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Öz 

rfan Orga n n Bir Türk Ailesinin Öyküsü roman , 1950 de ngiltere de ngilizce 
olarak yay mlanm t r.  Osmanl mparatorlu unun son y llar ndan Türkiye Cumhuriyetinin 
ilk y llar na uzanan bir süreçte Türkiye nin Birinci Dünya Sava nda ve sonras nda ya ad 
bunal ml y llar anlatan roman hem tarihsel roman, hem de göç roman özelliklerini ta -
maktad r.   Bu çal ma roman her iki aç dan incelemeyi amaçlamaktad r.  ki bölümden 
olu an roman, rfan Orga n n anlat c oldu u birinci bölümde tarihsel roman özellikleri, 
Ate Orga n n anlat c oldu u ikinci bölümde ise göçmen roman özellikleri gösterir.  Bu 
çal ma göçmen roman ile tarihsel roman n anlat stratejileri aras ndaki benzerlikleri ince-
lerken, göçün roman ki ileri üzerindeki kültürel sonuçlar n da irdelemektedir.   

Anahtar Sözcükler : Göç, tarihsel roman, sava , nostalji, kültürel de i im.  

A PORTRAIT OF A TURKISH FAMILY 
AS A HISTORICAL NOVEL AND A NOVEL OF MIGRATION  

Abstract 

Irfan Orga s The Portrait of a Turkish Family was published in England in 1950.  
Recounting the story of the years of depression during a period from the late Ottoman Em-
pire to the early years of Republic of Turkey, the novel bears the characteristics of both 
historical and migration novel.  This study aims to examine the novel from both perspec-
tives.  The novel consists of two parts.  The first part, narrated by Irfan Orga, bears the 
characteristics of historical, while the second part, narrated by Ate Orga, represents the 
characteristics of migration novel.  This study will focus on the similarities between the 
narrative strategies of historical and migration novel.  It will also focus on the cultural im-
pacts of migration on the protagonists.  

Keywords : Migration, historical novel, war, nostalgia, cultural change.  

Giri

 

rfan Orga n n 1950 de yay mlanan Bir Türk Ailesinin Öyküsü adl roman , 
tarihsel roman n tüm özelliklerini bar nd rmaktad r.  Ancak, ngiltere de ya ayan 
bir Türk olarak Orga, kendi göçünün öyküsünü yazm t r.  Göçü konu edinen bir 
roman olarak okundu unda bireysel geçmi anlat s içinde tarihin öznel bir kurgu-
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su; tarihsel roman olarak okundu undaysa, tarihsel anlat içinde tarihin birey ya-
am na etkileri görülmektedir.  Bu ba lamda Orga n n de i imler, devrimler, göç-

ler ve sava larla dolu roman , bir Türk ailesinin parçalanmas ve Orga n n ngilte-
re ye göç edi inin trajik öyküsü olarak kalmaz.  Ayn zamanda bu ailenin öyküsü 
Osmanl mparatorlu unun Birinci Dünya Sava sonras nda parçalan ndan Tür-
kiye Cumhuriyetinin kurulu una kadar geçen y llar içinde ya ananlar n ailelerin ve 
bireylerin ya am nda yaratt çökü ü gösteren bir anlat ya da dönü ür.  Orga n n 
roman , hem tarihsel hem de bir göç roman olarak okunabilecek tüm özellikleri 
bar nd rd için, her iki ba lamda da ele al nmaya elveri lidir.           

I. Tarihsel Roman ve Göç Roman

 

Tarihsel roman, ana hatlar yla, olay örgüsünün tarihsel olaylar içinde kur-
guland roman olarak tan mlanabilir.  J. A. Cuddon a (1992) göre tarihsel roman, 
tarihi dü gücünü kullanarak yeniden yap land ran, hem gerçek hem de kurgusal 
ki ilerin bulundu u, kurgusal bir anlat biçimidir (s. 411).  Kimi tarihsel romanlar-
da, önemli tarihsel olaylar, tarihe geçmemi ki ilerin ya ad s radan ya amlar n 
içinden anlat l r.  Tarihsel roman n, yazar n kendi ya ad dönemden önce ya anan 
tarihsel olaylar kurgusal olarak anlatt roman oldu unu söylemek olas d r.  Terry 
Eagleton a (2005) göre bir tarihsel romanda, bir ülkenin kurulu

 

tarihi, co rafi 
ko ullar gibi ampirik gerçeklerden söz edilirken, bu ampirik gerçekler yazar n 
kendi ikna stratejisine uygun olarak bütün bir retori in kurucu ö eleri olarak 

yeniden düzenlenir (s. 47).  Eagleton un görü üne ko ut olarak, Bir Türk Ailesinin 
Öyküsü gibi birinci tekil anlat n n yer ald metinlerde, tarihsel anlat ya, öykü 
anlat c s n n politik ko ullanm l klar n n yönlendirdi i öznel bak aç s

  

retori i 

 

egemen olmaktad r.  Ancak bu öznel bak aç s , Orga n n anlat s nda, tarihi öz-
nel bir kurguya dönü türmedi i gibi, cumhuriyetin kurulu tarihi, birinci dünya 
sava n n getirdi i ekonomik buhran gibi ampirik gerçeklikleri de yeniden kurgu-
lama giri iminde bulunmamaktad r.  Aksine, birinci tekil anlat c n n otobiyografik 
öyküsü, Berna Moran n (2005) tarihsel ele tiri tan m nda söyledi i gibi, okurun o 
ça a dönebilmesini ve o ça n okurunun gözleriyle bakabilmesini sa lamaktad r 
(s. 78 9).       

Brian McHale (1991), klasik tarihsel kurgu ile postmodern tarihsel kurgu 
aras ndaki farklara i aret ederken, klasik tarihsel kurgunun yaratt tarihsel ba -
lam n, ki i ve olaylar n resmi tarih kay tlar yla çeli ki içermedi ini; kurgu içinde 
yer alan bireyler, yer adlar , özel olaylar gibi öznel gerçekliklerin de tarihsel kül-
türü in a eden bütüncül tarih gerçekli ini etkilemedi ini; ancak kurgusal dünya-
n n mant n n tarihsel gerçeklerle uyumlu olmas gerekti ini belirtmektedir (s. 
87 8).  Bu aç dan de erlendirildi inde, Bir Türk Ailesinin Öyküsü, McHale in 
postmodern tarihsel kurguyla farkl l klar göstermekte ve klasik tarihsel kurgunun 
özellikleri ile örtü mektedir.  Serpil Oppermann, klasik tarihsel roman n özellikle-
rine de inirken, tarihsel romanlar[ n] okuru kurduklar hayal dünyas n n aldat c 
gerçekli ine inand rmak zorunda olduklar n ve bu nedenle de, kendi kurduklar 
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anlat mla yans tt klar tarihsel olaylar aras nda çeli kiler olu tu unu belirtir (53).  
Ronald Carter ve John McRae nin Walter Scott tan aktard klar tan ma göre ise, 
tarihsel roman tarihin ile birlikte var olabilen, dünyevi bir epiktir (260).  Oysa Or-
ga n n kurgusal gerçekli i, resmi tarihsel kay tlarla örtü ürken, öznel yakla mlar, 
resmi tarih kay tlar yla çeli kiler içermemektedir.  Bununla ilgili olarak 
Oppermann tarihsel roman n gerçekçi yakla m [n n], belgesel verilere dayal 
tarihsel kay tlardan yola ç k p tarihi oldu u gibi aktarmak iddias na dayand n 
vurgular (54).  Orga romanda, kendisinin ve ailesinin göç öyküsünü anlat rken, 
tarihsel verilere ba l kalarak, tarihe geçmi olaylar , gerçekle tikleri günlerin ta-
rihlerini vererek aktar r.   

E. M. Forster a (2005) göre, bir roman karakteri tarihsel bir ki ilik ile bü-
tünüyle benzerlik gösteriyorsa, roman n olay örgüsü tarihsel olaylarla örtü üyorsa, 
o roman an ya dönü ür; an da kan tlara dayan r (55).  Orga n n kurgusu, bütünüyle 
tarihsel olaylara ko utluklar göstermekte ve ya anm olaylara dayanmaktad r.  
Forster n ve Oppermann n tarihsel roman tan mlar , Orga n n öyküsü ile kar -
la t r ld nda, Bir Türk Ailesinin Öyküsü nü tarihsel bir kurgu olarak nitelemek 
güçle mektedir.  Ömer Türke , tarihsel roman n, tarihe olan sadakatini kan tla-
maya çal mas n n ve kaynaklarda zaten var olan tarihi anlat ve ayr nt lar tekrar 
etmesinin dönem atmosferinin toplumsal ve bireysel hayatlara yapt etkilerin 
yerine geçmeye ba lad n yazmaktad r (147).  rfan Orga n n temel kayg s ise, 
dönemin çalkant lar n tarihsel verilere sad k kalarak anlat rken, dönem atmosfe-
rinin aile bireyleri üzerindeki etkilerini vurgulamakt r.  Türke , tarihsel fantezile-
rin azald ve aile tarihlerine dayanan kurgulardan yola ç karak yaz lm romanlar 
aile tarihi olarak nitelemektedir (148).   

Türk edebiyat nda göç konulu romanlar nitelemek için göçmen roman 
terimini kullanan Gürsel Aytaç (193) gibi, bu yaz da, göç roman ifadesi tercih 
edilecektir; çünkü Bir Türk Ailesinin Öyküsü ne öznellik katan ve onu tarihsel ro-
mandan ay ran, aile bireylerinin özel ya amlar ve rfan Orga n n göç edi idir.  Bu 
da roman , tarihsel roman olman n yan s ra, göç roman na dönü türür.  Yaz l ve 
olaylar ele al biçimleri aç s ndan bak ld nda, tarihsel roman ile göç roman 
aras nda güçlü benzerlikler bulunmaktad r.  Göçmen yazar da, t pk tarihsel roman 
yazar gibi, geçmi te ya ananlar yazar.  Bu ba lamda, aralar ndaki temel ayr m, 
tarihsel romanda tarihsel, göç roman nda ise bireysel geçmi in anlat lmas d r.  Ta-
rihsel roman ortak bilincin tarihsel anlat s n içerirken, göç roman ki isel bilincin 
ve ki isel tarihin anlat s n içerir.  Iain Chambers a (2005) göre göç; 

Ba ka yerlerden gelmek, farkl dünyalar aras nda ya amay , 
dilinizi, dininizi, müzi inizi, giyim ku am n z , d görünü ünüzü ve 
hayat n z yatay olarak delip geçen bir s n r boyunda ya ama al -
kanl edinmek demektir.  Ba ka yerlerden gelmek, bural de il 
de oral olmak ve dolay s yla da ayn anda hem içeride hem de 
d ar da olmak, tarihlerin ve haf zalar n kesi ti i yerlerde ya a-

makt r; bu tarih ve haf zalar n hem ilk çözülü ve da l n , hem de 
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ke fedilen yollar boyunca yeni ve daha geni düzenlemelere tercü-
me edili ini deneyimlemektir. (s. 16) 

rfan Orga, Chambers n göç tan m na uyan bir göç ya am , göç etti i ül-
kede hem içeride hem de d ar da olmu ve bir s n r boyunda ya ama al kan-
l edinmi tir.  aban Sa l k, sosyolojik bir ara t rma konusu olabilecek göç hak-
k nda yaz lm romanlar , seyahat romanlar , ideolojik romanlar , politik ede-
biyat gibi di er sosyolojik edebiyat kategorilerinin yan s ra göç(men) edebiyat 
(romanlar ) kategorisinde de erlendirmektedir (200).  Göçü konu edinen Bir Türk 
Ailesinin Öyküsü, bireysel geçmi i tarihsel geçmi ile özde le tiren bir göç roman -
d r.     

II. Tarihsel Roman Olarak Bir Türk Ailesinin Öyküsü 

rfan Orga, 1940 lar n ba nda ngiltere ye yerle en bir Türk subay d r.  
1950 de ngiltere de ngilizce yay mlanan Portrait of a Turkish Family adl roma-
n , 1994 te Ar n Bayraktaro lu taraf ndan Bir Türk Ailesinin Öyküsü ad yla Türk-
çeye çevrilir.  Roman, stanbullu, varl kl

 

ve yerle ik bir Osmanl ailesinin, Birinci 
Dünya Sava n n getirdi i ekonomik buhran ve mparatorlu un y k l sonras 
parçalanmas n n ve yazar n Londra ya göç edi inin otobiyografik öyküsüdür.   

Bir Türk Ailesinin Öyküsü, Birinci Dünya Sava n n Türkiye deki sonuçla-
r n s radan Türk insan n n bak

 

aç s yla anlat r.  Bar nd rd tüm otobiyografik 
ö elere kar n, roman n tarihsel kurgusunun resmi tarihsel kay tlara ve ortak tarih 
bilincine uygunlu u, romana klasik tarihsel kurgu özelliklerini kazand r r.  Türkiye 
Cumhuriyeti devrimini tan tan ve bir Türk taraf ndan ngilizce yaz lan bir kitap 
olarak ngiliz edebiyat nda kendine önemli bir yer edinmi tir.  Orga n n roman 
hem tarihsel olaylar n hem de zorunlu göçün, bireyler üzerinde yarat etkileri ve 
bu etkilerin bir sonucu olarak gelen kimlik de i imlerini yans tmas aç s ndan 
önem ta maktad r.  Burada eser, göçün yaratt kültürel sonuçlar ve neden oldu u 
yaln zl klar ba lam nda okunarak, roman n hem kahraman hem de yazar olan 
rfan Orga n n bir göçmen olarak ya ad bireysel ve kültürel dönü ümler irdele-

necektir.  Bu çal mada, özgün dili ngilizce olan roman n Türkçe çevirisi kulla-
n lm t r.   

Babas n n ölümünden sonra, annesinin ya ad yerde, ngiltere de ya a-
may seçen, klasik müzik otoritesi o lu Ate Orga, kitaba yazd Sonsöz de, asl 
y llar önce kaybolan kitab n, babas n n ngiltere ye gitmek üzere yapt haz rl k-
larla son buldu unu belirtir (Orga, 1994; s. 291).  Elimizdeki bask da ise, öykü 
rfan Orga n n annesinin ölümüyle son bulur.  Bir yazar/anlat c olarak rfan Or-

ga n n diliyle yaz lan özgün metinde, yazar n ngiltere ye gidi i hakk nda bilgi 
bulunmamaktad r.  Bu haliyle, Birinci Dünya Sava ve onu izleyen Kurtulu Sava- 

y llar nda tüm varl n yitiren ve da lan bir Türk ailesinin ayr l klarla dolu, 
duygusal bir öyküsüdür.  Bu ba lamda yaln zca bir tarihsel roman özelli i ta r.  
Ancak, Ate Orga n n Sonsöz ü, öykünün ngiltere bölümünü tamamlayarak, kitab 
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ayn zamanda bir göç roman na dönü türür.  rfan Orga, mparatorlu un çökü ü ve 
Cumhuriyetin kurulu u gibi tarihsel olaylar , kendi ya amsal deneyimleri aç s ndan 
anlatarak, bu olaylar ailesinin da lmas ve göç edi inin nedenleri olarak sunar.  
Dolay s yla Bir Türk Ailesinin Öyküsü çift anlat c s olan bir romand r.  Birinci 
bölümün anlat c s rfan Orga bir tarihsel roman yazarken, ikinci bölümün anlat c -
s Ate Orga göçü anlat r.     

II. Abdülhamit dönemi stanbul unda, II. Me rutiyetin ilan edildi i 1908 
y l nda do an rfan Orga, çocuklu unu Sultan Ahmet Camisinin arkas nda, denizi 
gören bir evde (s. 9), varl kl bir tüccar n o lu olarak geçirir.  Ev, anne-baba, ba-
baanne, bir erkek ve k z karde

 

olmak üzere üç ku a n bir arada ya ad , hizmet-
çilerin ve dad lar n bulundu u bir evdir.  Varl k içindeki aile, Avrupa da ç kan ve 
k sa sürede dünyaya yay lan sava n, Osmanl mparatorlu unu da yava yava 
içine almas yla yoksulla maya ba lar.  Kitap ailenin a ama a ama çökü ünü, aile-
deki erkeklerin birer birer askere al n p sava a gidi ini anlat r.  Hangi cepheye 
gönderildi i belli olmayan Baba Orga, bir daha geri dönemez.  Orga karde iyle 
birlikte gittikleri misyoner Frans z okulunun kapanmas n n ard ndan Kuleli Askeri 
Lisesi ne girerek subay olur.  Ba ta Eski ehir ve Tokat olmak üzere, Anadolu nun 
çe itli illerinde subay olarak çal t ktan sonra, ngiltere ye gönderilir.  Orada rlan-
dal bir kad nla evlenir.  Türk subaylar n n yabanc larla evlenmesinin yasak olmas 
nedeniyle ödemek zorunda kald tazminat yüzünden yurduna geri dönemez ve bir 
sürgün olarak ölür.   

Orga, evini ve ailesini tan tt roman n giri bölümünde, çocuklu uyla il-
gili an lar n yazarken, kitab ngiltere de yazd n n ipuçlar n verir.  Belle indeki 
yurt ile göç etti i yeni yurdu kar la t rmaktan kendini alamaz.  Kendi çocuklu un-
da oynad oyunla, ngiltere de do an o lunun oynad oyun ayn olsa da, mekân 
ve duyulan heyecanlar farkl d r: 

Bir gün kahvehanenin bahçesindeki havuza gemi yüz-
dürmek amac yla yakla m t m.  Ne severdim bu oyunu ben!  

imdi ayn heyecan Kensington Gardens daki havuzda o lumun 
duydu unu görüyorum.  Ancak, benim elimdekiler oyuncak vapur 
de il, alelade sopa parçalar yd . (s. 12) 

Böylelikle, yazar bir göç roman okudu umuzu daha en ba larda hissettir-
meye ba lar.  Kensington Gardens daki havuz, 1910 lar n Sultan Ahmet indeki bir 
kahvenin havuzunu ça r t r r.  Göç eden her bireyde oldu u gibi, yazar da çocuk-
lu u ve anavatan yla ilgili an lar n hep yan nda ta r.  Göçün nedenlerini haz rla-
yan ve çocuklar n yo un duygusall yla anlat lan sava y llar , öykünün en uzun 
k sm n olu turur, çünkü göç ve sürgün, Iain Chambers n belirtti i gibi, geride 
b rak lan yerle bir hesapla ma biçimidir (s. 11).  Bu hesapla ma ya da göçün ne-
denleriyle kavgaya giri me duygusu, asl nda bir nostaljiye sürükler yazar .  Bu 
nedenle, sürgünde yaz lan bu göç roman , daha çok çocukluk an lar n n ve yokluk 
y llar n n duygusal bir öyküsüne dönü ür.  Ba lang çta bir göç roman yerine bir 
sava roman duygusu veren bu k s m, tarihselli in bireylerin ya amlar n ne denli 
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derinden etkileyip de i tirdi ini göstermesi bak m ndan önem ta maktad r.  
Chambers n i aret etti i gibi, göç kalk noktas kaybolan yolculu un referans 
noktalar n da ortadan kald ran bir sorgulamad r (s. 11).  te bu sorgulama, Or-
ga y göçün nedenlerini aramaya yöneltir.  Roman n rfan Orga taraf ndan yaz lan 
ilk bölümüne tarihsel roman özelliklerini veren de; bu nedenler aras nda gördü ü 
sava ve ekonomik buhrand r.  Örne in, aile içerisinde daha önceleri hiç de inil-
meyen konular olan politika ve sava n evde konu ulmaya ba lamas yla, yokluk da 
kendini hissettirmeye ba lar.  Art k sava ile yokluk özde le mi tir.  Sava n yarat-
t

 

ekonomik buhran, oturduklar evin bile sat lma olas l n

 

gündeme getirir: 

Anlad m kadar yla, babam evi satmak konusunda baba-
annemi kand rmaya çal yordu.  Avrupa da sava oldu unu ve 
bunun etkilerinin er veya geç bize de s çrayaca n söylüyordu.  
Son zamanlarda i leri pek yolunda gitmiyormu .  O nedenle ve 
daha beterinden korunmak için, a r harcamalar n k s lmas taraf-
tar yd . (s. 48) 

Osmanl mparatorlu u h zla sava a sürüklenmektedir.  Artan ekonomik 
s k nt lar ailenin günlük ya am n bile k s tlar hale gelir.  Ülkenin yakla makta olan 
kaç n lmaz sonu, ailenin zenginli inin kaç n lmaz sonunun da habercisidir.  Evin 
d nda olan bitenlerden habersiz, evin içindeki geleneksel rollerini hiçbir k tl k 
olmaks z n ya amaya al m

 

kar s n ve annesini ikna etmek için u ra veren baba, 
asl nda d ar daki tarihsel olaylardan ailesini korumak için çaba harcamaktad r.  
Ancak, sava ve onun yaratt tarihsel dönü ümler, bu ikna sürecinde bile etkisini 
hissettirmeye ba lar:  

E er bu zor dönemi kazas z belas z geçirmek istiyorsak, 
satmal y z.  

  

Yarabbim, bunlar size anlatabilmek kolay de il.  
Anlayamazs n z ki!  Her ey berbat.  çiler, ihracat, d piyasada-
ki durum  Avrupa daki son sava da üstüne tuz biber ekti.  Ya 
biz de sava a girersek 

 

ki bana sorarsan z girece iz 

 

ne olacak?  
Beni askere al rlar.  

  

O zaman i lere kim bakacak?  yisi mi 
vakit varken satal m.  Allah n izniyle dönersem, i i tekrardan 
ba lat r m.  (s. 49) 

Baban n anlatt klar ndaki somut gerçeklik kar s nda, babaanne hayat bo-
yunca ya ad zenginli in verdi i rahatl kla, gerçeklerden uzak bir ya am sürmek-
tedir.  Ac n n ve yoklu un, varl k içinde ya ad eve girece ine inanmak istemez.  
O lunun askere al nma olas l na kar , Gitse bile subay olur ve bize erzak gön-
derir.  Ailesini aç kta b rakacak de il ya!

 

(s. 51) diye tepki verir.  Ancak sava n 
gerçekli i ve iddeti babaannenin dü ündü ünden de ac d r.  Osmanl ordusunda 
yeterince subay vard r ve as l istenen toplar ate leyecek erlerdir (s. 51).  Bu 
gerçeklik kar s nda evin içine dü en ac y yazar öyle anlat r: 

Annemin a lad n duyuyordum.  Kalbim daha h zl çarp-
maya, vücudum ka nmaya ba lam t .  Anneme ne olmu tu, ba-
bam neden s k l yordu?  Neden böyle anla lmaz bir ekilde sa-
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va tan konu uyorlard ?  Ayr ca sava ne demekti?  Uykum 
kaçm t . (s.  51) 

Sava n ne demek oldu unu bilmeyen, yoklukla ilgili konu malar n anlam-
s z eyler oldu unu dü ünen bir çocukluk ya amaktad r yazar.  Ya ananlar henüz 
inand r c de ildir, çünkü d ar daki tarihsellik, evin içindeki mahremiyete i leme-
ye ba lamam t r henüz.  Ancak, baba gelece i görmektedir:  

Memleket Almanlar n çizmesi alt nda.  Alman etkisi ve 
paras ba m z döndürdü.  Uçurumun kenar nda oldu umuzu 
kimse görmüyor.  (s. 57) 

Tarihsel dönü ümler e itim ya am n bile etkilemeye ba lay nca, Orga 
karde ler için, okul de i imiyle birlikte kültürel de i imler de ba lar.  Gittikleri 
Frans z misyoner okulunun kapand n okul müdüründen ö renmeleri, sava ilk 
kez tüm gerçekli iyle hissetmelerine neden olur: 

Çocuklar m diye söze ba lad .  Memleketiniz, Fransa ya 
sava ilan etti.  Bu bir Frans z okuludur, ancak bu ko ullar alt nda 
e itimi sürdürmesi olanak d d r.  Bu nedenle okulunuzun süresiz 
olarak kapat lmas na karar verilmi tir.  Evlerinize gidebilirsiniz.  
Allah hepinizin yard mc s olsun.  (s. 62 63) 

Çocuklar için gerçek de i im burada ba lar.  Ald klar Bat tarz e itim ve 
Bat kültürü son bulur.  Okulun kapanmas Kuleli ye gitmelerine ve annelerinden 
ayr büyümelerine neden olur.  Annelerinin Kuleli yi tercih etmesinin en önemli 
nedeniyse, çocuklar n n subay olmalar de il, evde onlara bakamayacak duruma 
dü mesidir.  Yazar y llar sonra Kuleli ye giri lerinin öyküsünü ngiltere de kaleme 
al rken, bireysel ya am n tarih ile özde le tirerek, kendi yazg s na ko ut olarak, 
ülke tarihini yeniden yazar: 

15 May s 1919 Türk tarihinde önemli bir gündür.  Mustafa 
Kemal bu gün Samsun a giden bir gemi ile yola ç km t r.  Ayn 
gün ngilizlerin Akdeniz Filosu Amirali, Yunanl lar n zmir i i -
gal etti ini aç klam t r.  te gene ayn tarihte biz de Kuleli ye ilk 
ad m att k.  Körpe ve silik ki ili imizi yap c k lacak uzun y llar 
var önümüzde, ama biz de Türk tarihinin önemli bir gününe kendi 
aç m zdan sahip ç kabiliyoruz.  (s. 199) 

Bu arada sava , aileye hiç ya amad klar yokluklar ya atarak kendini his-
settirmektedir.  Ailenin y llard r hizmetçili ini yapan Feride bile yoksullu un mü-
cadelecili inden uzakt r: 

Hiçbir yerde ekmek yok, han mefendi.  Gitti imden beri 
ekmek kuyru undayd m.  nsanlar f r n kap s na yana abilmek 
için birbirlerini çi niyorlar.  Baz lar yirmi somun birden al yor.  
Bütün mahalleli, çolu u çocu u, hizmetçisi ile s raya girmi , her 
biri bir ekmek almak kavgas nda.  S ra bana gelmeden bitiverdi.  
(s. 69) 
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rfan ac bir ekilde çocuklu undaki refah n art k yitip gitmeye ba lad -

n n ayr m ndad r.  Eski ak am yemeklerine duyulan çocuksu özlem asl nda yaln z-
ca geçmi in vars ll na duyulan bir özlem de ildir.  Bir göç roman yazar n n ifa-
desi olarak okundu unda, Chambers n (2005) i aret etti i geri dönü özleminin 
göstergesidir, çünkü yitirilen ey, göçe neden oland r (s. 21): 

Nereye gitmi ti o eski ak am yemekleri?  (Orga, s. 71) 

rfan n annesi ise, sava n tüm ac lar na kar n güçlü, dirençli ve Kemalist 
devrimlerin öncüsü bir kad n olarak kar m za ç kar.  Annesinin mücadeleci ve 
güçlü kimli i arac l yla, Osmanl toplumunun ya amaya ba lad dönü ümü 
anlat r yazar.  Bu dönü üm ayn zamanda, Türk kad n olarak annesinin, dolay s yla 
da tüm ailenin de i iminin, yakla makta olan ayr l klar n habercisidir, çünkü kuru-
lan cumhuriyet genç subaylar yurdun dört bir yan nda görevlendirecektir: 

Ne a rt c bir kad nd bu annem benim!  Bir an bak yor-
sunuz her eyden elini ete ini çekmi , sonra birden ahlan veri-
yor.  Kemalist ilkelerin öncüllerinden desek yalan olmaz.  Ata-
türk, Türk kad n na özgürlü ünü vermezden çok önce, o kendi 
özgürlü üne sahip ç km t .  Bu nedenle etraf ndakiler laf ede-
cekmi , umurunda bile de ildi.  (s. 112) 

rfan Orga h zla Cumhuriyet in kurulu una, Atatürk devrimlerinin toplum 
ya am na yans mas na getirir öyküsünü.  Cumhuriyetin ilan yla, yaln zca ülke ya-
am nda ve ulusun kültüründe de il, bireylerin ya am nda da önemli de i ikler 

olmaktad r: 

29 Ekim 1923 te Mustafa Kemal Cumhuriyeti resmen ilan 
etti i zaman durum de i meye ba lad .  Kuleli ye gelen emirde, 
ö rencilerin camiye gidip gitmemekte serbest b rak lmas isteni-
yordu.  Dine özgürlük getirilmi ti.  Sopalar kald r ld ve bunun 
sonucunda camiye gidenlerin say s h zla dü tü.  (s. 218) 

Yazar, devrimlerin halk aras nda alg lan ve özümsenmesini anlat rken, 
her devrimin toplum taraf ndan kolayl kla sindirilemedi ini görürüz.  Toplumsal 
de i imler yaln zca toplumu de il, tarihin ak n da de i tirmektedir.  1930 lar n 
sonuna gelindi inde, devrimlerin pek ço u özümsenmi tir.  Yeni cumhuriyetin 
genç bir subay olarak, Atatürk ün ölümü de rfan Orga n n ya am nda iz b rak r: 

10 Kas m da Kemal Atatürk ün öldü ünü duyunca ac yla 
y k ld k.  Türkiye, kaybetti i liderinin ard ndan gözya döktü ve 
yasa girdi.  (s. 268)     
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III. Bir Göç Roman Olarak Bir Türk Ailesinin Öyküsü 

rfan Orga n n otobiyografik öyküsü, annesinin ölümüyle sona erdikten 
sonra, Türkiye den ngiltere ye göç edi inin öyküsünü o lu Ate Orga, kitaba yaz-
d sonsözde öyle tamamlar: 

Babam iki buçuk ay süren bir deniz yolculu undan sonra 
16 Temmuz 1942 tarihinde ngiltere nin Liverpool ehrine var-
m .  Annem Margaret Veronica yla ayn y l n sonbahar nda 
tan m .  Yüksek perdeden konu an, sinirli, Katolik ortamda ye-
ti mi bir kad nd annem. (s. 292) 

Bu evlili in önemi, yaln zca kültürler aras bir evlilik olmas nda de ildir.  
Ayn zamanda, rfan Orga n n sürgününün ba lang ç noktas d r.  Göçün getirdi i 
kültürel de i imlere evlilik yüzü üyle direnir Orga.  Kültürler aras bir evlilikte 
tak lan yüzükte, Türk kültürünün yans malar bulunmaktad r:  

Annemle babam n nikah yüzü ü içinde Türk usulü kaz n-
m bir tarih vard : 22/7/943.  (s.  294) 

Zorunlu göçün kaç n lmaz nedeni, 1940 lar n sonunda bulur rfan Orga y .  
Art k dönü umudu kalmam bir sürgündür: 

12 Eylül 1949 da Ankara daki Üçüncü Hukuk Mahkeme-
sinde, Milli Savunma Bakanl ad na Hazine dava açt ve babam 
g yab nda yarg land .  Savc 13 Ekim 1947 de verilen bir ba vuru 
dilekçesine göre, Ankara l rfan Orga y yabanc bir kad nla ya-
amaktan dava ediyordu.  Hâkim, davay savc n n görü üne uy-

gun olarak sonuçland rd ve babam 45.904 lira 42 kuru para ce-
zas na çarpt rd .  (s. 295) 

Orga yapt tüm resmi ba vurulara kar n, davan n dü mesini sa layamaz.  
Bir daha yurduna dönemez.  Bundan sonraki ya am , art k bir sürgün ya am d r.  
Yunus Ayata n n belirtti i gibi, göç eden insan bekleyen en büyük sorunla, o 
kültüre entegre olmak yerine hakim kültür kar s nda yenilgiyi kabul edip asimile 
olmak tehlikesiyle kar kar ya kal r, ve bunun üzerine hakim kültüre direnebil-
mek için mücadele etmeye ba lar (105).  Kimli ini yitirmeye, kültürel melezle -
meye her sürgün gibi direnir.  Ne geldi i kültürden kopmak, ne de geldi i kültürde 
d lanmak istemektedir.  O lu Ate i, rlandal e ine ra men, bir Türk gibi yeti -
tirmeye çal r: 

Olabildi ince Türk bir ortamda yeti tim  Örne in hep 
Türk yeme i yerdik.  Zaman zaman sosis de yedi imiz olurdu, 
ama domuz etine kesinlikle el sürmezdik.  Radyomuz ya BBC nin 
iç yay n na, ya k sa dalgadan c z rt yla duyulan Ankara Radyosu-
na, ya da Amerika n n Sesi ne ayarl olurdu.  Ak am geçmezdi ki, 
Türk haberleri ve klasik müzik ya da hafif müzi i ile evimiz en-
lenmesin.  (s. 297).   
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Chambers a (2005) göre, bir ileti im arac olmaktan çok, bizzat kendilik-

lerimizin ve anlam n kuruldu u kültürel bir in a arac (s. 37) olan dil, Orga için de 
kendi kültürünü yok olmaktan kurtarman n bir yolu haline gelir.  Kendi kabu un-
dan d ar ç kmas , ev sahibi kültür ile bütünle mekten çok, geleneksel kültüründen 
kopu a direnme çabas d r.  O lu için yaratmaya çal t yapay Türk ortam nda hep 
Türkçe konu ulmas na çal arak yok olmaktan kaç k yollar arar.  Ancak konu ulan 
dil, ebeveynlerin kültürleri aras ndaki ileti imi sa layan, iki dilin kar m ndan 
olu an bir kodlamaya dönü ür.  Bu tuhaf kar m kendi kültürel ortam n da yarat r 
kaç n lmaz olarak.  Ancak yarat lan ortam art k ne Türk, ne de ngiliz dir: 

Evde ngilizce ile Türkçe kar m garip bir dil konu urduk.  
Kekemeli im artt nda, derdimi ancak ark söyleyerek anlatabi-
lirdim.  Hiçbir zaman okula gitmedim.  Bozulaca m, ngilizle e-
ce im, H ristiyan apkas giyece im diye taraftar olmad babam.  
(s. 296) 

Dolay s yla, o lu Ate in e itimini on alt ya na kadar baba Orga üstlenir.  
Kültürel melezle me yaln zca konu ulan dilde de il, Orga n n yan nda ta d 
geleneksel al kanl klar nda da sürer.  Her ak am, Ate Orga n n deyimiyle, ilkel 
artlarda yo urt yapar, yo urt kab n havlulara ve hatta yün yumaklara sar p sar-

malad ktan sonra, gaz sobas n n yan na yerle tirir (s. 303).  Hatta vereme yakala-
nan rlandal annesinin sa l na kavu mas nda, babas n n yapt yo urdun pay 
oldu una inan r Ate Orga (s. 303).   

ngiltere de çekilen zorluklar, stanbul da Birinci Dünya Sava y llar nda 
çekilen yokluklar aratmaz.  Maddi s k nt lardan kurtulmak için, Yo urtlu Yemek-
ler, Türk Mutfa

 

ve Ortado u Mutfa adl üç yemek kitab yazar rfan Orga.  
Daha sonralar yazd Atatürk, Kervan Yürür, Modern Türkiye nin Do u u, Türki-
ye ve Türkler, Türkiye de Bir Genç Gezgin adl kitaplar ise geride b rakt Türki-
ye yi yeniden yaratma ve içinde ya atma çabalar d r.   

Chambers n de indi i, göçmenin alternatif tarih yaratma ve geçmi le he-
sapla ma arzusu, Orga n n yazd klar n n tamamen yurduyla, bir ba ka deyi le, 
geçmi iyle ilgili olu unda kendini göstermektedir.  Chambers (2005) bunu yaban-
c n n not defteri diye adland rmaktad r (s.  33).  Zira rfan Orga, otobiyografik 
öyküsünü, Türkiye deyken de il, ngiltere deyken yazm t r.  Göçmen için özlem 
duyulan ey memleket, memleket geçmi , geçmi ise göçe neden oland r.  Memle-
ket hakk nda yazmaksa geçmi i yeniden yaratma arzusudur.  Oysa Salman 
Rushdie nin Imaginary Homelands (Hayali Vatanlar) adl kitab nda belirtti i gibi, 
göçmen bugüne yabanc d r; yabanc olmad yer ise geçmi te kalan memleketidir; 
ancak art k o memleket, belle in sisleri içinde kalan, kay p bir ülkedir (s. 9).  Dola-
y s yla, göçmenin zihninde canlanan vatan, art k bir yan lsamad r.   
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Bir Türk Ailesinin Öyküsü, Birinci Dünya Sava n n darmada n etti i bir 

ailenin ngiltere ye göç eden ve ülkesine bir daha dönemeyen o lunun, kimliksiz 
ve vatans z bir ekilde ölümüyle son bulur: 

19 Kas m 1970 de, sabah n erken bir saatinde öldü.  62 ya-
ndayd .  Vatans z, unutulmu bir adamd art k o.  Oysa gençli-
inde dünyay fethetmeyi dü lemi ti.  Evde tabutunda bir Türk 

bayra na sar lm ve gö süne rlanda dan yan m zda getirdi imiz 
k l c uzat lm ekilde bir gece yatt .  (s. 307) 

Sürgün y llar boyunca ngiltere de hep öteki olarak ya ayan rfan Orga, 
1942 den sonra bir daha dönemedi i ülkesinde de ötekile mekle kalmam , adeta 
yok say lm t r.  O lu Ate Orga, Berat Alanyal ile bir söyle isinde, rfan Or-
ga n n neden Türkiye de yeterince tan nmad sorusuna öyle yan t vermektedir: 

Anlad m kadar yla kitap, Türkiye de birçok okul ve üni-
versitede okunmas için öneriliyor.  Çok say da seyahat rehberin-
de, kitaptan al nt lar bulunuyor.  . Kitab n ngilizce versiyonu, 
çoksatan bir kült haline gelmi durumda.  Durum böyleyken, ki-
tap Türk edebiyat yla ilgili resmi web sitelerinde yok say l yor.   

ngiltere de ya amak zorunda kalmas n n, tan nmay veya 
kabul edilmeyi iyle ilgisi vard r. (s. 47)  

Sonuç 

Ate Orga n n ifadesi, göçmenin hem öz kültüründe hem de göç etti i kül-
türde ötekile ti ini göstermektedir.  Bu göç, zorunlu bir göç, bir ba ka söyleyi le 
sürgün ile, ötekile me süreci yok say lmaya dönü mektedir.  Orga n n anlat s nda, 
bu ötekile meye ve yabanc la maya kar , bireysel geçmi ile ulusal tarih özde -
le mi tir.  Tarihsel olaylar n göçe neden oldu u, yazar n öznel bak yla kan tlan-
m t r.  Bu ba lamda göç roman ile tarihsel anlat aras nda yöntemsel bir benzer-
lik ortaya ç kmaktad r.  Tarihsel roman yazar ulusal tarihi yeniden yazarken, 
göçmen yazar bireysel geçmi ini yeniden yazmaktad r.  Bir Türk Ailesinin Öykü-
sü nde, tarih ve bireysel geçmi iç içe girmi ve tarih bireyin kaderini belirler hale 
gelmi tir.  Sonuç olarak ötekile me ve yabanc la man n yaln zca bireysel göçün 
bir sonucu de il, ayn zamanda tarihsel de i imlerle ortaya ç kan bireysel dönü-
ümlerin bir sonucudur.        
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