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Orhan Kemal
15.09.1914 - 02.06.1970

Roman ve öyküleriyle çağdaş Türk edebiya nda özgün bir yeri olan Orhan Kemal,
toplumsal yaşamımızın değişim dönemlerini gerçekçi bir biçimde yapıtlarında dile ge rmiş r.
Aydınlık gerçekçi bakışıyla insan-toplum ilişkilerini ustalıkla yansıtmış r. Asıl adı Mehmet Raşit
Öğütçü olan Orhan Kemal, 15 Eylül 1914’te Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Babası, 1920-1923
döneminde birinci B.M.M.’de milletvekilliği, 3 Mayıs 1920’de Vekiller Heye ’nde Adliye Bakanlığı
yapan ve 26 Eylül 1930’da Adana’da Ahali Cumhuriyet Fırkası’nı kuran Abdülkadir Kemali Bey’dir.
Orhan Kemal’in o günlere ait izlenimleri Baba Evi’nde söyle yer alır: “Ama ben babamı asıl ‘ rka’
mücadelelerinde tanıdım. Yine böyle günlerdi... Nutuk söyleyenleri niçin alkışladıklarını çok defa
bilmeyen sokaklar dolusu insanın kinle, küfür şimşekleriyle yüklü kalabalığı. Kalabalık, kalabalık,
hep kalabalık. Aynı parkelere basan iskarpinli, çarıklı veya yalınayakların mahşeri ha rlatan, insanı
coşturan müthiş kalabalığı.
Yazın yaşamına askerdeyken şiirle başladı. İlk şiirleri Raşit Kemali imzasıyla “Yedigün” ve
“Yeni Mecmua”da çık . Bunları, hapisteyken “Yeni Ses”, “Ses”, “Yürüyüş” dergilerinde
yayımladıkları izledi. Nazım Hikmet’in etkisiyle düzyazıya yöneldi. İlk düzyazısı, Baba Evi romanının
bir bölümü olan “Balık” 1940’ta “Yeni Edebiyat” gazetesinde yayımlandı. İlk öykülerini ise Raşit
Kemali ve Orhan Raşit imzalarıyla yine aynı gazetede yayımladı. Bunları, 1942’de ve 1943’lerde,
Orhan Kemal imzasıyla “Yürüyüş” ve “İkdam” gazeteleri ile “Yurt ve Dünya” dergisinde çıkan
öyküleri izledi. Bu yıllarda şiirlerini de yayımlamakla birlikte, asıl çalışmalarını öyküye yönel .
Öyküleri “Varlık”, “Gün”, “Yığın”, “Seçilmiş Hikayeler”, “Yaprak”, “Yeni Başdan”, “Yeditepe”,
“Beraber” gibi dergilerde yayımlanırken; birçok romanı da “Vatan”, “Dünya”, “Ulus”, “Son Havadis”
ve “Cumhuriyet” gazetelerinde tefrika edildi.
Kardeş Payı ile 1958, Önce Ekmek’ le de 1969 Sait Faik Hikaye Armağanı’nı; yine Önce
Ekmek kitabıyla 1969 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü’nü kazandıÖykü ve romanlarının yanı sıra ﬁlm
senaryoları yazdı. 72. Koğuş, Murtaza, Eskici Dükkanı, Kardeş Payı adlı yapıtlarını oyunlaş rdı.
İspinozlar oyununu yazdı. Bu oyunları çeşitli yatrolar tara ndan sahnelendi. 72. Koğuş oyunuyla
1967’de Ankara Sanat Severler Derneği’nce en iyi oyun yazarı seçildi.
İlki 1972’de verilen (Yılmaz Güney , Boynu Bükük Öldüler ), her yıl yazarın ölüm
yıldönümünde verilmek üzere, konulan “Orhan Kemal Roman Armağanı” ailesi tara ndan
düzenlendi.

BAŞVURULARI
ŞARTLARI

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın romancı ve
hikâye yazarı Orhan Kemal anısına düzenlediği Orhan Kemal Sanat Ödülleri 5 (beş) ayrı dalda
gerçekleş rilecek r.
Başvuru tarihleri 2 Mayıs 2016- 1 Temmuz 2016 tarihleri arası olup, eserler Kültür ve
Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı 75.Yıl Sanat Galerisine teslim edilecek r.
Her seçici kurul 3 kişiden oluşacak r. Işık Öğütçü başkanlığında değerlendirilecek r.
Yarışmaya ka lacakların kısa özgeçmişlerini orhankemalyarisma@adana.bel.tr mail adresine
telefon numaraları ile birlikte göndermeleri rica olunur. Ayrıca adana.bel.tr/sanat-ve-kultur/
www. orhankemalyarisma.adana.bel.tr adresinden detaylı bilgiye ulaşılabilir.
Tüm yarışmacılar yarışmaya nüfus kimliğindeki bilgileriyle ka labilecek r.(rumuz, kod
isim vs. kullanılamaz)

ÖYKÜ
YARIŞMASI

Edebiyat dünyasına yeni yazarlar, yeni öyküler kazandırmak, öykücülüğün genç
kuşaklarca da sürdürülmesini teşvik etmek, okuyan, düşünen ve yazan gençliğin ortaya çıkmasına
katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmektedir.
Seçici Kurul Üyeleri: Buket Uzuner, Onur Caymaz, Zafer Doruk, Halise Tekbaş, Mazlum Vesek
-Başvuru tarihleri 2 Mayıs-15 Haziran 2016 tarihleri arasındadır.
– O yıl armağana ka lacak öykü kitapları bir yıl önce yayınlanmış olması lazımdır.
– Yarışmaya ka lacak kitapların daha önce ödül almamış olması gerekmektedir.
-- Daha önce aynı armağanı kazanmış yazarlar yarışmaya ka lamazlar.
Armağanı kazanacak eserde ve/veya önerilen yazarda aranacak nitelikler:
a) Çağdaş bir dil ve anla m gücünün varlığı, öykü konusunun özgün, Orhan Kemal’in sanat ve
dünya görüşüne karşıt ve ona aykırı olmamak koşuluyla her dalda genel öykü anlayışının gerekli
örgüsünün sağlanmış ve bu bilinçle yazılmış olması, yılın bu bakımlardan en iyi yapı olduğunun
saptanması.
b) Ka lımın yeterli olmaması, ka lan eserlerin değerlendirmeye yeterli görülmemesi durumunda
Seçici Kurul Üyeleri yazar ismi önerebilirler. Önerilen ismin (A) bendinde belir len şartlara
uygunluğu ile toplumun edebiyat ve kültür alanına katkı sağlamış, birikimleriyle edebiya mızı
zenginleş rmiş, eserleriyle başarı sağlamış olması gerekmektedir.
– Ödül paylaş rılamaz, sadece bir kitaba verilir.
– Seçiciler Kurulu 5 kişiden oluşur.
– Seçiciler Kurulu Eylül ayı içinde toplanarak, kazanan eseri belirler. Ekim ayında yapılacak törenle
Orhan Kemal anılacak ve Orhan Kemal Adana Öykü Armağanı’nı kazanan yazara ödülü verilecek r.
– Ödül, plaket ve maddi tutardan ibare r.
– Eser sahibi veya yayınevi bir başvuru yazısı ekinde 7 adet öykü kitabını Orhan Kemal Adana Öykü
Armağanı Sekreterliği’ne gönderecek r
-Öykü yarışmasının konusu serbes r.
-Öyküler, Türkçe’nin dil kurallarına, yara cılık ve özgünlüğe uygun olmalıdır. Alın veya kopya
olmamalıdır.

RESİM
YARIŞMASI

İlkokul öğrencilerimizin resim yapma becerisini ar rmak, kişisel gelişimlerine
katkıda bulunmak amacıyla ‘’Adana Çocukları Cumhuriye Çiziyor’’ konulu resim yarışması
düzenlenmektedir.
- Yarışmaya ilkokul (1.sınıf, 2.sınıf, 3.sınıf, 4.sınıf) öğrencileri ka labileceklerdir.
- Resimlerin arka yüzüne öğrencinin adı-soyadı, okulu, yaşı ve ile şim bilgisi mutlaka
yazılmalıdır.
-Yarışmacılar A3 veya A4 ebadındaki resim kâğıdına yapılmış resimlerle ka labilirler.
-Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbes r.(Sulu boya, pastel boya,kuru
boya, yağlı boya..)
- Geleceğimize ışık saçan dereceye giren öğrencilerimize ödül olarak; birinciye diz üstü
bilgisayar, ikinci ve üçüncüye tablet bilgisayar törenle verilecek r.

ŞİİR
YARIŞMASI

Gençlere şiir bilincini aşılamak amacıyla ortaokul öğrencileri ‘’Adanam ve Portakal
Çiçeği’’ temasını işledikleri şiirleriyle ka labileceklerdir.
- Serbest şiir tekniği (hece,aruz,serbest) kullanılacak r. Şiirlerde ölçü tamamen öğrencinin
tercihine bırakılmış r.
- Şiirde Türkçenin dil ve söyleyiş güzelliğine aykırı sözcük ve ifadeler kullanılmamalıdır.
-Her öğrenci yarışmaya sadece 1 (bir) eserle ka labilir.
- Şiirler, Times New Roman karakteriyle 12 punto olarak yazılmalıdır.
-Şiirler A4 kâğıdına yazılması şar yla en fazla 2(iki)sayfadan oluşabilir. Öğrencinin kimlik
bilgileri, okulu, ile şim bilgileri eksiksiz olarak şiirin son sayfasının arka yüzüne yazılmalıdır.
-Eserler; daha önce herhangi bir yarışmaya ka lmamış, herhangi bir yarışmada ödül
almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olmalıdır.
-Ödül almaya değer görülen öğrencilerden birinciye diz üstü tablet bilgisayar, ikinci ve
üçüncüye ise tablet bilgisayar törenle verilecek r.

DENEME
YARIŞMASI

Türkçe ve Edebiyat öğretmenleri ‘’Orhan Kemali Anlamak’’ konulu denemeleri ile
yarışmaya ka labilecek r. ( Adana dahilindeki resmi, özel okul veya dershanelerde çalışan
öğretmenlerin ka labileceği bir deneme yarışması olup, öğretmenlerin tümüne açık r.)
-Yarışmaya gönderilen denemelerin tamamen daha önce bir yarışmaya gönderilmemiş ve
bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.
-Bilgisayar ortamında Yazı pi: Times New Roman, Yazı pi boyutu: 12 punto olacak;
2 sayfayı (A4) geçmeyecek r.
-Her öğretmen yalnızca bir eserle yarışmaya ka labilecek r.
- Ödül almaya değer görülen yarışmacıya (birinciye) diz üstü tablet bilgisayar törenle
verilecek r.

FOTOĞRAF
YARIŞMASI

Adana ili sınırları içerisindeki doğal güzellikleri, sosyal ve kültürel değerleri bahar
temasıyla işlenmesini amaçlayan fotoğrafçılar ‘’Adana’da doğa-kültür-insan’’ konulu
eserleriyle ka labileceklerdir.
-Fotoğraﬂarın, fotoğraf makinesiyle ve yarışmacı tara ndan çekilmiş olması gerekmektedir.
Size ait olmayan fotoğraﬂarla başvurmanız halinde diskaliﬁye edilir ve telif haklarıyla ilgili
hukuksal sorumluluk şahsınıza ait olacak r.
-Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılacaklardır.
-Yarışmaya gönderilecek eserler daha önce başka bir yarışmada derece ve ödül
almamış olmalıdır.
-Fotoğraﬂarın boyutları en düşük boyutları 20x 30 cm. fotoğraf kâğıdına renkli basılarak,
teslim edilecek r.
-Yarışmaya gönderilecek eser son 1 (bir) yıl içerisinde, Adana’da çekilmiş olması
gerekmektedir.
-Yarışmayı kazanan birinciye diz üstü tablet bilgisayar hediye edilecek r.
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