisinden kaynaklı sınıfsal çatıĢmaların mihenk taĢlarının bu kitlelerden oluĢmasıdır. 

Toplumcu gerçekçi akımın temel unsuru olan „ezilen insan‟ ise hemen hemen bütün 

eserlerinin ana kahramanlarıdır. Kırsal kesimin ve taĢranın bütün gerçekliğini eserlerine konu edinen 

yazar, Türkiye‟nin tarihsel süreci ile modernleĢme, tarımda makineleĢme, kırsal alanda toprak 

iliĢkileri, fabrikalaĢma, kapitalizmin etkileri ve sömürü düzenini bütün çıplaklığı ve yazara yüklediği 

sorumlulukla kaleme almıĢtır. Tanık olduğu dönemi ve tanık olduğu insanları yazan Orhan Kemal, 

tanık olmayı yeterli bulmamıĢ, insanları anlama, yaĢam mücadelelerine katkı sunmayı da ihmal 

etmemiĢ hatta bunu yazarın en büyük sorumluluğu olarak kabul etmiĢtir (Bezirci, 1984: 47).  

Yazarın küçük adamları ve onların küçük hayatları her romanında yer alır; bu yer alıĢ 

toplumsal dönüĢümlerle paralel, insana yansıyan ve insanın bütün yaĢamsal alanını etkileyen 

olgularla birlikte sunulur. Yazarın eserlerinde; “genelde büyük toprak sahipleri ve yeni burjuva 

sınıfıyla; ırgat, çiftçi ve bunların kadınları ile bezenmiş bir sınıf çatışması ideolojiye bulanmadan 

hissettirilir” (Kolcu, 2008: 182).  

Yazarın Çukurova‟yı konu edindiği her romanında bu çatıĢma karĢımıza çıkar. Bereketli 

Topraklar Üzerinde, Vukuat Var, Hanımın Çiftliği, Kaçak, Eskici ve Oğulları, romanları Orhan 

Kemal‟in Çukurova gerçekliğini sosyal ve ekonomik olgularıyla en baĢarılı Ģekilde yansıtan 

eserleridir. 

Yazar kente göç süreciyle birlikte Çukurova‟dan aldığı küçük adamını kentin varoĢlarına, 

fabrikalarına ama aynı küçük hayatlarla taĢır. Bu defa konular kentte var olma ayakta kalma 
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mücadelesine dönüĢür. Orhan Kemal sanat anlayıĢını toplumsal sürece paralel olarak ve süreci birey 

toplum iliĢkisi bağlamında en gerçekçi ve objektif Ģekilde yansıtarak ĢekillendirmiĢtir. Yazarın 

toplumculuğu ideolojik bir söylem alanına sıkıĢtırılmıĢ bir toplumculuktan çok daha fazla gerçekçilik 

ve objektiflik taĢır (Kolcu, 2008: 182). 

Orhan Kemal Romanlarından Yapılan Uyarlamalar 

Orhan Kemal‟in sinema filmi formatında beyaz perdeye aktarılan eserleri Ģunlardır: 

Suçlu (H. Refiğ- A. Yılmaz, 1960), Avare Mustafa (Memduh Ün, 1961), Üç Tekerlekli 

Bisiklet (Lütfi Akad, 1962), Murtaza (Tunç BaĢaran, 1965), El Kızı (Nejat Saydam, 1966), Zilli 

Nazife (Memduh Ün, 1967), Vukuat Var (Nejat Saydam, 1972), Sokaklardan Bir Kız (Nejat Saydam, 

1974), Bereketli Topraklar Üzerinde (Erden Kıral, 1979), Devlet Kuşu (Memduh Ün, 1980), Kaçak 

(Memduh Ün, 1982), Bekçi (Ali Özgentürk, 1984), 72. Koğuş (Erdoğan Tokatlı, 1987), Eskici ve 

Oğulları (ġahin Gök, 1990), Tersine Dünya (Ersin Pertan, 1993), 72. Koğuş (Murat Saraçoğlu, 

2011).   

Orhan Kemal‟in eserlerini en çok uyarlayan yönetmen Memduh Ün; Orhan Kemal‟i ve 

onun eserlerini çalıĢma nedenlerini Ģu sözleriyle anlatır: “İnsan olarak çok kibar, çok efendiydi. 

Yazar olarak çok sevmem, onun eserlerini uyarlamamın en büyük nedeni. Ayrıca küçük insanları 

anlatan bir yazardı. Ben de o tarz filmlerde daha başarılı olduğum için Orhan Kemal‟i tercih 

ederdim. Yaprak Dökümü‟nün konuşmalarını yazdı. Zeynebin İntikamı‟nda da diyalogları ona 

yazdırdım” ( Memduh Ün, kiĢisel görüĢme, 24 Mayıs 2011).  

Yazarın Bir Filiz Vardı adlı romanını televizyon filmi formatında dört bölüm olarak çeken 

yönetmen Feyzi Tuna (Bir Filiz Vardı, 1998) ise Orhan Kemal‟in eserlerinde olay örgüsünün çok iyi 

verildiğini belirtir. Eserlerindeki yalın anlatım, gösteriĢ ve süsten uzak tarz ve diyaloglardaki 

baĢarının bu eserleri sinemaya uyarlanmaya elveriĢli kıldığını söyler. (Feyzi Tuna, kiĢisel görüĢme, 

21 Mayıs 2011).  

Bir Dönemin Yakın Tanığı Niteliğindeki Seri Romandan Uyarlanan İki Film: Vukuat 

Var ve Kaçak 

Orhan Kemal‟in gerek yaĢantısında gerekse edebiyat ürünlerinde Çukurova oldukça önemli 

bir yere sahiptir. Orhan Kemal Türkiye gerçekliği içinde Çukurova‟nın sınıfsal hareketlerinin ve 

ekonomik çatıĢmalarının yakından tanığı olur. Büyük toprak sahipleri Osmanlıdan edindikleri 

alıĢkanlıkları, ne Cumhuriyet‟in ilk yıllarında ne de çok partili dönemde terk etmek istememiĢlerdir. 

Toprak emekçilerinin sorunları “Çukurova” ile sembolleĢmiĢtir. Vukuat Var (Hanımın Çiftliği I), 

Hanımın Çiftliği II ve Kaçak adlı birbirinin devamı olan romanlar Çukurova‟daki tarım ve fabrika 

insanlarının dünyasını anlatan seri romanlardır. Tarıma makinenin girmesiyle değiĢen insan-toprak 

iliĢkileri toplumsal olguların tamamına yansır. Orhan Kemal‟in bu üç romanını aynı çizgide ele 

almak gerekir. Her üç romanda da yoksullaĢan ırgatlar, toprak sahiplerinin teknolojik ve siyasal 

dönüĢümler karĢısında yaĢadıkları değiĢimler ve bu değiĢimlerin ırgat-toprak sahipleri iliĢkilerine 

yansıma biçimleri anlatılır.  

Vukuat Var romanı 1954 yılında Dünya gazetesinde tefrika edilir. Roman bölümler halinde 

yayınlanırken Adana‟da tefrikanın durdurulması yönünde gösteriler yapılır. “Bu bilgi bize Demokrat 

Parti‟nin iktidarda olduğu 1953 yılındaki Adana insanının bu tepkilerinin biraz siyasi angajmanlı 

olabileceğini düşündürüyor” (Narlı, 2002: 187). 

Serinin ikinci romanı Hanımın Çiftliği II ise; 1956 yılında Vatan gazetesinde tefrika edilir. 

Vukuat Var‟a gösterilen tepkilerden dolayı yayın organları çekimser davranır ve roman 1955‟te 

yazıldığı halde ancak 1961‟de basımı gerçekleĢir. Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği II romanları filme 

çekilmesi için Acar Filme satılır. Bu iki roman uzun yıllar sonra Hanımın Çiftliği (1990) adıyla 
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televizyon dizisi olarak izleyici ile buluĢur. Serinin üçüncü romanı Kaçak‟tır. Orhan Kemal Vukuat 

Var‟dan 15 yıl sonra Kaçak‟ın yazımını tamamlar. Yazarın romanın sonuna attığı tarih 15 Mart 

1970‟tir. Öldüğü tarih ise 2 Haziran 1970‟tir. Roman yazarın ölümünden sonra ilk iki romanın da 

basımevi olan Tekin yayınevi tarafından aynı yıl yayımlanır. 

Seri romanın son kitabının ilk uyarlaması 1962‟de öykü olarak satıldığı Ģirket tarafından 

Üç Tekerlekli Bisiklet (Lütfi Akad) adıyla beyaz perdeye aktarılmıĢtır. Bu uyarlama Kaçak‟ın henüz 

tamamlanmamıĢ ham öyküsünden oluĢturulmuĢtur. Aynı yıl film Ģirketine satıldığı halde Vukuat Var 

ancak 1972‟de Nejat Saydam tarafından sinemaya uyarlanabilmiĢtir. Döneminin tüm gerçekliklerini 

yansıtan oldukça hacimli iki romanın senaryolaĢtırıldığı filmde izleyiciye yansıyan sadece klasik bir 

aĢk kurgusu olmuĢtur. KavuĢamayan iki gencin aĢkı (Güllü ve Kemal), Güllü‟nün ailesinin sınıf 

atlama özlemleri ile karmaĢık iliĢkilere dönüĢür. Zengin olma isteği masum bir özlem değildir. AĢkı 

olanaksız kılan kadının kendi geleceği hakkında karar verme olanağının elinden alınmıĢ olmasıdır. 

Bu aynı zamanda toplumsal bir olumsuzluğun da gerekçesini ortaya çıkarır. ġiddet çaresiz insanın, 

kendisi gibi çaresiz olanlar üzerinden çözüm arayıĢının bir aracı olarak kullanılır. Romanın tematik 

örgüsünde insanların yaĢam kavgası içinde karĢılaĢtıkları haksızlıklar ve sömürü düzeni eleĢtirel bir 

sosyal tema olarak merkezde yer alırken, filmin teması bu sosyal vurguyu arka plana itmiĢtir. Küçük 

üreticilerin öfkeleri, etnik çatıĢmalar, yoksulluğun bir kadermiĢ gibi algılatılması, filmde bütünüyle 

belirsizleĢtirilir.  

Romanda Muzaffer Bey‟in övgü dolu tasvirleriyle dönemin tarımda makineleĢme olgusu 

sürekli vurgulanır. Marshall yardımıyla ülkeye giren tarım araçları, dinamik tarımın baĢlamasıyla bir 

dönemin kapanıĢı, tarım emekçisine duyulan ihtiyacın azalmasıyla artacak olan yoksulluk vurgulanır 

(Kemal, 2009: 108–109). Filmde birçok siyasal-sosyal olgu gibi geri plana itilen din-devlet iliĢkisi de 

ideolojiler boyutuyla romanın ana problemlerinden birini oluĢturur.  

Vukuat Var romanının temalarından biri kuĢkusuz aĢktı. Ancak romandaki aĢk yaĢamın 

içinde akıp giden iliĢki gerçekliğinin bir parçası iken, filmde her Ģeyden soyutlanmıĢ, yaĢamın 

kendisi gibi gösterilmiĢtir. Ġçeriği oldukça yoğun olan iki romanın klasik YeĢilçam kaygılarıyla 

içinin ne kadar boĢaltıldığına Atilla Dorsay Ģu sözleriyle tepki gösterir: “Orhan Kemal‟in bir eseri, 

yıllardan sonra sinemada… Ancak, Kemal‟in hacimli romanı Hanımın Çiftliği‟nden alınma Vukuat 

Var‟da Kemal‟den ne kaldığı sorulabilir… Gerçekten de filmin yapımcıları, filmdeki aşk öyküsünü 

korumuşlar, ama öyküye fon oluşturan ve romanın asıl değerini meydana getiren toplumsal temalar, 

o günlerin Adana‟sındaki toprak sahibi-halk-politikacı ilişkilerinden hiçbir şey kalmamış” (Dorsay, 

1989: 85). 

Orhan Kemal‟in Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği romanlarında temanın etrafında örgülenen 

olay dizgeleri, zengin ve yoğun akıĢ içinde sürdüğü için, çok sayıda karakter olay örgüsünün içine 

katılmıĢtır. Orhan Kemal bir diyalog ustası olarak sosyal çeliĢkileri, sınıf çatıĢmalarını, ataerkil 

yapının kadın ve çocukları ezme biçimini karakterlerin ağzından aktarır. Çukurova‟nın geleneksel 

tarım iĢçiliği paralelinde geliĢen makineleĢmeyle birlikte değiĢen toplumsal olgular içinde farklı 

etnik guruplara mensup insanlar bir araya gelmiĢlerdir. Yoksulluk karĢısında farklı dünya görüĢüne 

sahip insanlar birbirleriyle dayanıĢmak yerine birbirleriyle savaĢarak paranın gücüne direnmeye 

çalıĢırlar. Bu ideolojik tema 1950‟li yılların Türkiye‟sini yansıtmaktadır. Ancak film gerek tematik 

açıdan gerekse olay örgüsünde romana göre sığ kaldığı için, karakterlerin Orhan Kemal‟in 

anlatımına ve amacına uygun tasarımı gerçekleĢmemiĢtir.  

Roman kiĢileri ile film kiĢileri arasındaki farkı Dorsay Ģu cümleler ile ifade eder: “Kişiler 

ise Türk sinemasındaki klişeleşmiş tiplere uydurulmuş. Bu açıdan oyuncuların- özellikle Şoray‟ın- 

kendi çizgisi içinde başarılı olan oyunları, romanın kişilerini vermede yetersiz kalıyor” (Dorsay, 

1989: 86). 
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Vukuat Var filmi büyük ölçüde romandan ve romanın zaman diliminden soyutlanarak 

sunulduğu için açıkça tanımlanabilecek bir zaman dilimine sahip değildir. Filmde zamana dair 

verilen ipucu Kemal‟i bıçaklayan Hamza‟nın dört yıl tutuklu kalmasıdır. Bu da filmin, son bölümü 

dikkate alınarak değerlendirildiğinde beĢ yıllık bir zaman diliminde gerçekleĢtiğini gösterir. Güllü ile 

Muzaffer Bey‟in evlilik süreçleri, çocuklarının doğumu olay örgüsü içinde gösterilmeden, 

fotoğraflarla zamanda sıçrama yapılarak aktarılmıĢtır. Romanda zaman siyasal ve toplumsal 

anlayıĢın yansıtılmasıyla 1945 sonrası Türkiye‟sinin kırsal alanında somutlaĢtırılır. Tarıma 

makinenin dâhil oluĢ süreci özenle verilir. Türkiye‟de tarımda makineleĢme ile kendisine duyulan 

ihtiyacın azalması ırgatı köyden kente doğru sürüklemiĢ yeni ekonomik ve sınıfsal tanımlar 

yaratmıĢtır. Bireyin zenginlik-yoksulluk ölçütleri de yeni ekonomik düzende yer alıĢ biçimlerine 

göre artan ya da azalan değerler yaratmıĢtır.  

Romanda zaman gerçektir. 1945 sonrası Türkiye‟sinin siyasal tartıĢmaları, bu tartıĢmaların 

yaĢama yansımaları o günün gerçekliği içinde geçmiĢe de göndermeler yapılarak sunulur: “1930‟ları 

unutmamalıydılar. O yıllarda da gene böyle bir Serbest Fırka icat olmuş, kan gövdeyi götürmüştü” 

(Kemal, 2009: 116). Ġçinde bulunulan siyasi zeminin eleĢtiri yapılırken geçmiĢten örneklerin 

sunulduğu eserde dönemin siyasi liderinden beklentiler de göz ardı edilmemiĢtir: “Sonunda Mustafa 

Kemal Paşa bakmıştı ki olmayacak, kardeş kardeşin kanını içecek, Serbest Fırka‟yı paydos edip 

kurtulmuştu. Bu kez de gene öyle olacaktı galiba. O zaman Mustafa Kemal Paşa, şimdi de İsmet 

Paşa” (Kemal, 2009: 116). Dönemin Amerikancı politikasını sık sık ortaya koyan Orhan Kemal, bu 

verilerle o yıllardaki dıĢ politikaya da ıĢık tutar. Bir taraftan Amerika ile ekonomik anlamda ilerleyen 

iliĢkiler diğer taraftan Sovyetler‟in üs talepleri zamanla Türkiye‟yi; Amerika-Sovyetler Birliği 

arasında tercih yapma zorunluluğuna götüreceğinin ipuçları verilir.  

Orhan Kemal Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği romanlarında zamanı bütün dinamikleriyle 

ortaya koyar. Buna rağmen film bu dinamiklerin hiçbirini ve zamana dair eserle özdeĢ hiçbir 

göstergeyi kullanmaz. Vukuat Var filminde mekânlar da tıpkı filmin olay örgüsü, teması, zaman ve 

kiĢilerde olduğu gibi Güllü ve Muzaffer Bey‟in aĢkı için tasarlanmıĢtır. Film Orhan Kemal‟in çok 

fazla Ģey anlatan oldukça hacimli iki romanını, siyasetten, sosyal yaĢamdan, etnik ve dinsel 

olgulardan soyutlamıĢ, özünden koparılmıĢ sığ bir anlatımı olan aĢk filmine dönüĢtürmüĢtür. 

Seri romanın sonuncusu aynı zamanda Orhan Kemal‟in de son eseri olan Kaçak romanının 

ana konusu 1962 yılında sinemaya aktarılmıĢ olan Üç Tekerlekli Bisiklet (Lütfi Akad) adlı öyküye 

dayanmaktadır. Orhan Kemal para sıkıntısı çektiği bir dönemde Lütfü Akad‟ın da yardımıyla çok az 

ücret karĢılığında Üç Tekerlekli Bisiklet adlı kısa öyküyü senaryo taslağı Ģeklinde bir yapımevine 

satar. Lütfü Akad daha sonra bu filmin yönetmenliğini de üstlenir.  

Vukuat Var romanında Güllü‟nün sevdiği gençten zorla ayrılıp, Muzaffer Bey‟in yeğeni 

Ramazan‟a verilmesi konu edilir. Hanımın Çiftliği romanında ise Muzaffer Bey ile evlenen 

Güllü‟nün çiftliğin yönetimini ele alması konu edinilir. Serinin son romanı Kaçak‟da; Muzaffer 

Bey‟in köylülerin topraklarına göz dikmesini kabullenemeyen, onu öldürüp, çiftliği yakıp kaçan 

Habip‟in, sığındığı evde yaĢadığı olaylar anlatılır. Kaçak romanı aynı adla 1982 yılında Memduh Ün 

tarafından beyaz perdeye aktarılır.  

Film, romanın olay örgüsüne sadık kalacak Ģekilde uyarlanmıĢtır. Romanda dönemin iĢçi-

toprak sahibi iliĢkileri, köylünün toprak sahiplerinin haksızlıkları karĢısındaki çaresizlik ve 

bilinçsizliği verilir. Filmin de ilk otuz dakikalık bölümünde görüntüler, diyaloglar ve olay örgüsü 

bunu yansıtacak Ģekilde sunulur. Romanda seriyi hatırlatacak Muzaffer Bey‟in Güllü ile evlenmesi, 

Kabak Hafız‟ın dini söylemleri gibi veriler yer almasına rağmen filmde bunlar yoktur. Ama bu 

eksiklik filmin romanın olay örgüsüne sadakati konusunda önemli bir sorun oluĢturmaz. 
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Önemli fark ise iki eserin nasıl son bulduğu noktasındadır. Filmde Habip tutuklanır fakat 

romanda kaçmayı baĢarmıĢtır. Filmde suçun cezasız kalmaması gerektiği yönünde bu son tercih 

edilmiĢ olabilir. Romanda ise Orhan Kemal Habip‟e bir Ģans vererek hem onun çaresizliğini hem 

Muzaffer Bey‟in kötü bir insan oluĢunu ortaya koyar. 

Orhan Kemal‟in bütün romanlarında olduğu gibi sosyal adaletsizlik, sınıf çatıĢması, 

yoksulluk, muhafazakârlık özetle „bozuk düzen‟ Kaçak romanının ve uyarlanan filmin ana temasıdır. 

Filmde Muzaffer Bey‟in öldürülme nedeni, sosyal adaletsizlik baĢta olmak üzere bozuk düzenin 

bütün göstergelerini içerir. Köylünün çaresizliği yeni kurulan partiden beklentilerinin boĢa çıkıĢı 

sıklıkla dile getirilir (Kemal, 1995: 27).  

Filmde bunlar açıkça sunulmasa da köylünün çaresizliği, yasal olan yollara bile 

baĢvuramıyor oluĢu ve Habip‟in hiçbir çaresi olmadığı için cinayet iĢlemiĢ olması, dönemin siyasi 

parti- toprak sahibi iliĢkisini açıklar. Filmdeki dıĢ mekânlar üç temel yaĢam kesitini verir. Bunlar; 

tarım toplumunun sembolü olan pamuk tarlaları, yoksul kasaba çocuklarının oynadığı bakımsız 

sokak görüntüleri ve doğanın bütün çirkinlikleri silmek istercesine yansıtıldığı romantik orman 

görüntüleridir. Bu mekânlar arasında fazla dikkat çekici olmayan karakol devlet düzenini, terminal 

ise göçü sembolize eder. Bu anlamda film mekânsal anlamda romanın tüm verilerini kullanmıĢtır.  

Makineleşme ile Gelen Ekonomik ve Sınıfsal Çözülmenin Yansıması Eskici ve 

Oğulları 

Orhan Kemal‟in Eskici ve Oğulları romanı 1958 yılında Dünya gazetesinde tefrika 

edilmiĢtir. Aslında Eskici ve Oğulları Seçilmiş Hikâyeler Dergisi‟nde yayımlanmıĢ bir hikâyedir. 

Orhan Kemal daha sonra bu hikâyeyi geniĢleterek romana dönüĢtürür, roman 1962 yılında Ak 

Kitabevi tarafından yayımlanır. Orhan Kemal daha sonra romanın adını Eskici Dükkânı olarak 

değiĢtirir ve 1970 yılından itibaren roman Eskici Dükkânı adı altında yayımlanır. Günümüz de ise 

roman her iki adı kullanılarak basılmaktadır.  

Eser, 1968 yılında Eskici Dükkânı adı altında Ulvi Uraz ve Orhan Kemal iĢbirliği ile 

oyunlaĢtırılmıĢ, Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenmiĢtir. 1990 yılında ġahin Gök 

tarafından Eskici ve Oğulları adı altında beyazperdeye aktarılmıĢtır.  

Adana‟da bir ailenin yaĢadıklarından yola çıkarak 1950‟lerin Türkiye‟sinin sosyo-

ekonomik durumuna ayna tutan filmin senaryosu büyük ölçüde romana sadık kalmıĢtır. „Eskici 

Dükkânı‟, emeği ile ayakta durmaya çalıĢan toplumun en alt iĢ gurubunu temsil eden bir semboldür. 

Filmin teması aslında iki çalıĢma alanı olan ve yoksulluğun ayrı ayrı sembolleri olan pamuk tarlası 

ve eskici dükkânında somutlaĢır. Biri diğerinin ardılıdır. Hızla tarım sahalarını makineleĢtiren 

Türkiye, planlı kalkınma programı yerine „Küçük Amerika‟ olma düĢleriyle batının teknoloji pazarı 

durumuna düĢmüĢtür. Bu bir yandan iĢsizliği artırırken diğer yandan toprak sahiplerini güçlendirmiĢ, 

onları aynı zamanda birer fabrikatöre dönüĢtürmüĢtür. Film bu ana tema içinde insanların alıĢık 

olmadıkları yoksulluk ve sefaletle çaresizce savaĢmalarını dramatik bir dille anlatır. Çaresiz kalan 

kentli küçük esnafın düĢtüğü yeni durum romanda, “Bundan böyle onlar da amele oluyorlardı ha? 

Şu, her ağustos sonlarında kamyonlar dolusu tencereleri, kazanları, çulları çuvallarıyla geçip geçip 

çapaya ve pamuğa giden, kara, sarı, erkek suratlı, pişikli, ağrılı ırgatlar gibi” (Kemal, 2005: 150) 

sözlerle ifade edilir. Pamuk iĢçilerinin yaĢam tarzları ve çalıĢma koĢulları ise Orhan Kemal‟in 

Çukurova‟yı konu edindiği her eserinde olduğu gibi Eskici ve Oğulları‟nda da oldukça özenli 

anlatılır.  

Orhan Kemal‟in kendi babasına da benzettiği Topal Eskici yurtsever, bacağını savaĢırken 

kaybetmiĢ, otoriter, açık sözlü bir aile babasıdır. Fedakârca ailesini geçindirmek için çaba harcayan 

ancak zaman zaman özverisinin karĢılığını alamadığını düĢünen ve bunun için öfke duyan sağduyulu 
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bir insandır. Ülkesi için bacağını kaybetmiĢtir ancak karĢılığını alamamıĢtır. Romanda Topal 

Eskici‟nin geçmiĢine dair sıklıkla vurgu yapılır: “Topal Eskici‟nin özelliği dedesi Resul Ağa‟dan 

değil, ne kafaca, ne de bedence babasına şu kadarcık benzemeyen ufak tefek babasından geliyordu. 

Bu baba o yıllar „Sultani‟ denilen şimdiki lise karşıtı „İdadi‟de okumuş, iri yarı babası Resul Ağa‟nın 

zenginliğine aldırmadan, hatta ihtiyarın bütün yasaklarına sırt dönerek fabrikatör Gülbenkyan‟ların 

çocuklarıyla arkadaşlığı artırmış, onlardan Ermenice, Fransızca bellemiş, ille de „Fabrika‟ya akıl 

erdirmeye çalışmıştı” (Kemal, 2005: 16). 

Topal Eskici‟nin ailesine dair bu anlatılar filmde yer almaz. Film bu anlamda Eskici 

karakterini koĢulları içinde baĢarılı Ģekilde sunsa da geçmiĢine dair verilerden bağımsız kıldığı için 

anlaĢılmaz bir kiĢilik olarak sunar. 

Film 1950 sonrası Türkiye‟sinin sosyal problemlerinin yoğunlaĢtığı dönemini yansıtır. 

Tarım makineleĢmiĢ, savaĢ gıda ürünlerinin fiyatlarını artırmıĢtır. Filmin kiĢilerinden Mehmet film 

diyalogları içinde döneme iliĢkin yoksulluk gerekçelerini kızgınlıkla açıklarken Türkiye‟nin tarımda 

makineleĢmesinin yarattığı iĢsizlikten Ģikâyet eder, „kütlü toplama‟ teknolojikleĢmemiĢ nadir tarım 

iĢidir, bu iĢi yapmaksa toplumun en alt katmanındaki göçmenler ve yoksullara kalmıĢtır. Kütlü
2
 

amelesi olmak aç kalmamak için yapılabilecek son iĢtir. Filmin zamanına dolaylı atıfta bulunan bir 

diğer simge ise dizanteri ve sıtmanın Çukurova‟da yaygın olmasıdır. Yakınçağ Türkiye tarihine 

bakıldığında bu yılların 1950 ile 1958 arasında olduğu görülebilir. Zenginler daha zengin olduğu, 

köylülerin ise kent civarındaki küçük yerleĢim merkezlerine taĢınmak zorunda kalıp, yeni geliĢen 

kent hayatına uyum sağlayamadan yaĢam mücadelesi verdikleri zorlu yıllardır. Eskici dükkânındaki 

yaĢam kavgasının öznel zamanı, böyle bir Türkiye‟nin ortasında, Çukurova‟nın değiĢim dönemecine 

rastlar.  Filmin konu akıĢı romandaki kadar belli bir döneme doğrudan atıfta bulunmaz. Romanda 

özellikle geçmiĢe yönelik zaman göstergeleri kullanılır. Orhan Kemal bu kullanımla bir taraftan 

içinde yaĢanılan sürece nasıl gelindiğine dair ipuçları sunarken, diğer taraftan Eskici‟nin geçmiĢ 

yaĢantısına ıĢık tutar (Kemal, 2005: 23). 

Filmin ana mekânı Adana ve Çukurova‟dır. Filme adını da veren eskici dükkânı ayakkabı 

tamir edilen baba ve oğulların bir arada çalıĢtığı köhne bir atölyedir. Duvarda asılı Atatürk ve Ġsmet 

Ġnönü fotoğrafları eskicinin ideolojik görüĢünü yansıtır. Romana da ad veren bu dükkân Orhan 

Kemal tarafından Ģu Ģekilde betimlenir: “Bu büyük, bu ünlü, bu eski, çok eski kentin, ana 

caddelerinden birine paralel, bozuk parke taşlı bir sokağında, alt alta, üst üste dükkânların, daha 

çok kunduracı, bakkal, manifatura, berber dükkânlarının arasındaydı eskici dükkânı. Arasındaydı 

ama sıkışmamıştı. Öteki dükkânların daracıklığına, ezilmiş, yamulmuşluğuna karşılık dükkân, cep 

ağızları sırma işlemeli İngiliz laciverdinden geniş şalvarı içinde, sedire yanlamış, sıra sıra altın 

dişini göstererek gamsız kahkahalar atan bir eski derebeyini hatırlatıyordu” (Kemal, 2005: 7).  

Film bu anlamda ne yazık ki roman kadar baĢarılı değildir. Filmde dükkâna yüklenen 

iĢlevler anlamında baĢarılı görüntüler ve bunu destekleyen diyaloglar ortaya konsa da Orhan 

Kemal‟in romandaki tasvirlerinde ortaya konan ortaya çıkan anlam derinliği oluĢmaz. Filmde açık 

mekân olarak Çukurova‟daki pamuk tarlaları göze çarpar. ĠĢ makineleri, iĢçi çadırları, Çukurova‟nın 

geleneksel tarım alanı görüntüsüdür. Filmde baĢarılı Çukurova görüntüleri kullanılmıĢtır. Irgat 

pazarları, pamuk tarlaları, ırgat çadırları, çuvallarla pamuk taĢıyan kamyon ve traktörler 

beyazperdeye yansır. Fakat film geçmiĢten soyut olduğu için romandaki gibi ustaca 

karĢılaĢtırmalardan yoksundur.  

 

 

                                                 
2 Kütlü: Tohumlu Pamuk. Bkz: Kemal, O. Eskici ve Oğulları, Epsilon Yay.  2005: 40. 
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Emeğin Göçü ve Kentte Yeniden Biçimlenişi: Bereketli Topraklar Üzerinde 

Orhan Kemal‟in Çukurova üzerine yazmıĢ olduğu romanlardan biri olan Bereketli 

Topraklar Üzerinde ilk olarak 1953 yılında Dünya Gazetesi‟nde tefrika edilmiĢtir. Roman, 1954‟te 

Remzi Kitabevi tarafında 288 sayfa olarak yayımlanmıĢ, 1964 yılında 427 sayfa olarak geniĢletilmiĢ 

biçimiyle basılmıĢtır. Bereketli Topraklar Üzerinde romanı yazarın otobiyografik üç roman ve mizah 

içeren Murtaza romanının ardından yazılmıĢtır. Orhan Kemal‟in beĢinci romanı olan Bereketli 

Topraklar Üzerinde, yayımlandığı yıl hem okur hem eleĢtirmenler tarafında büyük ilgi ile 

karĢılanmıĢ, övgü dolu eleĢtiriler almıĢtır. Bereketli Topraklar Üzerinde romanı Fethi Naci‟nin 

yorumuna göre en iyi on Türk romanı arasında yer alır. Fethi Naci roman hakkındaki görüĢünü Ģu 

cümlelerle ifade eder: “Toprak reformunu yapamamış, sanayileşmesini gerçekleştirememiş az 

gelişmiş bir ülkede, Türkiye‟de köylü-işçilerin kahırlı hayatlarını yansıtır Orhan Kemal. Roman, 

belirli bir tarihsel anı unutulmayacak bir ustalıkla tespit ettiği için tarihi ve sosyal gerçekliği, ele 

aldığı insanları gerçeğe uygun olarak gösterdiği için güçlü ve kalıcı. Orhan Kemal‟in en güçlü 

romanı bence” (Naci, 2009: 302).  

Bereketli Topraklar Üzerinde romanı üç köylünün yoksulluktan kurtulmak için 

Çukurova‟da fabrika ve tarım iĢçisi olarak çalıĢmak için göç etmelerini ve orada katlanılan 

güçlükleri, yalın ve açık bir dille anlatır. Romanın olay örgüsü dünya edebiyatında da sıklıkla 

kullanılan ve yolculuk üzerine kurulmuĢtur (Moran, 1986: 4). Orhan Kemal‟in sosyal gerçeklik 

temelindeki bakıĢ açısı insan yaĢantısının bütününü kapsar. Anlatımı okuyucunun acıma ve tiksinme 

duygularını kamçılar. Okur; roman kahramanlarının ayırtına varamadığı gerçekliğin ayırdındadır. 

Bazı eleĢtirmenler yazarın mesaj verme kaygısıyla esere sonradan eklenen cümleleri, edebiyat sanatı 

açısından olumsuz bulur. Bereketli Topraklar Üzerinde romanı Gorki‟nin eserlerine benzetilmiĢtir.  

Orhan Kemal, CHP‟nin 1946–1950 yılları arasına rastlayan kısa iktidar dönemini kapsayan 

zaman diliminde toplumun ekonomik sosyal ve tarihsel çatıĢmalarını ele almak istediği için Bereketli 

Topraklar Üzerinde romanını yazdığını belirtir. Dünyanın öteki halkları gibi kendi halkının da 

bilgiye, görgüye, yapıcı insan emeğine, uygarlığa susadığını vurgular. Bereketli Topraklar‟da da 

Anadolu insanının çetin yaĢama savaĢının babadan oğula, dededen toruna geçen ve geçmekte devam 

eden sonsuz daha iyi yaĢama isteği anlatılır ve dünyanın her köĢesindeki insanlar gibi bizim 

halkımızın da ruhunda mutluluk özlemi olduğunu belirtir. Roman, bu umut, bu kesintisiz mutluluk 

arayıĢını konu edinir (Uğurlu, 2002: 95).  

Roman 1979 yılında Erden Kıral tarafından aynı adla sinemaya uyarlanır. Ulusal ve uluslar 

birçok baĢarı ile ciddi sıkıntıları da bir arada yaĢar. Film baĢta gösterim izni almasına rağmen, Adana 

sıkıyönetim mahkemesi tarafından yasaklanır. 1981‟de Avrupa‟da en iyi film seçilir fakat yönetmen 

sıkıyönetimden dolayı ödülünü almaya gidemez. Filmin negatif kopyası çalınır ve yıllar sonra 

Ġsviçre‟de bir stüdyoda bulunur. Film 1980 yılında ihtilal nedeniyle yapılamayan Antalya Film 

Festivali‟nden bir sonraki yıl, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni ve en iyi yardımcı erkek 

oyuncu ödüllerini alır. En iyi film ödülünü de kazanmıĢtır aslında ama ödül filmin konusu sakıncalı 

bulunarak geri alınır. Film 1980‟de Nantes Jüri Özel Ödülü‟nü, 1981‟de Strasbourg Büyük Ödülü‟nü 

kazanır. Yönetmen filmini Ģu sözleriyle değerlendirir: “Bereketli Topraklar Üzerinde filminin ilk 

senaryosunu Mahmut Tali Öngören yazmıştı. Fakat benim çekmek istediğim film o değildi. Şunu 

gördüm: Orhan Kemal‟in edebiyatı daha çok diyaloglara dayanır. Diyaloglardan birkaçını 

çıkardığınız zaman temel yapı çökmeye başlar. Bu noktadan itibaren de büyük bir zorluk başlar. 

Çünkü sayfalarca diyalogları sinemaya aktaramazsınız. Bence, o çalışmada Orhan Kemal‟in ruhunu 

yakalamak önemliydi. Filmi yaptıktan sonra o ruhu yakaladığımı sanıyorum” (Akpınar, 2009: 108). 

Yasaklı film çekimi tamamlandıktan sonra, kopyasının da çalınması ile ne yazık ki 

gösterime girememiĢtir. Ancak 2008 yılında sinema izleyicisi ile buluĢabilen film izleyici tarafından 
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ilgi ile karĢılanmıĢ, hakkında oldukça iyi eleĢtiriler yazılmıĢtır. Orhan Kemal‟in uyarlamaları 

arasında romana en çok sadık kalınan filmdir. Seçilen oyuncular Orhan Kemal‟in betimlemeleri ile 

bütünüyle örtüĢür.  

„Ekmek derdi‟ ile yaĢam mücadelesini, evinden, ailesinden uzakta gurbette vermek zorunda 

olan Anadolu köylüsünün yoksulluğu, temanın çekirdeğini oluĢturur. Romanda karĢımıza çıkan 

zorunlu göç filme de yansıtılır. Ekmek parası kazanmak zorunda olan bu insanlar, emek bilinci 

oluĢturamamıĢ, kendilerine dayatılan ağır sömürü koĢullarına boyun eğmek zorunda bırakılmıĢlardır. 

Sömüren, yalnızca kapitali elinde tutan iĢveren değil, aynı zamanda kendi sınıflarından açıkgözlü, 

ahlaki değerleri törpülenmiĢ, iĢverene dalkavukluk yapmada yarar uman insanlardır. Yoksulluk ve 

ezilmeye katlanma bir kader gibi algılanır. Onurlarını ve varlıklarını savunamaz duruma getirilen 

yoksullar pasif bir isyan içindedirler. Ekmek parası kazanma mücadelesinde emeği yücelten Orhan 

Kemal; böyle bir düzende insanın ancak onurunu kaybederek, ikiyüzlü davranarak, düzenle bir tür 

iĢbirliği yaparak kurtulabilir olmasının dramatik sosyal boyutlarını Bereketli Topraklar Üzerinde 

eserine bütün çıplaklığı ile yansıtmıĢtır. Film bu temanın inandırıcı bir yansıması ve 

canlandırmasıdır. 

Film gerek seçtiği oyuncularla gerekse bu oyunculara yüklediği rollerle romana sadık 

kalmayı baĢarmıĢ, Orhan Kemal‟in Çukurova‟nın yıpranmıĢ, ezilmiĢ, bilinçsiz, çaresiz insanlarını 

baĢarılı bir Ģekilde yansıtmıĢtır, 

Bereketli Topraklar Üzerinde romanı 1946–50 yıllarının Türkiye‟sini yansıtır. CHP‟nin 

iktidarda bulunduğu 1946–1950 yılları döneminden kısa bir zaman dilimi ve bu süreçte toplumun 

ekonomik, sosyal ve tarihsel çatıĢmaları romanın zamansal verileridir. (Uğurlu, 2002: 95) Orhan 

Kemal‟in Çukurova konulu diğer romanları gibi Bereketli Topraklar Üzerinde romanı da zamanı 

detaylı ve sosyo-ekonomik koĢullarla bağlantılı sunar. Zaman; siyasi yapılanma, ideolojik görüĢler, 

siyaset ve ideolojinin toplumsal yapılar üzerindeki etkileriyle sunulurken özellikle ekonomik 

koĢulların etkilediği ezilen insanlar taraf olarak sunulur. Bu anlamda Bereketli Topraklar Üzerinde 

romanı da filmi de 1946–1950 yılları arasındaki dönemi, Çukurova‟nın ezilen insanlarını, pamuk 

iĢçileriyle ırgatların yaĢamları boyutunda baĢarılı Ģekilde iĢler. Filmde iĢleyen somut zaman ise 

pamuk hasadının yapıldığı birkaç aylık dönemi kapsar. Filmin vurgusu zaten mevsimlik iĢçi 

yaĢantılarına yönlendiği için zaman en geniĢ anlamıyla bir hasat mevsimidir.  

Erden Kıral oldukça hacimli ve her açıdan zor bir eser olan Bereketli Topraklar Üzerinde 

romanını çok zor Ģartlarda da olsa filme çekmeyi baĢarmıĢtır. Romanın olay örgüsünün yoğunluğu, 

kiĢi sayısının fazlalığı her Ģeyden önemlisi çok temalı oluĢu, sinemada görselliğe kavuĢturulmuĢ ve 

gücünden bir Ģey yitirmediği gibi oldukça güçlü bir filme dönüĢmüĢtür. Atilla Dorsay film 

hakkındaki görüĢlerini Ģu cümlelerle ifade eder: “Bereketli Topraklar Üzerinde, Türk sineması 

tarihinde böylesine kalabalık bir oyuncu kadrosunun tümüyle üstün bir oyun verdiği ilk ve tek 

filmdir… Kıral, Çukurova‟nın gerçek emekçileriyle işbirliği yaparak en zor sahneleri ustaca 

çözümlemiş, akıcı, pürüzsüz bir sinema dili kurmuş, Orhan Kemal‟in dev yapıtının özünü perdeye 

taşımış bulunuyor” (1995: 187). 

Tarımda makineleĢme ve modernleĢme ile paralel kentte ekonomik geliĢmeyle ortaya çıkan 

ucuz emek ihtiyacının sonuçlarından biri olan kırsaldan kente göçün baĢarılı Ģekilde yansıtıldığı 

Bereketli Topraklar Üzerinde romanı yazarın gözlemlerinin ve gerçekçi üslubunun baĢarılı bir 

yansımasıdır. Uyarlanan film ile özellikle yönetmenin romandaki gerçekliklere bakıĢ açısının 

sayesinde baĢarılı ve özgün bir sonuca ulaĢılmıĢtır. 

Sonuç 

Bu makalede amaç farklı iki dil taĢıyan sanat dallarının karĢılaĢtırmasını yaparken 

biçimsel benzerlik ya da farklılıklardan çok özsel, temasal benzerlik ve farklılıkları göz önünde 
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tutmaktı. Bir iletiĢim aracı da olan sinemada, uyarlamalar yeniden bir ortaya çıkıĢ olarak, içinde 

daha önceki söylemden anılar taĢıyan, belirli zaman ve mekânda toplumda yeni bir söylem yaratma 

baĢarısını sağlayabilmelidir (Casetti, 2004: 83). Orhan Kemal‟in özellikle toplumsal sorunları en 

yoğun biçimde yansıttığı seri romanı Vukuat Var yeniden ortaya çıkıĢ biçimiyle söylemsel ve 

kavramsal olarak bu iletiĢimi sağlama konusunda baĢarısız bir film olmuĢtur. 

Yazarın eserlerinden yapılan uyarlamalarda dönemin sansür baskısı göz önüne alınca 

Orhan Kemal‟den bir iz olmayıĢının nedenleri açıktır. Bu nedenledir ki yazarın bir dönemin siyasi-

sosyal-ekonomik bütün göstergelerini birbiri ile iliĢkili Ģekilde yansıtan baĢarılı romanlarından 

Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği‟nden yapılan uyarlama, romanın da aldığı tepkiler göz önünde 

bulundurularak, oldukça sığ kalmıĢ, eser Orhan Kemal‟den yapılan bir uyarlamadan çok dönemin 

pembe romanlarından yapılan bir uyarlamaya dönüĢmüĢtür. Vukuat Var filmi değiĢimler sonucu, 

sürece ayak uyduramayıp çözülüp, dağılan hatta zamanla yoksullaĢan bireyi tarihi ile birlikte ele alan 

romanın bu içeriğini tamamen göz ardı etmiĢtir. Toprak iliĢkileri ile Ģekillenen mülkiyet 

biçimlerindeki köklü değiĢimler; bütün sınıfsal hareketlerin yaĢandığı coğrafya olan Çukurova‟da; 

siyasi değiĢimlere paralel olarak baĢarılı bir Ģekilde romana aktarılmıĢken filmde yine ciddi bir 

eksiklik olarak karĢımıza çıkar.  Serinin üçüncü romanından uyarlanan Kaçak filmi dönemden 

siyasal ve sosyal izler taĢısa da anlamsal bütünlük açısından serinin parçası olması bağlamında 

romanın özünü gerektiği kadar yansıtamamıĢtır. 

Aile bağlarının toplumsal çözülmelerle kopup insani değerlerle yeniden yaratıldığı Eskici 

ve Oğulları romanı ana karakter olan Topal Eskici‟yi, geçmiĢi ve bütün değer yargılarıyla bir bütün 

olarak sunarken, yapılan uyarlamada Topal Eskici geçmiĢinden koparılmıĢtır. BaĢarılı bir uyarlama 

olmasına karĢın Eskici ve Oğulları Topal Eskici karakteri etrafında Orhan Kemal‟in yaratmıĢ olduğu 

siyasal-sosyal-ekonomik göstergeleri bu kopukluk nedeniyle yansıtmayı baĢaramamıĢtır. Buna 

rağmen film eserin ana teması olan; Çukurova‟da yaĢanan modernleĢme sürecinin toplumsal hayat 

ve buna bağlı olarak bireyde yarattığı ekonomik-siyasal-sosyal en önemlisi sınıfsal etkilerini yansıtan 

tüm verileri baĢarılı Ģekilde aktarmıĢtır.     

Yazarın eserlerinden yapılan en baĢarılı uyarlama ise Bereketli Topraklar Üzerinde 

filmidir. Bereketli Topraklar Üzerinde esere sadık kalmıĢ eseri Orhan Kemal‟den taviz vermeden, 

bütünlüğünü ve birbirini etkileyen bütün yapıların iliĢkilerini göz önüne alarak yansıtmıĢtır. Sistemin 

küçük insanlar üzerindeki acımasız sömürüsünü yönetmen baĢarıyla görselleĢtirmiĢtir. 

Uyarlamalarda, kaynak eserin baĢarılı bir Ģekilde yorumlanması, özellikle özgün eserin ana 

öğelerinin kiĢiliğinin, atmosferinin yakalanması önem taĢımaktadır (Miller, 2009: 245).  Bu 

anlamda; Bereketli Topraklar Üzerinde filminin uyarlama bir eser olarak baĢarısını yönetmenine 

borçlu olduğunu söylemek mümkündür. Erden Kıral, Orhan Kemal‟in eserinin ana öğeleri tamamen 

korumuĢ, eseri farklı bir sanat eseri olarak yeniden yorumlamayı baĢarmıĢtır.  

Türkiye koĢullarında toplumsal dinamiklerin keskinliği ve yapısal çözülmelerin sürekliliği 

Cumhuriyet‟in ilk yıllarından itibaren süregelmektedir. Orhan Kemal‟in tanık olduğu dönemdeki 

siyasal, ideolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel iniĢ çıkıĢlar farklı adlar ve boyutlarda olsa da 

günümüzde varlığını korumaktadır ve bu iniĢ çıkıĢlar toplumsal dokuda etnik, ideolojik, ekonomik 

farklılıkları daha belirgin hale getirip yoksul-varsıl karĢıt sınıflar yaratmaktadır. Bu anlamda Orhan 

Kemal‟in eserleri günümüz Türkiye tablosunda da gerçeklik anlamında geçerliliğini koruyan derin 

anlamları olan eserlerdir. BaĢarılı yorumlamalar ile yazarın eserleri yeniden uyarlanmalı, romanların 

taĢıdığı toplumsal mesajlar filmlerde de izleyiciye iletilmelidir.  
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