
9

Maksim Gorki Üzerine

Ha san Âli  Ediz

Kişisel yaşantısı

Dünya ölçüsünde büyük bir yazar olan Maksim Gorki, 26 Mart 
1868 tarihinde, bugün “Gorki” adını taşıyan Nijniy-Novgorod* şeh-
rinde doğdu. Asıl adı Aleksey Maksimoviç Peşkov’du. Bir mobilya 
işçisi olan babasını dört yaşındayken kaybetti. Bu durum karşısında 
o zamanlar bir boya imalathanesi sahibi olan dedesi Kaşirin’e sığın-
dı. Yedi yaşına gelince onu bir sanat ilkokuluna verdiler. Ama okul 
kayıtlarına göre “fukaralığından ötürü” beş ay sonra okuldan ayrıl-
mak zorunda kaldı. Bir daha da okul yüzü görmedi. Bu sıralarda an-
nesi veremden öldü. Dedesinin işleri de bozulduğu için, Gorki daha 
sekiz yaşlarında iken hayata atılmak zorunda kaldı.

Gorki’nin çocukluğu, kaba, cahil, sert birtakım insanların çev-
resinde geçti. Gorki, çocukluğunun bu acı günlerini, dünya edebiya-
tına birer klasik eser olarak giren Çocukluğum (1913) ve Ekmeğimi 
Kazanırken (1916) eserlerinde bütün ayrıntılarıyla anlatır.

Gorki’nin baştan başa acı ve yoksulluk dolu çocukluk hayatının 
biricik avuntusu, büyükannesi Akulina İvanovna’dır. Gorki’yi son-
suz bir sevgi ile seven, onu anlayan, onu koruyan ve kayıran biricik 
insan, bu duygulu, bu iyi yürekli kadındı.

Gorki, ninesine olan sevgisinin derinliğini, Ekmeğimi Kazanırken, 
Benim Üniversitelerim (1923) adlı eserlerinde çok güzel belirtmiştir.

* 1932 yılından itibaren kentin “Gorki” olan adı Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra 
“Nijniy-Novgorod” olarak değiştirilmiştir. –ed.
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Gorki’yi on yaşında, bir kundura mağazasına çırak olarak verdi-
ler. Ama ellerini kaynar çorba ile haşladığı için, buradan ayrılarak 
yeniden ninesinin yanına dönmek zorunda kaldı. Elleri iyileşince, 
uzak akrabalardan bir mimarın yanına çırak olarak girdi. Gorki 
mimarın evinde, düpedüz hizmetçilik yaptı. Bu ağır iş koşullarına 
ancak bir yıl dayanabildi. Oradan kaçarak, Volga’da işleyen gemiler-
den birinde, aşçı yamaklığı ve bulaşıkçılık yaptı. Gemiden ayrılınca 
bir süre başıboş dolaştı. Kuş avcılığı ile hayatını kazanmaya çalıştı. 
Sonra, yeniden mimarın yanına girdi. Oradan ayrılınca, bir ikon 
atölyesine kapılandı. Kutsal resimler (ikonlar) satan bir mağazada 
tezgâhtar çıraklığı etti. Üçüncü kez yine mimarın yanına girdi. İn-
şaat işlerinde mimara yardım etti.

Gorki bütün bu ağır iş koşullarına rağmen fırsat buldukça oku-
du. Bu yüzden başına olmayacak işler geldi. Ondaki bu okuma aşkı, 
ölünceye kadar kendisini bırakmadı.

İçini bir kurt gibi kemiren bu okuma tutkusu, Gorki’yi nihayet 
Kazan şehrine sürükledi. 1884 yılında, bir arkadaşının teşvikiyle, 
üniversiteye girmek üzere Kazan şehrine gitti. Ama üniversiteye gir-
mek olanağını bulamadı. Fakat resmî üniversiteye giremeyen Gorki, 
Kazan’da hayat denilen yüksek üniversitenin bütün fakültelerinden 
geçti. Gorki, hayatının bu bölümünü Benim Üniversitelerim adlı ese-
rinde bütün ayrıntılarıyla anlatır.

Gorki, Kazan’da bir süre çeşitli fırınlarda çalıştı. 1888 yılında, 
yine bu şehirde, Romas adlı bir halkçı-devrimci ile tanıştı. Romas’ın 
teşvikiyle, köylüler arasında çalışmak ve onları aydınlatmak üzere 
Volga üzerindeki Krasnovidovo köyüne gitti. Burada, Rus köylüsü-
nün hayatını yakından incelemek fırsatını buldu.

Gorki, hayatının bu döneminde, Hazer Denizi kıyılarına kadar 
gitti. Orada bir balıkçı dalyanına girdi. Bir aralık şimendifer bekçi-
liği, sonra da kantar memurluğu yaptı.

1889 yılında Nijniy-Novgorod’da devrimci çalışmalarından ötü-
rü ilk kez tutuklandı. Yine bu sıralarda, devrin tanınmış yazarların-
dan Korolenko ile tanıştı. Korolenko’ya, o zamanlar yazmış olduğu, 
“İhtiyar Meşenin Şarkısı” adlı düzyazı şiirini okudu. Korolenko ya-
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zıyı beğenmedi. Düşüncesini de Gorki’ye açıkça söylemekten çekin-
medi. Gorki bunun etkisiyle, iki yıl eline kalem almadı.

Gorki bu sıralarda Lapin adlı bir avukatın yanında sekreter ola-
rak çalışıyordu. Anılarında bu avukattan sevgi ve saygı ile söz eder, 
öğrendiği şeylerden bir çoğunu bu kişiye borçlu olduğunu söyler.

Gorki, 1891 yılı baharında yaya olarak uzun bir geziye çıktı: Don 
Kazaklarının yaşadığı yerleri, Ukrayna’yı, Basarabya ve Tuna bölge-
lerini, Kırım kıyılarını karış karış dolaştı. Kuban’a kadar uzandı. Yol-
larda gördüklerini, yol arkadaşlarını, bundan bir süre sonra yazacağı 
o olağanüstü hikâyelerinde bütün ayrıntılarıyla canlandıracaktır.

1891 yılı sonbaharında Tifl is şehrine geldi.
1892 yılı, Gorki’nin hayatında bir dönüm noktasıdır. Çünkü 1892 

yılı 25 Eylül’ünde Tifl is’te çıkmakta olan Kafk as adlı gazetede, “Ma-
kar Çudra” adlı ilk hikâyesini yayımladı. Gorki’nin edebiyat çalış-
malarına başlangıç olarak bu tarih kabul edilir.

Büyük yazar, ilk kez bu hikâyesinde, onu dünya edebiyatında 
ölümsüzleştiren “Gorki” takma adını kullandı.

Gorki, 1893 yılı Ekim’inde yeniden Nijniy-Novgorod şehrine dön-
dü. Orada Voljinski Vestnik gazetesine fıkralar yazmaya başladı. Bu 
arada hikâyeler yazmaya devam ettiyse de bunları yayınlamadı. An-
cak 1893 yılı Ağustos’unda, bir Moskova dergisinde “Yemelyan Pil-
yay” adlı ikinci hikâyesi çıktı.

Gorki bu sıralarda Korolenko ile sıkı bir arkadaşlık kurmuş 
bulunuyordu. Korolenko’nun Gorki’ye yazı alanında birçok yarar-
lı öğüt verdiğini, hatta onu elinden tutup yazı hayatına soktuğunu, 
Gorki’nin kendi mektuplarından öğreniyoruz. Gorki, bir vesileyle, 
okuma yazma alanında kendisine yardımı dokunanları anarken, bi-
rinci derecede aşçı Smuriy’den, avukat Lapin’den, Kalyujniy’den ve 
Korolenko’dan söz eder.

Okurlarımızın, Ekmeğimi Kazanırken’de göreceği gibi, Gorki’ye 
okuma zevkini aşılayanlar arasında, aşçı Smuriy’den başka “Kraliçe 
Margot”* ile terzinin ufak tefek karısı da önemli bir yer tutmaktadır.

* Kraliçe Margot: Gorki’nin çok beğendiği, platonik bir çocuk sevgisiyle bağlandığı 
kadına verdiği addır. –H.Â. Ediz
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1895 yılı Mart’ında Gorki’ye Samara Gazetesi’nde, devamlı yazı 
yazmasını önerdiler. Bunun üzerine Gorki, 1895 yılı Mart’ında Sa-
mara şehrine gitti.

Samara Gazetesi’nde çıkan birçok fıkra ve hikâyeleri arasında 
özellikle: “Mavi Gözlü Kadın”, “Öğretmen Korjik’in Dinlenme Sa-
atleri”, “Akulina Nine”, “Bir Masal”, “Semaga’yı Nasıl Yakaladılar?” 
gibi hikâyeleri çok ünlüdür.

Gorki, 1896 yılında Nijegorodskiy Listok gazetesine devamlı ya-
zar olarak alındı. Bu gazetede çıkan hikâyeleri arasında “Stepte” 
[“Bozkırda”], “Boles”, “Konovalov” gibileri çok ünlüdür. Bu dönem-
de Gorki’nin ünü hızla yayılıyor, hikâyeleri, Rusya’nın çeşitli bölge-
lerinde çıkmakta olan Severniy Vestnik, Ruskoye Bogatsvo, Ruskaya 
Misl gibi gazetelerde birbiri peşinden yayımlanıyordu.

1898 yılı, Gorki’nin hayatında mutlu dönüm noktalarından ikin-
cisidir. İlk kez bu yıl Gorki’nin hikâyeleri iki cilt halinde yayımlandı.

1898 yılında Gorki, üçüncü kez tutuklandı. Bir yıl sonra da 
(1899-1900) yazarın Foma Gordeyev ve Üç Kişi adlı iki büyük eseriyle 
başka hikâyeleri yayımlandı.

Gorki, 1901 yılında Çehov’la tanıştı. 1902 yılı 23 Mart’ında ise 
“Moskova Sanat Tiyatrosu”nda Küçük Burjuvalar piyesi oynandı. Pi-
yes büyük bir başarı kazandı. Aynı yılın nisan ayında da Ayaktakımı 
Arasında adlı eseri oynandı.

Rusya’daki ilk temsilinden, ancak 34 yıl sonra, İstanbul Şehir Ti-
yatrosunda oynanmış olan bu eserin, Moskova Sanat Tiyatrosu’nda 
temsili, o dönemin Rus basınında, yazardan yana büyük gösterile-
re yol açtı. Gorki’nin düşüncelerine katılanlar da katılmayanlar da, 
Gorki’yi beğenenler de beğenmeyenler de oyun etrafında birleşti ve 
bu eserin, dünya çapında bir başeser olduğunu açıkladılar. O zama-
na kadar Gorki’ye dostça davranmamış olan eleştirmenler bile, onu 
göklere çıkardılar. Petersburg’da çıkmakta olan Novosti gazetesinin 
Moskova muhabiri, gazetesine şöyle bir yazı yazmak zorunda kaldı:

“Dün bizde, Moskova’da önemli bir olay oldu. Bu olay, Maksim 
Gorki’nin Sanat Tiyatrosunda temsil olunan Ayaktakımı Arasın-
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da adlı piyesinin kazandığı büyük başarıdır. Buna ‘olay’ diyorum, 
çünkü ünlü Gorki’nin bu yeni zaferi, edebî bir devrimdir. Estetik 
dünyasında, bir rejim değişikliğidir. Bir tiyatro eleştirmeni olarak 
ihtiyarladım; ama sizi temin ederim ki bugüne kadar hiçbir zaman 
böyle bir başarıya tanık olmadım. Dün, yeni bir dilin, yeni bir edebî 
düşüncenin taç giyme töreni yapıldı.”

Gorki’nin başarısı, Rusya ölçüsünde kalmadı. Ayaktakımı Ara-
sında oyunu, aynı yıl içinde Almancaya çevrilerek Berlin tiyatrola-
rında oynandı. Bunu, Paris ve Prag tiyatrolarının temsilleri izledi.

Bu olay Maksim Gorki’nin, Petersburg Bilimler Akademisi 
onur üyeliğine seçilişini doğurdu. Hükümet Sözcüsü adlı gazetede, 
bu seçimin bozulduğunu bildiren hükümet bildirisi ise bir bomba 
gibi patladı. Tolstoy, Çehov, Korolenko gibi tanınmış edebiyat kişi-
lerinin, hükümetin bu davranışını protesto etmek üzere Akademi 
üyeliğinden istifa etmesi, işe büsbütün önem kazandırdı. Birbirine 
bağlanan bütün bu olaylar, Gorki’nin adını en ücra köşelere kadar 
duyurdu.

Bunu izleyen yıllar içinde Gorki’nin en güzel eserleri birbirini 
kovalamaya, ünü de gün geçtikçe büyümeye başladı. 1906’da Ana 
romanı, 1913’te Çocukluğum, 1916’da Ekmeğimi Kazanırken, 1923’te 
Benim Üniversitelerim gibi eserleri; 1925’te Artamanov’lar; 1926’da 
ise en büyük romanı olan Klim Samgin’in Hayatı’nın birinci cildi 
çıktı.

Gorki’nin ne kadar çabuk ün saldığını, eserlerinin çıkar çıkmaz, 
ne kadar çabuk başka dillere çevrildiğini daha iyi anlayabilmemiz 
için, şu küçük noktayı belirtmemiz yeter: Dünya çapında ünlü bir 
romancı olan Turgenyev’in en ünlü eserleri, ancak çıkışlarından 20-
25 yıl sonra, Dostoyevski’nin ise, Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler, 
Budala gibi başeserleri, çıkışlarından ancak 60-70 yıl sonra dilimi-
ze çevrildikleri halde, Gorki’nin Ana romanı Rusya’da 1906-1907 
yıllarında yayımlanmış, hemen iki yıl sonra da, yani 1909 yılında 
Türkçeye çevrilerek, Tanin gazetesinde tefrika edildikten sonra ki-
tap halinde çıkmıştır.
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Gorki’nin kitap halinde çıkmış ilk eseri olan iki ciltlik hikâyeleri 
1898 tarihini taşıdığına göre, bu büyük yazarın bize kadar gelebil-
mesi için, ancak 10 yıllık bir zaman geçmesi yetmiştir. Halbuki Tur-
genyev ile Dostoyevski, Gorki’nin 10 yılda aldığı yolu, ancak 40-60 
yıl içinde alabilmişlerdir.

Başarının sırrı

Pekiyi, Gorki’yi böylesine kısa bir zamanda ünlü eden, onu geniş 
okur yığınlarına sevdiren sebepler nelerdi?

Dönemin edebiyat eleştirmenleri bunu, kısmen Gorki’nin çok 
renkli ve serüven dolu hayatına; kısmen de ele aldığı konuların öz-
günlüğüne, yani onun, özellikle serserilerin hayatını yansıtmasına 
veriyorlardı. Bazıları ise bu başarının sırrını sadece Gorki’nin yete-
nek ve üstünlüğünde görüyorlardı.

Halbuki, teker teker ele alındıkları zaman, bu sebeplerden hiçbiri 
Gorki’nin kazandığı başarının gizini yeteri kadar açıklayamıyordu.

Çünkü, Gorki’nin serüven dolu hayatını, hele ilk zamanlarda, 
koca Rusya’da bilenler pek azdı. Onun için, Gorki’nin başarı sebep-
lerinden biri olarak bunu saymak yanlış olur.

Gorki’nin eserlerinde dile getirdiği Rus yaşamını, Rusya’da 
Gorki’den önce de dile getirenler olmuştu. Buna örnek olarak Levi-
tov gösterilebilirdi. O halde böyle bir konuya ilk kez el atan Gorki ol-
muyordu. Demek ki bu da, bir başına Gorki’nin başarısını sağlayan 
sebeplerden biri olamazdı.

Gorki’nin üstün edebî nitelik ve yeteneği de bu alanda başlı ba-
şına bir sebep sayılamazdı. Çünkü Gorki’nin yazı yazmaya başladığı 
dönemde Tolstoy gibi, Çehov gibi devler, en ünlü anlarını yaşıyordu. 
Öte yandan, Turgenyev’in, Dostoyevski’nin ölümleri üzerinden henüz 
on yıl bile geçmemişti. Bu edebiyat devleri arasında kendine yer bulup 
sesini duyurabilmek için, Gorki’de yukarıda saydığımız özelliklerden 
daha başka birtakım özelliklerin bulunması gerekiyordu.

Gerçekten de, Gorki’nin eserleri incelenince, büyük yazarın bü-
tün eserlerinde, ona başarı yolunu açan ciddi bir sebebin bulunduğu 
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hemen göze çarpar. Bu ciddi sebep, Gorki’nin eserlerinde görülen 
sosyal yönün, geniş okur yığınlarının sosyal eğilimlerine uygun ol-
ması gerçeğidir.

Gerçekten de Gorki’nin eserlerini, bunların yazıldığı dönemi, 
bunların değindiği konuları inceleyecek olursak, yazarın, hemen 
her eserinde geniş okur yığınlarını çok yakından ilgilendiren sosyal 
davalara dokunduğunu görüyoruz.

Sanat yöntemi
Gorki’nin eserlerinde göze çarpan sosyal yön, olay kişileriy-

le toplumsal koşullar arasındaki çelişme ve çatışmadır. Gorki’nin 
bütün eserlerine egemen olan başlıca mesele ise, olay kişilerinin 
sosyal koşullara kendi istek ve eğilimlerine göre bir yön vermeye 
çalışmalarıdır.

Gorki’nin eserlerinde bu sosyal yön üç şekilde, 
üç türlü belirtilmiştir: a) Masallar ve efsaneler, b) Gazete makaleleri, 
c) Nihayet olayların realistçe açıklanması ve hikâyesi biçiminde.

a) Gorki ilk yazılarını masal ve efsaneler biçiminde yazmış-
tır. Yazarın dilimize de çevrilmiş olan Stepte [Bozkırda] eserinde-
ki (“Kocakarı İzergil”, “Makar Çudra”, “Şahin Türküsü”, “Han ve 
Oğlu”) gibi masal ve efsanelerde görüldüğü gibi içinde yaşanılan acı 
gerçeğe karşı, idealize edilmiş bir gerçek çıkarılmıştır. İçinde yaşa-
nılan hayatta elde edilemeyen, gerçekleştirilemeyen istekler, idealize 
edilmiş bir hayatta gerçekleştirilmiş gibi gösterilmiştir. Gorki’nin 
bu tip eserlerindeki bütün kişilerde göze çarpan şu özellik vardır: 
Güçlü insanlar zayıfl ara, serbest ve bağımsız insanlar kölelere, mağ-
rur insanlar alçalmış insanlara karşı konulmuştur.

Gorki’nin başıboş insanların, serserilerin hayatını tasvir ettiği “Mal-
va”, “Çelkaş”, “Konovalov”, “Yol Arkadaşım” gibi hikâyelerinde de aynı 
hali görmekteyiz. Bu hikâyelerin kişileri de “olağanüstü” insanlardır.

Hiç kuşku yok ki Gorki, bu çeşit eserlerinde romantiktir. Ama 
Gorki’nin bu romantizminde, geçmişe, geriye dönüşten çok, ileriye, 
iyiye ve güzele bir akış vardır.
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Gorki’nin birçok eserinde, içinde yaşadığı gerçek ve sıkıcı hayatı, 
hayal gücüyle daha çekici bir hale getiren, hayale tapan kişilere rast-
lıyoruz. Hayali cennetler yaratmak, hayal gücüyle daha çekici ya-
şama koşulları yaratmak, içinde yaşanılan kötü koşullara karşı bir 
mücadele aracı olmasa bile bir avuntudur.

Nitekim bu hayali cennetlere rağmen kötü yaşam koşulları, yine 
olanca ağırlığıyla sürmektedir. Kısa bir zaman sonra yaşamın yasa-
ları, bütün ağırlığıyla kendilerini duyurmaya başlayacaklardır. Biraz 
olsun avunmak için bu hayali cennetler belki yararlıdır ama bunlar 
kötü yaşam koşullarını büsbütün yok eden bir ilaç değildir. Gerçek 
yaşamı, yalancı, hayali bir yaşamla değiştirmeye çalışmak, olsa olsa 
aciz, güçsüz insanların işidir.

Gorki’nin “Boles” hikâyesindeki Tereza’sı bu çeşit insanlardan biri-
dir. Bu düş ürünü hayatın filozofl arı, vaizleri de vardır. Örneğin, aşağı 
tabaka arasındaki Lenka bunun güzel bir örneğini oluşturur.

b) Ama Gorki, masal ve efsaneler içinde canlandırılan hayali 
cennetlerle yetinemezdi. Bunun için daha başka yollara da başvur-
mak gerekiyordu. İşte bu yollardan biri de gazete fıkralarıdır. Bura-
da kişiler değil, gerçekler vardır. “9 Ocak”, “Amerika’da”, “Rus Ma-
salları” bu çeşit yazılardır. Gorki bu çeşit eserlerinde yaşamı açıkça 
mahkûm etmektedir.

c) Gorki’nin insanla sosyal koşullar arasındaki çelişmeyi ve an-
laşmazlığı belirtmek için en çok başvurduğu yol, doğrudan doğru-
ya olayların gerçekçi bir yöntemle anlatılmasıdır. Gorki’nin eser-
leri çoğunlukla bu biçimde yazılmıştır. Foma Gordeyev, Üç Kişi, 
Ana, Matvey Kojemyakin’in Hayatı, Benim Üniversitelerim, Klim 
Samgin’in Hayatı gibi romanları bu çeşit eserlerden sayılmaktadır. 
Gorki’nin, sayıları 10-15’i bulan tiyatro eserlerini de bu türe sokmak 
mümkündür.

Gorki’nin dilimize çevriliş zamanı ve koşulları göz önüne alı-
nacak olursa, bu büyük yazarın başarısını sağlayan sebepler daha 
çabuk anlaşılabilir.

Yukarıda da değindiğimiz gibi, dünya çapında bir yazar olan Tols-
toy, ancak ömrünün sonlarına doğru, Dostoyevski ile Turgenyev ise 
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ancak ölümlerinden sonra dilimize çevrildiği halde, Gorki, kitap ha-
linde ilk eserlerinin çıkışından hemen 10 yıl sonra dilimize çevrilmiş 
bulunuyor. Dostoyevski’nin en ünlü eserlerinden biri olan Suç ve Ceza 
Rusya’da 1866 yılında yayımlanmış, Fransızcaya 1884 yılında, yani 
tam 18 yıl sonra çevrilmiştir. Aynı eserin dilimize çevrilişi 1947 tarih-
lerine rastlar. Yani, Rusya’da çıkışından tam 81 yıl sonra.

Halbuki Ana romanı Rusya’da 1906-1907 tarihlerinde çıkmış, 
iki yıl sonra da, yani 1909 tarihinde dilimize çevrilmiştir. Ana ro-
manı, Gorki’nin eserleri içinde, doğrudan doğruya çarlık düzenine 
karşı yazılmış en güçlü eserdir. Türkiye’de Abdülhamid düzeninin 
devrilişi ise bu eserin çıkışından bir yıl sonraya rastlar. İstibdat dü-
zenlerine karşı savaşın bir simgesi sayılan Ana romanı, o zaman, is-
tibdatla savaşan bütün ülkelerce benimsendiği gibi, ülkemizde de 
benimsenmiş ve dönemin tanınmış ediplerinden İsmail Müştak ile 
Muhittin Birgen tarafından dilimize çevrilerek, yine o dönemin en 
ünlü ve ilerici gazetesi olan Tanin gazetesinde tefrika edildikten son-
ra kitap halinde yayımlanmıştır. Gorki’nin henüz hiçbir hikâyesinin 
dilimize çevrilmemiş olduğu sıralarda Ana romanının dilimize çev-
rilişi ancak ve ancak bu romanın taşıdığı aktüel ruhla ve bunun o za-
manlar istibdat düzeninden yeni kurtulmuş olan Türk toplumunca 
benimsenmiş olmasıyla açıklanabilir.

O zamanlar Gorki’yi Türkiye’de tanıtan ve ünlü kılan sebepler 
ne idiyse, onu kendi memleketinde de ünlü kılan sebepler, çok daha 
geniş ölçüde aynıydı. 

Hikâye ustası
Gorki’nin 8-10 romanıyla 10-15 tiyatro eseri bir yana bırakılırsa, 

eserlerinden geri kalanı, kısa ya da uzun hikâyeleridir. Onun için 
Gorki’ye dünya çapında bir hikâye ustası gözüyle bakmak müm-
kündür.

Gerçekten de Gorki büyük çapta bir hikâye ustasıdır. Gorki’nin 
hikâyeleri kadar, hikâyecilik sanatı üzerine öğütleri de, özellikle 
genç hikâyeciler için, çok ilginçtir. Gorki’nin hikâye tekniği üzeri-
ne neler düşündüğünü anlamamız için, onun kısa hikâye tekniğini 
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öğretmek ve tanıtmak amacıyla, bir dergiye yazdığı mektuptan şu 
satırları okumak, gerçekten de çok yararlıdır. Hepimizin, hele genç 
yazarların çok şey öğrenebileceği bu mektubun önemli bölümlerini 
olduğu gibi aktarıyoruz.

30 Gün dergisini, genç kuşaklara kısa hikâye tekniğini tanı-
tacak bir dergi haline getirmek niyetinizi çok iyi karşıladım. 
Çünkü her büyük şey, küçükten doğar. Halbuki bizde öyle bir 
durum meydana gelmiştir ki, küçük tabanca, okurun üzerine 
hemen romanla ateş etmeye başlıyor. Ama bu tabanca, hedefe 
isabet ettiremeyip de sağdan soldan saldırılara uğrayınca he-
men kusurlarını itiraf mektupları başlıyor: “Kitabımın kusur-
larını ben kendim de görüyor ve biliyorum!” Halbuki işin doğ-
rusunu isterseniz, bizim genç yazar, hatası yüzüne vuruluncaya 
kadar, kendi hatası üzerine ne bir şey biliyordu ne de bilmek 
istiyordu. Bu yazdığı mektuplar ise, hatasının gençliğine, dene-
yimsizliğine verilerek hoş görülmesi içindir.
Ama bu bir mazeret değildir. Bir yazar geliştiği gibi okur da ge-
lişir. Bugünün okuru dünün okuruna hiç benzemez! Onun için, 
bir edip, bir yazar olmak isteyenler şunu iyice bellemelidir: Ede-
biyat çok sorunlu bir iştir. Bir yazar, büyük edebî türlere, romana 
geçmeden önce küçük hikâye türünün dikenli yollarından geç-
mek zorundadır. Roman türü, büyük bir yaşam deneyimi ister.
Ama iyi bir hikâye yazmanın kolay bir iş olduğunu da sanma-
malıdır. Hayır; kötü bir roman yazmanın iyi bir hikâye yaz-
maktan çok kolay olduğunu açıkça söylemek gerekir.
Hikâyecilik, belli birtakım çerçevelerle çevrilmiş çok ince bir 
sanat koludur. Bu hikâyedeki her gereksiz söz, her gereksiz ko-
nuşma ya da sesleniş, okurun kulağında falsolu bir nota, bozuk 
bir melodi etkisi yapar.

Gorki, yeni yazı yazmaya başlayan genç yazarlara özellikle 
Çehov’u, Maupassant’ı, Pirandello’yu dikkatle okumalarını öğütle-
mektedir. Bizce, bu adların en başına Gorki’yi koymak hiç de yanlış 
bir davranış olmayacaktır.


