
Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Hayvan Çiftli!i gibi romanları 
ve denemeleriyle 20. yüzyılın yazın dünyasına damgasını 
vuran George Orwell’in zorlu ya"am öyküsü ve eserlerindeki 
en çarpıcı kesitleri bir arada görmek isteyenler, usta kalemin 
sıra dı"ı dünyasına bu kitabın kapısından girebilirler.

Mizah olsa olsa erdeme karşı geçici bir başkaldırıdır ve amacı 
insanı aşağılamak değil, zaten aşağılanmış olduğunu ona 

hatırlatmaktır.
≈

Irkçılık bambaşka bir şeydir. Fethedilmiş ulusların değil, 
fetheden ulusların buluşudur. Sömürülenlerin insan olmadığını 

varsayarak sömürüyü normalde uygulanabileceği sınırın 
ötesine taşımanın bir yoludur.

≈
İnsanoğlu yapıp denize attığı iyilikleri, garip yerlerde tekrar 

karşısında bulabiliyor.
≈

Yalnızca sizinkinden farklı bir kültüre sahip bir insanla 
karşılaştığınız zaman, kendi inançlarınızın esasen ne 

olduğunun farkına varmaya başlayabilirsiniz.
≈

İntikam, güçsüz olduğunuzda ve güçsüz olduğunuz için 
kalkışmak istediğiniz bir eylemdir; acizlik hissi geçer geçmez 

intikam arzusu da onunla birlikte buharlaşır.
≈

Geliriniz belli bir seviyenin altına düşer düşmez insanların 
kendilerinde size vaaz verme ya da sizin adınıza dua etme 

hakkını bulmaları çok ilginç.

ORW
ELL’DEN HAYAT DERSLER!

13

Hazırlayan: Özgün Ozan Karada!

Batan Bir Gemideyseniz
Batan Gemileri Dü!ünürsünüz

ORWELL’DEN
HAYAT DERSLER!

25 TL
KDV’DEN MUAFTIR



SEÇKI
Özel Bir 

Hazırlayan: Özgün Ozan Karada!

Batan B!r Gem!deysen!z
Batan Gem!ler! Dü"ünürsünüz

ORWELL’DEN
HAYAT DERSLER!

Hayykitap - 945
Edebiyat - 206

Özel Bir Seçki: Hayat Dersleri 13

Orwell’den Hayat Dersleri
Hazırlayan: Özgün Ozan Karadağ

Hayykitap Edebiyat Yayın Yönetmeni
Caner Yaman

Biyografi Derleme
Damla Yılmaz

Proje Koordinatörü
Mecit Ömür Öztürk

Kapak ve Sayfa Tasarımı
Hızlı Tasarımcı Ali Gürsoy

ISBN: 978-625-7479-38-7

1. Baskı: İstanbul, Kasım 2021

Baskı: Yıkılmazlar Basım Yay.
Prom. ve Kağıt San. Tic. Ltd. Şti.

15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 62/B
Güneşli - İstanbul
Sertifika No: 45464
Tel: 0212 630 64 73

Hayykitap
Zeytinoğlu Cad. Şehit Erdoğan İban Sk.
No: 36 Akatlar, Beşiktaş 34335 İstanbul

Tel: 0212 352 00 50 Faks: 0212 352 00 51
info@hayykitap.com
www.hayykitap.com

facebook.com/hayykitap
instagram.com/hayykitap

twitter.com/hayykitap
Sertifika No: 12408

©Bu kitabın tüm hakları
Hayygrup Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yayınevimizden yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen
alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez,

çoğaltılamaz, yayımlanamaz.



7

Gün de Gelecek de 
Onun Eserlerinde: 

George Orwell

Yazar olması gerektiği bilinciyle büyür. Para 
kazanmak da, sanat eseri üretmek de yoktur 
amaçları arasında. O, eşit ve adil bir hayat düşler; 
eline kalemini aldığında ırkçılıkla, sömürgecilik-
le, toplum baskısıyla savaşır. Kimi zaman hükû-
metlere, kimi zaman bireylere çevirir oklarını ve 
hiçbir zaman geri durmaz söyleyeceğinden. Bel-
ki de bu yüzden korumak ister kimliğini, ailesini 
ve alır George Orwell mahlasını. Yirminci yüzyıl 
İngiliz edebiyatının en önemli isimlerinden Eric 
Arthur Blair, kırk altı yıllık yaşamı boyunca Hay-
van Çiftliği, Bin Dokuz Yüz Seksen Dört gibi kült 
kitaplarının haricinde önemli onlarca eser üretir. 

Neden Yazıyorum başlıklı eserinde geçmişiyle 
ilgili tüm bilgileri verir ve bunun nedenini “…ya-
zarın dürtülerinin ilk gelişimine dair bir şeyler 
bilinmeden değerlendirilebileceğine inanmıyo-
rum.”1 sözleriyle açıklar. Siz de Orwell’i okumaya 

1 George Orwell, Neden Yazıyorum, Çev. Levent Konca, Sel 
Yayıncılık, İstanbul 2013

Özgün Ozan Karadağ 

1981, Ankara doğumlu. Edebiyat öğretmeni bir babayla fen bilgi-
si öğretmeni bir annenin iki çocuğundan ilki. Gazi Üniversitesi İİBF 
İktisat ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme bölümlerini 
bitirdi. TRT radyolarında kültür-sanat, din-bilim-felsefe ve haber 
yorum programları hazırladı. Evli ve iki çocuk babası.
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1903-1950 yılları arasındaki yaşamından ve 
aforizmalarından başlayarak onu en yakından 
tanıyanlardan biri olmaya ne dersiniz? 

Damla Yılmaz
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Sanatın politikayla hiçbir ilgisinin olmaması 
gerektiği fikrinin kendisi de politik bir tutumdur.

≈ 

İnsan yalnızca hayatın amacının mutluluk ol-
duğunu varsaymadığı zaman mutlu olabilir.

≈

Yaşamı gizlilik içinde sürdürmek, insanı çü-
rütür. Yaşamın akışı yönünde yaşamak gerekir, 
ona karşı değil.

≈ 

Radyo o kadar erken bir aşamada bürokratik-
leşmeye uğradı ki radyo yayıncılığı ile edebiyat 
arasındaki ilişki hiçbir zaman enine boyuna dü-
şünülmedi.
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Sokaktaki sıradan insan “Herkesin düşüncesi-
ni ifade edebilmesi gerektiğini” öyle ya da böyle 
ileri sürmeye devam eder. Hem teoride hem pra-
tikte özgürlüğü hor görmeye başlayanlar sadece 
(ya da büyük ölçüde) edebiyatta ve bilimde söz 
sahibi olan aydın kesimdir; yani tam da özgürlü-
ğün bekçiliğini üstlenmesi gerekenler.

≈ 

Marangoz için kullandığı aletler nasıl vazgeçil-
mezse, yazarın da en öncelikli ihtiyacı rahatsız 
edilmeyeceğini bildiği iyi ısıtılmış rahat bir oda-
dır.

≈

Bilinç düzeyine çıkmasa da pek çok modern 
sayfiye yerindeki asıl amacın rahme dönüş oldu-
ğunu görmek hiç de zor değil. Zira orada da hiçbir 
zaman yalnız değildik, gün ışığını hiç görmedik, 
sıcaklık her zaman ayarlanıyordu, yemek ya da 
iş konusunda hiçbir kaygı taşımıyorduk ve (şayet 
varsa) düşüncelerimiz ardı arkası kesilmeyen bir 
ritmik çarpıntı tarafından bastırılıyordu.

Bütün ülkelerde fakirler zenginlere nazaran 
daha milliyetçidir. Çingeneler etraflarında gör-
dükleri sınaî medeniyete gıpta etmek şöyle dur-
sun, bu medeniyeti hepten hakir görürler. “Ev 
bark sahibi” olan insanları fiziksel gevşeklikleri, 
kötü cinsel ahlakları ve en çok da özgür olma-
maları yüzünden küçümserler. Hayranlık veri-
ci vücut yapılarını, katı ahlaki kurallarını (yani, 
kendi meşreplerince katı ahlaki kurallarını) 
ve özgürlüğe düşkünlüklerini hesaba katarsak 
Çingenelerde soylu bir taraf olduğunu kabul et-
mek gerekir.

≈

Tıpkı astrologlar gibi siyasi veya askeri yo-
rumcular da hatalarından başarıyla sıyrılırlar 
çünkü sadık takipçilerinin beklentisi gerçeklerin 
değerlendirilmesi değil, milliyetçi sadakatlerin 
uyarılmasıdır.

≈

Dünyayı şekillendiren enerjinin kaynağı aslın-
da duygulardır: ırksal gurur, lidere tapınma, dini 
inanç, savaş aşkı.
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Kitap yazmaya koyulduğumda, kendime, “Bir 
sanat eseri üreteceğim.” demiyorum. Yazmak 
istiyorum çünkü ortaya çıkarmak istediğim bir 
yalan, dikkat çekmek istediğim bir olgu var ve 
başlangıçtaki kaygım, sesimi duyurmak. Ancak 
aynı zamanda estetik bir deneyim de olmasaydı 
asla bir kitap; hatta uzun bir dergi yazısı yazma 
işinin üstesinden gelemezdim.

≈

Kırtasiyeci tezgâhlarında yığılı halde duran 
ucuz romanlara bir bakın. Bunlar, Manon Lesca-
ut1 ve David Copperfield2 ile kıyaslanınca kurtla 
yan yana gelmiş finoya benzeyen, romanın yoz-
laşmış ardıllarıdır.

≈

Tanrı korkusu dışında hiçbir bilgelik yoktur 
fakat kimse Tanrı'dan korkmuyor, dolayısıyla 
bilgelik diye bir şey de söz konusu değil.

≈

Sosyalizm ve hatta kapitalizm -istemeye iste-
meye de olsa- insanlara “Size güzel bir yaşam 
sunuyorum!” derken Hitler ise “Size mücadele, 
tehlike ve ölüm sunuyorum!” diyor; buna karşı-
lık da bütün bir ulus ayaklarına kapanıyor.

1  Abbé Prévost’nun romanı.
2  Charles Dickens’ın romanı.

Hiçbir zırh yazgıya karşı koyamaz.

≈ 

Benim “vatanseverlik”ten kastım, belirli bir 
yere ve yaşam biçimine bağlılık: Kişi, dünyada 
daha iyi bir yer ya da yaşam biçimi olmadığını 
düşünür ama onu başkalarına dayatma arzusun-
da değildir. Vatanseverlik doğası gereği savun-
macıdır, hem askeri hem de kültürel anlamda. 
Milliyetçilikse iktidar arzusundan ayrı tutulamaz. 
Her milliyetçinin değişmez amacı, kendisine de-
ğil ama bireyselliğini içine gömmeyi seçtiği ulusa 
ya da herhangi başka bir birime daha fazla güç 
ve prestij kazandırmaktadır.

≈ 

Bazı milliyetçilerle şizofreni arasındaki mesa-
fe pek kısadır, fiziksel dünyayla hiçbir bağlantısı 
olmayan iktidar ve fetih hülyaları içinde gayet 
mutlu yaşarlar.

≈

Üstümüzü değiştirdiğimiz odada, kafeslerde 
duran birkaç kanarya vardı. Patlama olasılığına 
karşı havayı tahlil etmeleri için orada tutulmaları 
kanunen zorunlu. Kafeslerinin içinde ocağa 
indirilirler. Bayılmamaları havanın temiz 
olduğunu gösterir.
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Bütün milliyetçiler olgu kümeleri arasındaki 
benzerliklere gözlerini kapatma gücüne sahip-
tir. Muhafazakâr Partili bir Britanyalı Avrupa’da 
savunduğu kendi kaderini tayin hakkına Hindis-
tan’da hiçbir tutarsızlık hissetmeden karşı çıka-
bilir.

≈ 

Neredeyse hiçbir zulüm yoktur ki -işkence, re-
hin alma, zorla çalıştırma, toplu sınır dışı etme, 
mahkemesiz hapsetme, sahtecilik, suikast, sivil-
lerin bombalanması- “bizimkiler” gerçekleştirdi-
ğinde ahlaki rengi değişmesin.

≈ 

Burma’daki sivillerin, vicdanlarını rahatlatıcı 
bir kuramları vardı: Gerçek vatanseverlik kendi 
işini adam gibi yapmaktır, diyorlardı.

≈

Elbette hiçbir dürüst insan mutluluğun yetişkin 
insanların normal hâli olduğunu iddia edemez 
ama normal hâle getirmek belki de mümkündür, 
ki aslında bütün ciddi siyasi ihtilaflar bu soru et-
rafında döner.
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