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GİRİŞ
Dünya devrim tarihinde eşine az rastlanır bir sanat deneyimine sahip olan Sanat Cephesi’nin onlarca yıllık deneyiminden bir derleme yaptık. Sosyalizmin ustalarının sanata
dair yazılarından faydalandık.
1980 öncesinden itibaren Devrimci Hareket kültür sanat
çalışmalarına ciddi bir önem vermeye başlamıştı. Tavır Dergisi 1980 yılında yayınlanmaya başladı. 12 Eylül Askeri
Cuntası bu sanat faaliyetini engelleyemedi. Halkın
sanatçıları hapishanelerde de beste, şiir, edebiyat çalışmalarına devam ettiler.
Hapishaneler 1985 yılında kurulan Grup Yorum’a da
besteleri, şiirleri, eleştirileriyle destek verdiler. Ve 1990’lı yıllara geldiğimizde artık sanatın her alanında üretim yapan
bir Sanat Cephesi örgütlendi. Ortaköy Kültür Merkezi
sanatın önemli bir merkezi haline gelmişti. Grup Yorum,
Tavır Dergisi, Ortaköy Halk Sahesi, FOSEM kurumlaşmıştı.
Özgürlük Türküsü ve Grup Ekin albümlar yaptı.
1996 Ölüm Orucunda, şehit düşen Kültür Merkezi emekçisi
Ayçe İdil Erkmen’in adını alarak, Sanat Cephesi İdil Kültür
Merkezi adıyla yoluna devam ediyor.
Kitap bir derleme çalışmasıdır. Onlarca yılın deneyimini,
birikimini bulacaksınız. Yıllar boyunca Sanat Cephesi içinde
yer almış emekçilerin birikiminden derlenmiş bir kitaptır.
Bazı yazılar tekrar gözden geçirildi, düzeltmeler yapıldı.

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
Bu kitabın hedefi, Sanat Cephesi ideolojisininin yenilmezliğini bir kez daha göstermektir. Faşizmin tüm saldırılarına
rağmen, emperyalizmin engellemelerine rağmen Sanat
Cephesi’nin üretimleri tüm dünyaya yayılıyor.
Halkın sanatını yapmak için, ezilen yoksulların sesi olmak
için okuyalım. Sanat Cephesi tarihimizden öğrenmek için
okuyalım.
Geleceğin sanatını halkın çocukları yapıyorlar. Bu kitap halk
çocuklarının, halkın sanatçısı olmak için başvuracakları
mütevazı bir kaynak niteliğindedir. Sanatın tüm dalları için
temel bir başvuru kaynağı olacaktır. Onlarca yılın pratik
deneyimlerini, ideolojik tartışmalarını bulacaksınız bu kitapta. Burjuva sanatının çürümüşlüğünü göreceğiz.
Okuyalım, göreceğiz ki, tüm devrimci sanatçı şehitlerimiz
yanımızdadır. Tüm ustalarımız, önderlerimiz yanımızdadır.
Okuyalım göreceğiz ki gelecek bizimdir, gelecek halkın
sanatçılarınındır. Çünkü dünyanın en ölümsüz varlığı halktır.
Okuyalım. Çünkü gelecek sosyalizmdedir...
Biz Sosyalizmin Sanatını Yapıyoruz...
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HALKIN SANATÇILARI
FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ
EMPERYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK
KAPİTALİZME KARŞI SOSYALİZM
için savaşır ve üretir

İDEOLOJİK NETLİK
SINIF BİLİNCİ
-Sanatımız Yoksulların Sesidir
-Sosyalist Gerçekçidir
-Burjuva Sanatı İle Cepheden Mücadele Eder
-Sanatımız Taraftır, Halkın Sanatını Yapıyoruz
-Sanatı Halkla & Halkı Sanatla Buluşturacağız

TARİH BİLİNCİ
- Halk Kültürümüzü ve Halkın Mücadele Tarihini
Öğrenip Bugüne ve Geleceğe Taşıyacağız
-Halkta Bir Tarih Bilinci Yaratacağız
-Ustalardan Öğreneceğiz
-Dünya Halklarının Deneyimlerinden Öğreneceğiz
-Kendi Tarihimizden Öğreneceğiz

ÖRGÜT BİLİNCİ
-Her İşimizde Komiteleşeceğiz, Organlaşacağız
- Kolektivizmi Esas Alacağız
-Kadrolaşacağız, Yeni İnsanlar Yaratacağız
- Şehitlerimizi ve Yaratılan Gelenekleri Anlatacağız
-İdeolojik Eğitimi Sürekli Hale Getireceğiz

HALKIN SANATÇILARI
FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ
EMPERYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK
KAPİTALİZME KARŞI SOSYALİZM
için savaşır ve üretir

İDEOLOJİK BAĞIMSIZLIK
- Ayaklarımız Kendi Ülke Topraklarımıza Basar
- Etkinlik ve Üretimlerimizi
Kendi Gücümüzle & Halkın Gücüyle Örgütleyeceğiz
- Sponsor Fonlarına Bağımlı Olmayacağız
- Burjuva Sanatını Taklit Etmeyeceğiz
- Teknikte de Dışa Bağımlı Olmayacağız
- Teknik İdeolojiktir. Teknikte Ustalaşmak, İdeolojik
Yetkinleşmedir. Eğitimimizi Süreklileştireceğiz:
Enstrüman, Armoni, Ses Eğitimi, Kayıt Teknikleri,
Kurgu Yapma, Mizampaj Yapma, Yazı Yazma...
Sürekli Öğreneceğiz ve Her İşimizde Ustalaşacağız
- Kendi Enstrümanlarımızı Üreteceğiz
- Kendi Stüdyolarımızı Kuracağız (Açık - Gizli)
- Bir Konser, Bir Etkinlik Nasıl Örgütlenir Öğreneceğiz
- Burjuva Sanatıyla ve Oportünist & Reformist Sanat
Anlayışlarıyla Cepheden Savaşacağız

HALKIN SANATÇILARI
FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ
EMPERYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK
KAPİTALİZME KARŞI SOSYALİZM
için savaşır ve üretir

İDEOLOJİK KARARLILIK
- İçerikteki İddiamızdan Vazgeçmeyeceğiz
- Dilimizi Eğip Bükmeyeceğiz.
- Sanatımızla Burjuvaziye
Sade, Net ve Açık Şekilde Vuracağız
- Yasaklamalara, Tutuklamalara, Baskınlara
Teslim Olmayacağız
- Politikasız Kalmayacağız.
Sürekli Yeni Yöntemler Geliştireceğiz
- Sürekli Üreteceğiz
- Haklı Olan, Meşru Olan Biziz;
Savunmada Kalmayacağız
- Halk Düşmanlarının Eserlerimizi Kullanmasına Asla
Müsaade Etmeyeceğiz.
- İdeolojik Mücadeleyi Yaygınlaştıracak ve
Süreklileştireceğiz
- Sanat Örgütlülükleri Kuracağız
- Sanatçıları Halktan Yana Saflaştıracağız
- Yayınlarımızı Çeşitlendireceğiz
- Burjuva Yoz Kültürüne Cepheden Saldıracağız

sanat bir SAVAŞ ALANIDIR
devrimci sanat bizim CEPHEMİZDİR
ideolojimiz KARARGAHIMIZDIR
her sanat dalımız MEVZİLERİMİZDİR
her etkinliğimiz TAARRUZDUR
her üretimimiz CEPHANEMİZDİR
Sanata
İdeoloji
Şekil
Verir

Devrimci
Sanat
Devrimci
İdeoloji

yaşamda, düşüncede, üretimde

İLKE ve KURALLARIMIZ
Bilimsel düşünceye, diyalektik materyalizme inanırız.
Bu düşünceyle gerçeği anlamayı ve hayatı değiştirmeyi,
devrimci, ilerici olanı hakim hale getirmeyi esas alırız.
Sanatımızı bu anlayışla yaparız.
Gerçeği dile getirmek, doğruyu savunmak ve halk sanatı
yapmak bedel ister. Devrimci sanat alanında var
olduğumuzdan bugüne bu bedelleri ödüyoruz.

Türküler Susmaz, Halaylar Sürer diyoruz.

sanat bir SAVAŞ ALANIDIR
devrimci sanat bizim CEPHEMİZDİR
ideolojimiz KARARGAHIMIZDIR
her sanat dalımız MEVZİLERİMİZDİR
her etkinliğimiz TAARRUZDUR
her üretimimiz CEPHANEMİZDİR
Sanata
İdeoloji
Şekil
Verir

Devrimci
Sanat
Devrimci
İdeoloji

yaşamda, düşüncede, üretimde

İLKE ve KURALLARIMIZ
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Legalleşmeyeceğiz. Bilgilerimizi düşmandan
saklayacağız.
Sanat örgütünü daha sistemli ve programlı ele almalıyız.
Kültür sanat dergimiz düzenli çıkacak.
Halk düşmanlarının eserlerimizi kullanmasına izin
vermeyiz.
Yaşamımız, tavırlarımız, giyim-kuşamımız, dil ve
üslubumuzla, devrimci sanatçılığımızla örnek olacağız.
Sanat alanı bir mücadele alanıdır.
Üretimde ve çalışmada kolektivizmi esas alacağız
Hem sanatçı hem halktan birisi olacağız, halkı
örgütleyeceğiz.
Halk sanatçısı olduğumuzu bir an dahi unutmayacağız.
Tutsaklarımızla ilişkilerimiz düzenli ve canlı olacak.
Direnen emekçilerin yanında olacağız.

DEVRİMCİ SANAT
Burjuva Sanatı Karşısında
Savunmada Kalmaz, Cepheden Saldırır

Teknikte
Ustalaş
İdeolojide
Yetkinleş

Halk için
Cephe için
Devrim için

HEDEFLERİMİZ
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

Kendi sanat ordumuzu yaratacağız
✓ Kapitalizmin yetenekler mezarlığından çekip
çıkaracağız yoksul halkımızı
Halkı sanatlaştıracak, sanatımızı halkalaştıracağız
✓ Ülkemizin her ilinde bir kültür merkezimiz
olacak
Yoksul mahallelerde kültür merkezleri açacağız
✓ Tüm yoksul mahallelerde kültür-sanat
komitelerimiz olacak
Eğitim kamplarımız olacak
✓ Kendi okulumuzu kuracağız
Sanat alanı eğitmenleri grubumuz olacak
✓ Kendi stüdyolarımız (açık-gizli) olacak
Sanat örgütünü büyüteceğiz
✓ Savaşın ihtiyaçlarına cevap verebilmeliyiz
Tiyatrodan müziğe tüm birimlerimiz kendi yayınlarını
çıkarmalı
✓ Her koşulda üretebilmenin, her türlü baskı
koşullarında yok olmamanın yollarını bulacağız
Üretimlerimizi tüm halka, milyonlara ulaştıracağız

sanat bir SAVAŞ ALANIDIR
devrimci sanat bizim CEPHEMİZDİR
ideolojimiz KARARGAHIMIZDIR
her sanat dalımız MEVZİLERİMİZDİR
her etkinliğimiz TAARRUZDUR
her üretimimiz CEPHANEMİZDİR

GÖREVLERİMİZ
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Devrimci sanatçının en önemli görevi öğrenmek ve
öğretmektir.
Herkes hem kendisini ve yoldaşını siyasal ve sanatsal
olarak geliştirmelidir.
Günlük kitap, şiir okumalıyız, film izlemeliyiz. Devrimci
yayınları takip etmeliyiz.
Tüm birimlerimizin organlaşmasını - komiteleşmesini
sağlayacağız.
Alanımızın kadrolarını yetiştirmeliyiz.
Her insan kendi alternatifini yetiştirmeli. (Teknik ve
ideolojik)
Yeni devrimci sanatçılar yetiştirmeliyiz. Halk çocuklarını
devrimcileştirmeliyiz.
Her birimimizde eğitim grupları oluşturmalıyız.
Çocukların ve gençlerin eğitimine özel olarak önem
vermeliyiz.
Halk korolarını güçlendirmeli ve yaygınlaştırmalıyız.
Çocuk orkestrasını ve korolarını tüm yoksul mahallelere
yaymalıyız.
Sanatçılarla ilişkilerimizi geliştirmeliyiz.
Hem ülkedeki hem de dünyadaki siyasal ve sanatsal
gelişmeleri takip etmeliyiz.
Kültür sanat dergimizin içeriği daha zengin olmalı.
Kültür sanat dergimizi daha yaygın dağıtmalıyız.
Burjuvazi ve solun kültür sanat dergilerini takip etmeliyiz.

sanat bir SAVAŞ ALANIDIR
devrimci sanat bizim CEPHEMİZDİR
ideolojimiz KARARGAHIMIZDIR
her sanat dalımız MEVZİLERİMİZDİR
her etkinliğimiz TAARRUZDUR
her üretimimiz CEPHANEMİZDİR

GÖREVLERİMİZ

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Deneyimlerimizi kitaplaştırmalıyız.
Yazı yazmayı öğrenmeliyiz. Yazı yazmanın kurallarını ve
açıklama yazmayı öğrenmeliyiz.
Diksiyon - düzgün konuşma eğitimi yapmalıyız.
Bir konser nasıl düzenlenir tüm detaylarını öğrenmeliyiz.
Ses ve ışık sistemi ile ilgili kurallarımız olmalı.
Kendi tonmaisterimiz olmalı.
Müzik düzenleme ve kayıt programlarını öğrenmeliyiz.
Her müzisyen en az bir enstrüman çalmalı.
Enstrüman, armoni, şan çalışmaları düzenli ve sürekli
olmalı.
Konser, etkinlik vb. öncesinde her zaman prova - hazırlık
olmalı.
Fotoğraf çekmeyi öğrenmeliyiz.
Kurgu yapmayı öğrenmeliyiz.
Mizanpaj yapmayı öğrenmeliyiz.
Basın ile düzenli bir ilişki içinde olmalıyız.
Uluslararası ilişkilerimizi geliştirmeliyiz.
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SANATI HALKLAŞTIRDIK
SANATI POLİTİK MÜCADELENİN
BİR ARACI HALİNE GETİRDİK
Savaşıyoruz Kazanacağız - Boran Yayınları - 2018
Halk İçin Sanat Yapmak
Halkın Sanatçısı Olmak İçin Varız!
Halkın sanatçısı olmak sadece kendimize verdiğimiz bir
isim değildir. Bu bir misyondur ve bu misyonu hak etmek
gerekmektedir. Bizler bu misyonu hak etmek için yıllarca
halkımızın içinde olduk, onunla omuz omuza ekmeğini,
aşını paylaştık, içlerinden biri olduk. Halktan kopuk aydınların, sanatçıların geleneğini yıktık.
Kitleleri eğitmede, bilinçlendirmede, mücadeleye katmada, değiştirmede, dönüştürmede önemli bir işlev yüklenen kültür-sanat faaliyetlerimiz alternatif bir kültürün,
demokratik halk kültürünün temellerini oluşturuyor. Söylediğimiz türküler, oynadığımız oyunlar, dergimizde yazdığımız yazılar ve yaptığımız filmlerle kendi siyasi
düşünüşümüzü, dünya görüşümüzü ortaya koyuyor, yozlaşmaya ve çürümeye karşı yaratmaya çalıştığımız yeni
kültürü, vatan ve halk sevgisini, bu uğurda verilen mü29
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cadeleyi, ödenen bedelleri işleyerek toplumun ezilen, sömürülen her düzeydeki insanına taşımayı hedefliyoruz.
Yani düzenin egemen kılmaya çalıştığı dejenerasyonun
alt edilmesi, yepyeni, tertemiz bir kültürün yaratılması için
mücadele ediyoruz.
Mücadelemiz hayatın her alanında süregelen devrimci
mücadeleyle iç içedir, ondan beslenir, onu besler...
Emekçiler alanlardayken bizler de onlarla birlikte söylüyoruz türkülerimizi. Sanatımızın gücünü işte buradan alıyoruz, ölümü hiçe sayan Ayşe Gülen’den, Ayşe Nil
Ergen’den, Ayçe İdil Erkmen’den, şehit olma onuruna erişen şehitlerimizden alıyoruz.
Sosyalist kültüre uzanan yeni bir kültürü yaratmaya çalışırken faşizmin koşullarında karşılaştığımız onca zorluğa rağmen yine de aralıksız bir şekilde faaliyetlerimize
devam ediyoruz. Öylesine zor koşullarda sürdürüyoruz
ki çalışmalarımızı; gün geliyor yasaklar, tutsaklıklar giriyor araya ama biz yine devam ediyoruz üretmeye... Susmuyoruz...
Tutsaklık koşullarında da sürüyor çalışmalarımız. Ve biz
yine devam ediyoruz yolumuza.
Çalışmalarımızı yürüttüğümüz kültür merkezlerimiz basılıyor, talan ediliyor, hatta kapatılıyor. Faşizmin baskılarına sadece Grup Yorum maruz kalmıyor, Grup Yorum dinleyicileri
de aynı saldırılara maruz kalıyor. Grup Yorum dinlemek,
Grup Yorum kaseti satmak, konser bileti satmak, afiş asmak
gözaltına alınma, hatta tutuklanma gerekçesi oluyor.
1978’li yıllardan itibaren kavganın her alanında olduğu
gibi sanat da mücadelemizin temel alanlarından birisi
30
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oldu. Bu çabaların ürünü olarak 1980 yılında Tavır Dergisi yayınlanmaya başladı. Bugüne kadar dönem dönem
yasaklansa da ülkemizin en köklü kültür sanat dergilerinin başında gelmektedir. 1985’ten itibaren Ortaköy Kültür
Merkezi’nde çalışmalarımızı sürdürmeye başladık.
Dönem dönem kapatıldı. 1997 yılından itibaren şehidimiz
Ayçe İdil Erkmen’den adını alan İdil Kültür Merkezi’nde
çalışmalarımızı sanatın her alanında sürdürüyoruz. 2008
yılından bugüne sanat alanında büyük adımlar attık. Bu
çalışmamızda 2008’den 2018 yılına kadar olan on yıllık
süre içinde sanatın her alanında emperyalizme karşı kültür cephemizi büyütüyoruz.
AKP, 15 Temmuz darbe girişimini bahane ederek tüm kurumlarımıza olduğu gibi İdil Kültür Merkezi’ne de defalarca baskın yaptı. İşte faşizmin yanılgısı da tam
buradadır; İdil Kültür Merkezi tutuklamalarla bitirilemez.
Çünkü örgütlü sanatımızı hiçbir güç yok edemez.
Burjuva Kültürüne Karşı Cepheden Savaşıyoruz. Egemenler, halkımıza, gençlerimize örnek olan müziğimizden, sanatımızdan korkuyorlar. Çünkü halk sanatı, halkın
sorunlarını anlatır ve bu sorunları aşma gücü, aşma coşkusu, aşma umudu verir. Grup Yorum’un İnönü Konser’ini düşünelim, sosyalizm umudunu taşıyan 55 bin kişi
tek yürek olmuştu o gece. O coşkuyu yaratan, aynı ideali
yüreklerinde taşıyan insanların gelecek güzel günlere
duyduğu özlemdi. Birlikten doğan gücün her engeli aşabileceğine olan inançtı. Sanat bu duyguyu yaratabildiği
oranda işlevini yerine getirmiş demektir. 17 Ağustos depremi olduğunda, “Bu da gelir, bu da geçer ağlama...”
türküsü çalınır olmuştu her yerde... Acılarımızın geçeceği
o günlere kadar bize dayanma gücü verecek türkülerimiz
de var, olacaktır da... Acıya dayanmayı da anlatacaktır
31
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halk sanatı ama burjuvazi onu kendi çıkarı için, on binlerce insanımızın göz göre göre depremde öldürülmesini
unutturmak için kullanmaktadır ve bu da gelir bu da
geçer merak etme demektedir. Gerçeklerin üzerini örtmek ister egemenler, hesap sorulmasın, soru sorulmasın, unutulsun ister...
Sanat sınıfsaldır. Ezen ve ezilenin sanatı vardır. Ve hangi
sınıfın hizmetindeyse sanat, onun düşüncelerini anlatır,
işler. Burjuvazinin çıkarı nedir? Kendi özel mülkiyetini
devam ettirebilmek, daha fazla kâr edebilmek, halkı
ezerken karşısına çıkabilecek direnişleri engellemek,
halkı bölüp parçalayıp birbirine düşman etmek, yozlaştırmak... Onun kültürü de, sanatı da buna hizmet eder.
Kadercilik, böyle gelmiş böyle gider anlayışı, devlet yenilmezdir düşüncesi işlenir burjuvazinin sanatında. Koşulları değiştirme gücümüz yoktur, kabul edip bu
dünyada payımıza razı olmalıyızdır, mutluluk öteki dünyadadır. İşte burjuvazinin sanatı tam da bunu ister. Oysa
halkın sanatçısı, her gün karşılaşılan, günlük olayların
bağrındaki bu çelişkileri açığa çıkartır, derinleştirir ve kitleleri uyandıran, coşkuyla tutuşturan ve koşullarını değiştirmek üzere birleşmeye ve savaşmaya yönelten
eserler yaratır. Bu anlamda sanat, halkın elindeki güçlü
bir silahtır aynı zamanda. Burjuvazinin filmlerinde tek kişi
tüm dünyayı kurtarır. Rambo Vietnam’daki Amerikan askerlerini tek başına kurtarır, Vietnamlıları öldürür, ABD
emperyalizminin onurunu (!) kurtarır... Gerçek böyle
midir? Vietnam halkı, yiğitçe emperyalizme karşı savaşmış ve teknolojisiyle kendisinden güçlü olan işgalciyi vatanından söküp atmıştır. Bunu hazmedemeyen ABD’nin
Vietnam Savaşı’nı anlatan filmlerine bakalım; Amerikan
askerleri hep yiğittir, fedakârdır. Bir ülkeyi işgale gittikle32
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rini düşünmezsiniz filmleri izlerken... Aksine, Vietnamlıların Amerikan askerlerini öldürmesine öfke duyarsınız...
Burjuvazinin elindeki sanat, gerçekleri böyle tersyüz
eder... Çünkü sanat burjuvazi için bir silahtır. Bu silahıyla
kültürsüzlüğü, yozluğu yayar, geliştirir.
Bu saldırının karşısında bizim yapmamız gereken ise
halk sanatını sadece korumak değil, daha da geliştirmektir. İşte tam da ihtiyaç budur. ABD askerinin işgalci olduğunu anlatıp, emperyalizm gerçeğini kavratabiliyorsa bir
film, kitap, şiir, şarkı o zaman görevini yerine getiriyor demektir. Burjuvazinin saldırısının karşısına sadece hayır
o öyle değil, böyle diyerek bir alternatif olmaya çalışırsak,
olduğumuz yerde sayarız.
Halkın sanatçısı atılgan olmalıdır, halkının içinden çıkmıştır, onun değerlerini savunur, sahip çıkar ama bir
adım öne taşımak görevi de vardır. Yeni insanı yaratma
mücadelesinde yeniyi, bilimsel olanı, halktan yana olanı
anlatmalıdır, yüceltmelidir.
Burjuva kültürüne karşı cepheden savaşmalıdır. Yani
karşısında halk düşmanı bir sanat anlayışı olduğunu bilmeli, buna sessiz kalmamalı, her fırsatta halka gerçekleri
anlatmalıdır. Bunu yaparken de, düz bir şekilde gerçeği
olduğu gibi yansıtan kaba, cansız bir sanat değil de,
umudun diliyle yapmalıdır.
Halka, birleşirse kazanacağını söylemeli; mücadele
ederse başaracağını anlatmalıdır. Sadece gerçeği tespit
etmez, onu nasıl değiştireceğimizi de gösterir halk sanatı. Bir çağrıdır bizim sanatımız. Değişmez denilen yüzyılların hakimiyetinin yıkılabileceğini, eskinin yıkılıp
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yerine yenisinin kurulabileceğini, hem de en güzelinin kurulabileceğini müjdeler, ikna eder halk sanatı. Ve bunu
yaparken, örgütlü sanatı, örgütlü sanatçıyı yaratır. Emperyalizmin halk düşmanlığını göstermek değil, ona karşı
savaşmak gerektiğini de yaşamıyla göstermelidir halk
sanatçısı. “Tecrite Karşı Mücadelede Sanatçılar” bu birliklerin olumlu örneklerinden biridir. Bu tür örnekleri büyütmeli ve geliştirmeliyiz. Hayatın her alanında olduğu
gibi sanat alanında da burjuva ideolojisine ve kültürüne
karşı sanatçıların birliğini ve örgütlülüğünü sağlamak
mümkündür. Örgütlülüğün sanatı kısırlaştırdığı, sınırladığı demagojilerini yıkmanın yolu da buradan geçer.
Aksine, sanatın önü hiçbir çağda sosyalist sistemlerde
olduğu kadar açılmamış, sanatçılar başka hiçbir sistemde bu kadar halkın içinde olmamıştır. Bu konuda
Sovyet şairlerinden Mayakovski der ki; “Diyorlar ki Mayakovski bir ozandır. Vız gelir bana ozanlık! Ozan değilim
ben, kalemimi, yaşadığımız çağın, şimdi var olan gerçekliğin ve onun kılavuzu olan Sovyet yönetiminin ve
partinin hizmetine koymuş bir adamım, her şeyden
önce...” Mayakovski, Ekim Devrimi’nden hemen sonra,
ülke bir yandan açlık ve kıtlıkla boğuşup diğer yandan
emperyalistlerin Sovyet yönetimine yönelik karalama ve
saldırılarıyla savaşırken, sanatını ve kalemini tamamen
devrim için kullanan bir devrimcidir.
Yine Sovyetler’den çarpıcı bir örnek de, SSCB Yazarlar
Birliği üyelerinin üçte birinden fazlasının, genç-yaşlı, silahı ele alıp, er, komutan, siyasal eğitici, savaş muhabiri
olarak cepheye koşmalarıdır. Cepheye giden 900 yazardan 345’i vatanlarını savunurken şehit düşmüşlerdir.
Bizim sanatımızın yaratması gereken örgütlülük de böyle
olmalıdır.
34
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Biz egemenlerin sanatına karşı cepheden savaşıyoruz.
Halkımızın, devrimcilerin yani kendi kültürümüzü, sanatımızı yaratıyoruz. Eskinin yerine yenisini koyarak, sürekli kendimizi geliştirerek, emperyalizmin bireyci
kültürüne karşı sanat cephemizi büyütüyoruz. Soysuz,
köksüz burjuva sanatını yok edeceğiz. Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizmin sanatını zaferle taçlandıracağız.
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Sanat bir CEPHEDİR.
CEPHE savaş alanıdır.
Bu savaşın silahı ideolojidir.
İdeoloji, bir yaşam biçimidir. Bir çağrıdır.
Sosyal, siyasal, ekonomik, ahlaki, kültürel bir yaşam tarzıdır.
1- İdeolojik mücadelede başaralı olmak istiyorsak,
doğru ve yanlışı ayıran, çok BERRAK bir çizgimiz olmalıdır.

Bu çizgi; ilkelerimiz ve kurallarımızdır.
Bu çizgi; tarihimizdir.
Bu çizgi; şehitlerimiz.
Bu çizgi; geleneklerimizdir.
37
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2- Bu kural ve ilkeleri ihlal edenlere; halka karşı,
gençlerimizin eğitimine karşı görevlerini ve unutanlara, sorumsuz davrananlara karşı ESNEK olmayacağız.
- Doğru nedir?
Doğru kim için sorusuna verilen cevaptır.

Halk için.
Cephe için.
Devrim için.
3- İdeolojik mücadelede hata ve eksikleri bir devrimciye yakışır şekilde amansızca eleştirmeliyiz.
SANAT BİR CEPHEDİR, CEPHE SAVAŞ ALANIDIR
Sınıflar, ideolojiler sürekli bir savaş halindedir.
Sanat da emperyalizm ile ezilen halklar arasındaki bu
savaşta bir cephedir.
Cephe dediğimiz, savaşın ön mevzisidir. Silahların kuşanıldığı, düşmanla açıktan savaşıldığı, ilkesizliklerin,
kuralsızlıkların, belirsizliklerin savaşı kaybettirdiği yerdir.
Sanat cephesinde silahımız; müziğimiz, edebiyatımız,
karikatürümüz, filmimiz, tiyatromuz... yani sanatın her koludur. Sanatımızı elimizde egemenlere karşı bir silah haline getiren, doğru hedefe yönlendiren ise ideolojimizdir.
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Bu yüzden sanat alanındaki asıl silahımız ideolojidir. İki
ideoloji çarpışır bu cephede.
Düzenin sanatı burjuva ideolojisi ile yoğrulmuştur ve silahını halka doğru çevirmiştir. Burjuva ideolojisinin yozluğu,
pisliği, ahlaksızlığı akar hepsinden. Çürüme, cinsellik, iflah
olmaz bir bireycilik burjuva sanatının özetidir.
Düzen sanatının nitelikleri burjuva ideolojisinin kendisidir
aslında. Bu sanatın halka vereceği hiçbir şey yoktur.
Özünde burjuva ideolojisinin halkın değerlerine saldırısının sanatıdır yapılan.
Kimi zaman çok ustaca ve sinsice yapar bu işi. Teknolojinin nimetlerini özgürlük ambalajı içinde sunarak insanların dikkatini üzerine çeker ve kusmaya başlar kendi
iğrenç ideolojisini.
Dışardan nasıl görünürse görünsün burjuvazinin sloganlarıyla doludur içi. “Her koyun kendi bacağından asılır”,
“Böyle gelmiş böyle gider”, “Hayatta hiçbir şey ölmeye
değmez” vs. vs...
Burjuvazinin sanatında hiçbir şey masum değildir. Müzikleriyle, dizileriyle, filmleriyle önümüze getirdiği her sanatla etrafımızı sarar ve teslim olun çağrısı yapar. Onun
istediği gibi yaşamamızı, düşünmemizi dayatır. Bunun
karşısında sanatımızı silah haline getirmeliyiz.
Onun yoz kültürünün, sanatının, ideolojisinin üstüne atılan bir taş, mermi, molotof olmalıdır sanatımız. Sandinist
devrim önderlerinden Thomas Borge'nin dediği gibi “Sanatımıza silahmışçasına, silahımıza da sanatmışçasına
sarılmalıyız.”
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Burjuva ideolojisinin sanat cephesindeki etkisini yok
etmek ve devrimci ideolojiyi hakim kılmak görevimiz vardır. Bu yüzden devrimci sanat, savaşçı sanattır. Düzen
ideolojisiyle dişe diş mücadele eder.
Sanat eserleri beyindeki düşüncelerin yansımasıdır. Kafası net olmayan bir sanatçının güçlü eserler verebilmesi,
burjuvazinin çürümüş ideolojisine darbeler vurabilmesi
mümkün değildir. İdeolojik netlikten uzak bir sanatçı cephede nereye ateş edeceğini bilmeyen bir asker gibidir.
Rastgele ateş açar ve kendini vurur.
Amacımız ve hedefimiz net olmalıdır. Silahımızı doğru
yer nişanlamalıyız. Ancak bu şekilde sanatımızı, bizim
için adaletin, iyinin; düşman için de korkunun simgesi haline getirebiliriz.
“Kim için?”, “ne için” sorularını soracak, sorgulatacağız.
Unutmamalıyız ki yapılan yanlışlar, verilen tavizler, ilkesizlikler bizim cephemizi küçültürken, düzenin cephesini
büyütür. Bu yüzden ideolojik mücadelede hata ve eksikleri bir devrimciye yakışır şekilde acımasızca eleştirmeliyiz. Ancak bu şekilde sanatı bir cephe gibi ele alabilir,
müziğimizi, tiyatromuzu, edebiyatımızı... tüm sanat araçlarımızı düşmanı vuran birer silah gibi kullanabiliriz.
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SANATÇILARIMIZ İDEOLOJİK CEPHENİN
EN ÖN SAFINDADIRLAR
- Ulusal ve uluslararası çapta büyük öneme sahip görevlerle karşı karşıyayız. İster ülkemiz sınırlarında, ister
uluslararası alanda olsun burjuva dünyası kazandığımız
başarılardan müthiş tedirgin olmuşlardır.
- Halkımızı, yüce idealleri olan, yüksek zevkleri olan, gelişmiş ahlaki ve kültürel talepleri olan AYDIN bir halk haline getirmeliyiz. Tüm bu görevleri yapmak için
SANATÇILARIMIZ bugün bu ideolojik mücadelenin en
ön cephesinde savaşmalıdır.
- Yanlışa göz yummak, büyük bir sorumsuzluktur.
- Hatalarımızı cesur bir şekilde kıvırtmadan, kolayına kaçmadan tahlil etmeli; böylece işlerimizi en iyi en hızlı şekilde
düzelterek ideolojik çalışmamızı daha ileri götürmeliyiz.
Nasıl? SANAT Devrimci ideolojiyi ve toplumsal bilinci şekillendirmede ÖNDER saflardaki yerini almalıdır. Önce41
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likle sorun şudur, Sanat alanımız günlük-pratik çalışmaya öylesine BATMIŞTIR ki, ideolojik çalışmanın ve
eğitimin çalışmasının önemini unutmuştur. Bu unutkanlık
pahalıya mal olmuştur. Halkımızın manevi zenginliği
maddi zenginliğinden daha önemsiz değildir. Ne maddi
ne ideolojik alanda yarını düşünmeden KÖRLER gibi yaşayamayız. NEYİ NASIL YAPACAĞIZ?
- Bizi zayıflatacak her şeyden arınmalı sadece bizi güçlü
kılacak araçları ve silahları sahiplenmeliyiz.
- SLOGAN yaratıcı ve yaşayan bir kavramdır. Sanatçılarımız süreçlere uygun sloganlar üretmelidir. Sloganlarımız dik başlı, kafa tutan kelimelerdir. Slogan kitleye
hitap etmelidir; bizim iddiamızı dile getirmelidir. Olayı anlatmalıdır. Süreçle birleştirmelidir. Sade olmalıdır. Kavramlar sorunu değil değerler sorunudur.
- Stalin, Lenin’i anlatırken onun “taktik konularındaki sloganlarının şaşırtıcı açıklığı”ndan, “devrimci planlarının
'Soluk kesici' cüreti”nden söz eder.
Dünyanın devrimcilerinin ihtiyacı olan üslup ve tarz işte
budur. Açıklık ve cüret. Solun birçok kesiminin bugün ne
dediği belli değildir. Ve cüret solun birçok kesimini terk
etmiştir. Hedefte net, hedefe ulaşmak için savaşta cüretli
olanlar sürdürüyor devrim iddiasını.
Leninist’lik; Marksist-Leninist teoriyi bu netlik ve cüretle
birleştirenlerde somutlanıyor. Leninizm bayrağı, Leninizm’i inkar eden revizyonistlerin ve Lenin’i şablonlaştıran oportünizmin değil, Marksist-Leninist’lerin elinde
dalgalanıyor.
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Üslup ve tarzımız açıklayıcı ve cüretli olacak. Yani insanları ikna edebilecek, kararlarımızda net olacağız. Konuşurken gerçek bilgiler ışığında konuşacak, eylemlerimizde
net ve kararlı olacağız.
- Halkın en yüce idealleri uğruna savaşan militan bir
sanat-müzik olmalı.
- O olmadan yaşayamayacağımız nefes alamayacağız
şeyi; ideolojiyi rehber edinmeliyiz. Gençlerimizin her
şeye boş verme ruhu ile bakmasını engelleyen tek şey
bu devrimci ruhla devrimci ideoloji ile yetişmeleridir.
Bizim ideolojimiz halkın en iyi geleneklerini bağrında toplar. İdeolojimiz, bu kültürü eleştirel bir gözle sahiplenir.
İdeolojimiz bu mirasın bizim en büyük en zengin hayat
kaynağımız olduğunu bilir.
- Sanatın temeli hayattır. Sanat hayat hakkında bilgi verir.
Halkın toplumsal olayları doğru değerlendirmesinde yol
gösterir.
- Hayat edebiyatın - sanatın ölçülerine değil, sanat hayatın akımlarına uymalıdır. Sanat toplumsal hayatın ve
toplumsal bilincin şekillenmesinde etkin rol oynar.
- Sanat
1) Halka, topluma hizmet etmelidir.
2) Günün en acil sorunlarına cevaplar getirmelidir.
3) Çağının düşüncelerini incelemelidir.
4) Devrimci düşünceleri sahiplenmelidir.
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- Bizim müzisyenlerimizin, sadece müzik kulağı değil siyasal kulağı da duyarlı olmalıdır. Halkla olan ilişkiniz eskisinden daha fazla olmalıdır. Müzik kulağı aynı
zamanda bir eleştiri kulağı da olmalıdır.

Bizim 2 büyük sorumluluğumuz vardır.
1- SALDIRI; Müziğimizi geliştirmek ve yetkinleştirmek. Burjuva ideolojisine karşı halkın sanatını kuşanarak CEPHEDEN
SALDIRIYA GEÇMEK.
2- SAVUNMA; Müziğimizi ve sanatımızı yoz
burjuva etkenlerin sızmasına karşı korumak.
Biz devrimciler, diğer tüm alanlarda olduğu
gibi halk müziğinin gerçek sahibi ve bekçisiyiz. Burjuva yozlaşma ve çürümeye karşı
devrimci saflığın ve temizliğin KALESİYİZ.
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EMPERYALİZM VE KÜLTÜR SANAT
- Kültür; üretim sürecinin ürünüdür, emeğin ürünüdür.
- Kültür; her üretim tarzı kendi kültürünü yaratır. Köleci,
feodal, kapitalist, sosyalist toplumlar kedi üretim tarzının
kültürünü yaratır. Kültür, egemen sınıfın damgasını taşır.
- Kültür; insan doğayı değiştirirken kendisini de değiştirip
dönüştürür. Bilgiyi, beceriyi, deneyimleri biriktirir. Edebiyat, sanat, entelektüel birikim ve yaşam alışkanlıkları da
bu değişimle birlikte değişir dönüşür.
- Kültür; önemli bir politik saldırı aracıdır. Emperyalistler,
sistemin sürebilmesi için, emperyalist kültürü tüm dünyada hakim haline getirmeye çalışır. Bunun karşısında
ise halk kendi öz kültürüne sahip çıkar.
- Zihinsel egemenlik sağlanmadan politik egemenlik sağlanamaz. Emperyalist burjuvazi yalnızca askeri ve ekonomik zoru uygulayarak sömürüyü sürdüremez.
Sömürdüğü ülkeleri etki altına almanın en önemli yolu zihinleri ele geçirmektir. Bunun için emperyalist burjuvazi,
diğer halklara saldırmadan önce kendi halklarını ikna
edebilmek için, işgali haklı göstermek için gerekçeler
üretir, kışkırtır. İşgal ettiği, sömürdüğü halkların üstünde
de zihinsel-ideolojik egemenlik kurmaya çalışır. Bunu
daha çok ülkede satın aldığı müzisyenler, akademisyenler, köşe yazarları, politikacılarla yapar. “Amerika’yla müttefik olmayı, Amerikan başkanının ülkemizi övmesini”
başı okşanan kedi gibi karşılanması için zihinleri ele geçirir. Amerika’ya bağımlı olmayı “onur” saymayı yüksek
ileri kültürün sembolü gibi göstermeleri için yazarları,
akademisyenlere yedirir, içirir, ödüller verir. Amaçları, iş45
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gale ve sömürüye karşı çıkma bilincini yok etmektir.
- Emperyalizmin artık ehlileştiğini söylerler. Emperyalist
yağmacı kültürden söz etmenin anlamsız olduğunu söyleyenler, eski solcular, dönekler, yılgınlardır.
- İşgal ve sömürü sistemi zorla dayatılsa bile uzun süre
kalıcı olabilmesi zordur. Sömürüyü sürdürebilmeleri için
ideolojik ve kültürel olarak halkın benimsenmesini sağlamak zorundalar. Egemenler, ekonomik sömürüyü ve
politik iktidarlarını sürekli kılabilmeleri için mutlaka zihinsel egemenlik kurmak zorundalar. Yani köle ruhlu bir halk
yaratmayı amaçlarlar. Ezilenler ise öncelikle zihinsel özgürlüğü kazanmak zorundadır. Ezilen halklar bunu tarih
bilinci, sınıf bilinciyle başarabilir.
- Emperyalizm; sömürge ülkelere yaptırımlar uygulayarak,
halkın kendi kültürünü geliştirme olanaklarını gasp ediyor.
- Emperyalizme karşı kültür savaşımı, tiyatro salonlarında süren kansız bir savaş değildir. Emperyalist kültüre
karşı mücadele, emperyalizme karşı bağımsızlık savaşının bir parçasıdır. Bütün sanat dallarını, iletişim araçlarını ustaca kullanmak gerekir.
- Emperyalist propaganda der ki; “Bireysel çaba başarının ve yükselmenin anahtarıdır.” Emperyalizmin mesajı
açıktır; bilgiyi paylaşma, asla örgütlenme, başkalarına
çelme at, onların sırtına bas, kendi gemini kurtar, o
zaman başarabilirsin.
- Siyasal dili alt üst ederler. Amaçları Bilinç bulandırmaktır. Böylece emperyalist saldırganlığı; “demokrasi, özgür
dünyayı barbarlardan kurtarma.” olarak yansıtırlar. Em46
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peryalizme direnen Irak halkını, direnen Suriye halkını,
emperyalizme teslim olmayan devrimci örgütleri terörist
ilan ederler. Oysa dünyanın en büyük silahlı terör örgütü
işgalci Amerikan emperyalizmidir. Buna rağmen, bilinçleri
bulandırarak, “özgürlük ve huzuru tesis etmek” adı altında işgallerine kılıf uydururlar.
- Emperyalizmin esas başarısı kendi kültürünü ve yaşam
tarzım benimsetmesidir. Yeme-içme, giyim-kuşam,
müzik, sinema, tiyatro, örgütlenme, protesto, çevrecilik
vb... Aklımıza gelecek her davranışı Amerikalılar gibi
yapmak moda haline getirilir. Halkların duygu ve düşüncelerini değiştirerek, yaşam tarzını etkileyerek pazar
ürünü haline getirir. Bunun üzerinden büyük paralar kazanmayı amaçlar, kara dönüştürür.
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BURJUVA KÜLTÜRÜ
- Burjuva kültürü asalak ve bireyci, emekçinin kültürü ise
üretken ve kolektiftir.
- Egemenler halkımız için gençliğimiz için bir ÖRNEK
oluşturan Müziğimizden Sanatımızdan korkuyorlar. Egemenler ve onların ideolojik alandaki uşakları yazarlar-gazeteciler-sanatçılar politikacılar- diplomatlar... Örnek
oluşturamadıkları gibi “örgüt” vs. diyerek saldırıyorlar, karalıyorlar.
- Burjuva - küçük burjuva sanat anlayışının YALANLARI;
“Biz faydacılık istemiyoruz!
Büyük keyif aldığım için yapıyorum!
Propaganda amacı gütmüyoruz!
Slogancı değiliz. Bildiri okumuyoruz, sanat yapıyoruz!
Sanat tıpkı hayatın kendisi gibi gerçektir. Gerçek gibi zorunludur, bir amacı yoktu!”
Bu bakış yanlıştır. Bu bakış sanatı bütün sınıfsal içeriğinden toplumsal niteliğinden YOKSUN BIRAKMAK için
söylenen KOCA KOCA yalanlardır. Bu sanatın bayağılaşmasını, yapaylaşmasını ve siyasetten uzaklaşmasını
istemektir.
- Kapitalist ülkelerdeki bir işçi geleceğe güvenle bakamazken, Bir gün sonra iş bulup bulamayacağını bilemezken, köylü elindeki toprak parçası üzerinde ertesi gün
çalışabilecek mi yoksa bir kapitalist bunalım sonucu göç
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edip onu terk edip gitmek zorunda mı kalacak bilemezken, kafa emekçi (fikir işçisi) bugün işsizken yarın da iş
bulup bulamayacağını bilemezken, SANATÇI, BURJUVA
YAZARI YAZACAK NE BULABİLİR. NEYİ DÜŞLEYEBİLİR, DÜŞÜNCELERİ HANGİ COŞKUYA AKIP GİDEBİLİR, O COŞKUYU NEREDE BULABİLİR.
- Burjuva köşe yazarları kalın kafalı, dar görüşlüdür.
“Okur-Yazar” değillerdir, OKUMAZ-YAZMAZLAR. Çünkü
onlar her şeyi “en iyi bilirler” Okumadan bilmiş gibi yaparlar.
- Burjuva sanatçılar ve yazarlar BURJUVA TOPLUMUNUN soysuzlaşmasını örtbas etme çabasındadırlar.
- Burjuva sanatı, Burjuva müziği, edebiyatı hiçbir şey yaratacak durumda değildir. Çünkü çürüyen ve yozlaşan
kapitalizmin sanatıdır. Bu çürüme ve yozlaşmadan burjuva kültürü ve sanatının kurtulması mümkün değildir. Bu
kültür kapitalizmle birlikte çürüyüp yozlaşıp yok olacaktır.
- Gizemcilik Softalık ve cinsellik merakı burjuva kültürünün çöküşünün ve yozlaşmasının EN BELİRLEYİCİ
ÖZELLİĞİDİR. Kalemini sermayeye satanlar ARTIK HIRSIZ AJAN SAPKIN ve SERSERİLERDİR
Burjuva kültürünün çöküşünün ve yozlaşmasının 3 belirleyici özelliği:

1- Gizemcilik
2- Softalık
3- Cinsellik
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Gizemcilik - Mistik-Mistisizm: Akıl dışı konularda özellikle tanrı kavramında gerçeğe gönül yolu ile veya bazı
irade zorlayışları ulaşılabileceğini kabul eden felsefe. Din
öğretisi. Gerçeğe duygu sezgi gönül yolu ile ulaşma.
Softa-Yobaz: Bir fikre aşırı derecede bağlı kimse Aşırı,
dindar.
Cinsellik: Açık saçık yayın ya da resim.
- Küçük burjuva düzen içi sanatçılar garsoniyer ile Müslümanlık arasında yalpalar bu kaçınılmaz olarak onu yozlaştırır. İşledikleri başlıca konular acı, ızdırap, özlem,
ölüm, kadercilik, gizemcilik ile iç içe geçmiş EROTİK
veya ARABESK AŞKTIR. Kaynağı halk değildir. Sığ bayağı değersiz kişisel özel yaşamı kendi deneyleri ve dinsel kaderci korku...
- Küçük burjuva sanatçılarının niteliği; İkiyüzlülük, Boş
kafalı, Bayağılığın savunucusu, İlkesiz bilinçsiz, Ciddiyetsiz, Karamsarlık, Yarından kuşku duymak, Karanlık
korkusu...
- Karamsarlık, sanatın teori ve pratiği olarak yüceltilir.
- Ne yapacağız? İstedikleri kadar yok saysınlar, istedikleri kadar başarılarımızı örtbas etmeye çalışsınlar. BİZ
KÜLTÜRÜMÜZÜN GÜCÜNÜ VE OLANAKLARINI ÇOK
İYİ BİLİYORUZ. Burjuva kültürü esas olarak tüketim kültürüdür. Tüketim kültürünün temeli özel mülkiyete dayalı
toplum düzenidir. Kapitalizm yarattığı kültürle, tüketiciler,
asalaklar yaratır. Büyük kahramanlıkların ve görkemli direnişlerin yaratıcısı bizlere burjuva kültürünün izleyicisi
ya da hayranı olmak ve yalnızlık-umutsuzluk bize yaban50
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cıdır. Yalnızlık ve umutsuzluk bizimle yaşayamaz.
- Ben böyle düşünüyorum, Ben böyle hissediyorum, Deneycilik... Bunlar kendi içine döndürür. Bu nedenle TEK
BAŞINA bir değeri yoktur.
Aristokratlaştırır; Halkçılaştırmalıyız!
Bireycileştirir; Kolektifleştirmeliyiz!
- Her türlü burjuva-demokratik düzenden çok daha ileri
bir düzeni ve burjuva kültüründen KAT KAT üstün bir kültürü yaratan DEVRİMCİ SANATIMIZ herkese EVRENSEL Marksizm-Leninizm değerleri öğretme hakkına
sahiptir.
- Bizim sanatımız devrime ve devrimcilere yönelik iftira
ve saldırılara sadece cevap vermekle sınırlı değildir.
AYNI ZAMANDA YOZ VE ÇÜRÜMÜŞ BURJUVA KÜLTÜRÜNE CEPHEDEN saldırıya geçmelidir.
- Yalnızlık ve umutsuzluk bize yabancıdır. Yalnızlık ve
umutsuzluk bizimle yaşayamaz.
- Hayaller, Coşku, Heyecan Sadece bizimdir. Eskiyi yıkıp
yeniyi kuracak olan biziz. Çünkü dünyada kirlenmeyen
tek yer devrim ve devrimcilerdir. Çünkü dünyanın en
soylu damarı devrimcilerdir.
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MODA
Film, müzik, sanat, “moda” eserlerin dış görünüşü ne
kadar göz kamaştırıcı olursa osun kendi burjuva kültürlerini ne kurtarabilirler ne de canlandırabilirler. Çünkü
burjuva kültürünün ahlaki temeli ÇÜRÜMÜŞTÜR VE DAĞILMAKTADIR. Bu kültür, burjuva toplumun üst tabakasının bencil çıkarlarının hizmetine girmiştir.
Küçük burjuva yazar-film yönetmeni-müzisyenler güruhu; halkımızın dikkatini toplumun ve siyasetin canlı sorunlarından ayırmaya gayret ederler. Halkımızı, ucuz
anlamsız sanat ve edebiyat batağına çekmeye çalışırlar.
Halkımızı, mafyacılara özendirmeye, “ünlülerin” ahlaksızlıklarına, dolandırıcı ve kumarbazların propagandasını yapan “sanat-edebiyat” batağına çekmeye çalışırlar.
MODA AKIMLAR
Ne modalar gördük biz!
İdeolojiler kendi modalarını yaratırlar.
Bütün bu moda akımlar da ideolojilerini yansıttıkları sınıflarla birlikte mezara gömülmüşlerdir.
Halkın gelenekleri, değerleri ve kahramanlıkları yüzyıllardır hala dimdik ayaktadır. Ne ekerseniz onu biçersiniz
Halkın anlamadığı eserler yazan besteciler, “Müziklerimi
halk bugün anlamasa bile geleceğin insanları anlayacaklardır.” diye düşünmesinler.
Halkın anlamadığı müziğe ihtiyacı yoktur. Sanatçı, halkın
beğenisini neden kazanmadığını anlamaya çalışmalıdır.
Halkın beğenisini kazanmak için kendi eksiklerini görmeliler. Halkın yüzlerce yıl taşıdığı eserleri, iyileştirici bir şekilde gözden geçirmelidir. Yaratıcı çalışmaların temeli
eleştirel gözle bakarak atılır.
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YENİLİK
- Yenilikçi olmalıyız elbette. Ancak klasikleri aşmak için
önce onlara erişmek gerekir. Yenilik adına KENDİNİ BEĞENMİŞ gevezeliklere karşı ne yapacağız? Devrimci ilerici yöntemlerle uyuşmayan, Sanat Cephesi’nin genel
programı ile örtüşmeyen YENİLİKLERE karşı ne yapacağız. Her konuda müzik-sanat dahil örgütsel programımızla örtüşmelidir. Havanın Temizlenmesi Bahar
Temizliği gerekir.
- Yenilik başlı başına bir amaç değildir. Yeninin eskiden
daha iyi olması gerekir, yoksa bir anlamı kalmaz. Ama dikkat etmek gerekir... Yenilik; şekilcilerin-biçimcilerin, kötü müziklerinin propagandasını yapmak için kullandıkları yapay
bir gerekçe olmasın. Ayrıca yenilik, her zaman ilerleme anlamına gelmez. “Kendilerine özgü” olmadıkça YENİ olamayacakları, “tutucu gelenekler içine sıkışıp kalacakları”
söylendiği için birçok genç müzisyenin kafası karışıktır.
- Yenilik ilerleme ile eş anlamlı değildir. Eğer bu yenilik
propagandası kasıtlı değilse HAYALCİDİR. Üstelik şekilcilerin yenilikleri HİÇ DE YENİ değildir. Avrupa ve Amerika'nın YOZ müziğinin kötü taklididir. Bunlar yenilikçi
değil KUYRUKÇUDUR.
- Gerçek yenilik; eskiyen, çürüyen, emperyalist burjuva
kültürüne karşı, ileri bir düzenin kurulması isteği uyandıran yeniliktir.
Yenilik umutsuzluk yerine umudu koyandır.
Yenilik beyinleri uyuşturan, melankoli yerine, uyandırandır.
Yenilik bunalım, intihar yerine hakkını söke söke alma
duygusu verendir.
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Yenilik korku yerine cüreti koyandır.
Yenilik yılgınlık yerine kavga etme isteği uyandırandır.
YENİLİK İÇİN DEVRİMCİ İLKELER
- Seçkinci estetikçilerin bireysel duyguları doğru bir ölçüt
değildir. Çünkü, yenilik adına, HALKIN TARİHSEL MİRASINI reddederler. Müzik halktan kaynaklanır ve halka
hizmet eder, gerçeğini asla göz ardı etmeyeceğiz.
- Geleceğin önde gelen “parlak bestecilerinden” ve “eleştirmenlerinden” oluşan “ayrıcalıklı bir seçkinler grubu”
varsa, canlı bir tartışma ortamı yoksa, bestecileri I.ve II.
sınıf olarak ikiye ayıran BAYAT ve BOĞUCU bir hava
hüküm sürüyorsa, “saygılı bir suskunluktan” ya da “seçki
azınlığın dalkavukça övülmesinden” başka bir şey yoksa
o zaman MÜZİK OLİMPOSU’nda gerçekten durum endişe vericidir.
Bu durumda;

1- hatalı eleştiri yöntemi
2- Tartışma ortamının olmamasının üzerine gitmek
gerekir.
Canlı tartışmaların, eleştiri-özeleştirinin olmaması gelişme kaynaklarının kurumakta olduğunu ve durgunluğun
baş gösterdiği anlamına gelir.
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YARATICILIK ve USTALAŞMA
- Sanatın yaratıcılığı ile zafere olan inancımızın el ele gitmesi-kol kola yürümesi için USTALAŞMALIYIZ. İdeolojik
ve sanatsal içeriği yüksek eserler YARATMALIYIZ. Halkın umudunu ve inancını büyütmek için en etkili araçları
kullanmalıyız. Sınıfsız sosyalist bir toplumun mücadelesinde en ön safta olmalıyız.
- Yaratan mücadele ve halktır biz yalnızca onu düzenleriz. Hiçbir müzik türünü küçümsememeliyiz.
- Parti, yaratıcılığı geliştirir. Çünkü mücadele içerisinde
kolektivizmi esas alır. En yaratıcı eserler kolektif emeğin
ürünüdür.
-Yeni kuracağımız düzeni SELAMLAYAN VE ÖVEN bir
sanat yaratmalıyız. Tüm geçmiş uygarlık ve kültür tarihindeki en iyi şeyleri bağrında toplayan SOSYALİST bir
düzen kuracağız. Bu nedenle BİZ geçmişteki en güzel
eserlerden doğan ve onları geride bırakan DÜNYANIN
EN İLERİ sanat ve kültürünü YARATMALIYIZ.

- Sağlam ve coşkulu
Zorluklardan korkmayan
Zorlukları göğüsleyebilecek
Zorlukların üstesinden gelebilecek
Bir kuşak YARATMALIYIZ.
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TEKNİK USTALIK
- Teknik ustalık kazanmak için, önceki çağların mirasını
eleştirel bir gözle özümsemek görevimiz vardır.
Nasıl yapacağız? Dünya halklarının sanat hazinesinde
iyi ve güzel olan, halktan yana olan her şeyin mirasçısı
biziz. Bu sanat hazinesinden yararlanmayı öğreneceğiz.
Burjuvazi bu mirası har vurup harman savurmuştur. Bize
düşen bu mirası toparlamak, incelemek, eleştirel bir
gözle sahiplenerek daha ileri götürmektir.
- Halkımız bizden savaşta mücadelede ve direnişlerde
kazandığımız deneyimlerin türkülerini yapmamızı istiyor.
BU DA YETMEZ.
Bu kahramanlık ve yiğitliklerin halklaşmasını kitleselleşmesini sağlamamızı istiyor.
NASIL?
Destanlaştıracağız.
NASIL?
Ben de yapmalıyım duygusunu - isteğini yaratacağız.
YAPABİLİRİM dedirteceğiz.
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YALINLIĞIN GÜCÜNÜ KULLANALIM
- Basitlik ve sadelik masumdur, temizdir SAFTIR. Basitlik
ve sadelik bilgiçlikten bin kez daha zengin ve güçlüdür.
Cansız donuk bilgi yığınının KARMAŞIKLIĞI değil, halkın tarihinden süzülüp gelen YALINLIĞIN SANATI güçlüdür.
- Bilim ve bilgi her alanda olduğu gibi müzik alanında da
reddedilemez. Bilime saygı gösterir ve getirdiği olanaklardan yararlanırız. Ama asla abartmayız. Kuru bilgiçliği
reddederiz. Bilimsel “cambazlık” gösterilerine asla pasif
bir biçimde boyun eğmeyiz, karşı çıkarız. “Çağdaş” burjuva müziğine gelince ondan öğreneceğimiz HİÇBİR
ŞEY YOKTUR. Çünkü bu müzik çürüme ve yozlaşma
içindedir. Çünkü temsil ettiği sınıfın ideolojisi çürüme ve
yozlaşma içindedir. Bu nedenle ondan yararlanmaya çalışmak BOŞ BİR ÇABADIR.
- Elli ya da yüzyıl sonra anlaşılacaklarını düşünüyorlarsa,
çağdaşları tarafından bile “bizden sonrakiler tarafından
övülecektir” diye pohpohlanıyorsa, işte o zaman durum
gerçekten vahimdir. Böyle bir kibre kapılmak son derece
tehlikelidir. Bir sanatçı, bir yazar, bir devrimci çağdaşları
tarafından anlaşılmayı beklemiyorsa öyleyse kimin için
yaşıyor ve “üretiyordur”. Böyle bir durum kişiyi MANEVİ
bir yalnızlığa ve çıkmaza sürükler. Bu teori, kendi soyut
ürünlerini satın alması için burjuvaziye dilenen DALKAVUK’lar tarafından teselli amacı ile ortaya atılmıştır.
- Biçime takılıp kalmak, müziğin yoksullaşmasını, çölleşmesini getirir. Bununla birlikte sanatsal ustalığın yitirilmesi tehlikesini getirir.
57

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
- Karmaşıklık ölçü müdür? Her türden karmaşıklık ustalığın gelişmesi anlamına mı gelir? Hangi türden olursa
olsun “Karmaşıklık ilerlemedir” diye düşünenler büyük
yanılgı içindedir. Yapay bir karmaşıklık ise yoksullaştırır
yaratıcılığı engeller.
- Halkların türküleri tek tek bireylerin yaratıcılığının eseri
değil, bütün bir halkın her türlü yapaylık ve süslerden
arınmış BESTELERİDİR. Bu çiçekler kendiliğinden toprağı yararak yer yüzüne - gün yüzüne çıkarlar. En ufak
bir yazarlık bestecilik hakkı da talep etmeden serpilip gelişirler. Bu yüzden KÜLTÜRLÜ BESTECİLERİN seralarda yetişen eserlerine hiç mi hiç benzemezler. Tıpkı
Gogol'un ‘Ölü Canlar’da söylediği gibi: “Her sanat eserinin en büyük çekiciliği ve sırrı; basitliği ve dokunulmamış
yaratıcı dehayı (saflığı) barındırmasıdır.”
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ESPRİ MİZAH
Stalin: Ne yazık ki son derece önemli eksiklikler var. Son
zamanlarda, pek çok edebiyat eserinde, çürümekte olan
batının zararlı etkileri altında gelişen bir eğilim açıkça görülüyor ve bu eğilim, yabancı istihbaratlar yoluyla hayatın
içine giriyor. Sovyet edebiyat dergilerinin sayfalarında,
sıklıkla, Sovyet halkının, komünizmin kurucularının, zavallı ve karikatürize edilmiş bir biçimde tasvir edildiği
eserler görülüyor. Olumlu kahramanla alay ediliyor, yabancı olana dalkavukluk savunuluyor, toplumun politik
artıklarına özgü kosmopolitizm övülüyor.
- Espri adı altında halkımızın günlük yaşantısı ile gelenekleriyle alay ederler. Bunu da -ucuz- “Eğleniyoruz işte
kime ne zararı var.” perdesi altında gizleyip masumlaştırmak isterler. Burjuvazinin salaklıkları, beceriksizlikleri
ile alay etsenize!
- Küçük burjuva, burjuva köşe yazarları halkı tembel,
donuk, aptal, kaba saba gösterirler. Oysa bunların halkın
çalışması ile, çabaları ile, emekçiliği ve yiğitliğiyle yüksek
toplumsal ve manevi nitelikleriyle uzaktan yakından ilgisi
yoktur. Neden? Bu derin kin ve öfkenin nedeni nedir? Gecekondulardan gelip boğazımızı kesecekler korkusu nedeniyle böyle aşağılarlar. Bu aşağılamayı yapanlar faşizme
ve emperyalizme karşı savaşta halkın ve halkın evlatlarının
kanı dökülürken parmaklarını bile kıpırdatmayanlardır.
Vietnamlı sanatçı TE HANH; Biçim sorununu bir yana bırakıp, yeni bir öz aramaya girişik. Şimdiye dek şiirlerimiz
çoğunlukla lirik olmuştu, duygusal yaşantıyla uğraşmıştık.
Şimdi düşünce süreci ile ilgileniyorduk ve düşünsellik
duygusallığı aşıyordu. Brecht'ten öğrendik. Ayakta durmamızı sağlayacak bir temel olmadan, sadece öykünme59
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ciliğin yeterli olamayacağını kabul etmek zorundaydık.
Klasik şiirlerimiz aşırı sürekliliği içeren bir biçim yaratmıştı. Şiirsel ses uyumu bir sözcükten diğerine, bir satırdan ötekine geçiyordu. Benzetmeler ve zıtlaşmalar her
zaman belli bir ölçü ve uyak içinde, dilin müzikselliğinden
yararlanılarak birbirlerine karşı kullanılıyordu. Bu şiirler
yapılarına uygun olarak ezbere okunurdu. Biz bunlarla
“köpek geldi-kedi gitti”- şiirleri diye alay ediyorduk. Söylevler yazmıyorduk; olağan konuşmalar ve günlük yaşamdı konumuz. Oysa yaşlı kişiler hala uyaklı ve
müziksel şiirleri yeğliyor, genç kuşak ise serbest ve
esnek bir biçim arıyordu.
- Küçük burjuva - Burjuva köşe yazarları halkı tembel
donuk aptal, kaba-saba gösterirler. Oysa bunların halkın
çalışması ile, çabaları ile emekçiliği ve yiğitliğiyle yüksek
toplumsal ve manevi nitelikleriyle uzaktan yakından ilgisi
yoktur. Neden? Bu derin kin ve öfkenin nedeni nedir? Gecekondulardan gelip boğazımızı kesecekler korkusu nedeni ile böyle aşağılarlar. Bu aşağılamayı yapanlar faşizme
ve emperyalizme karşı savaşta halkın ve halkın evlatlarının
kanı dökülürken parmaklıklarını bile kıpırdatmayanlardır.
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BİZİ KÖKSÜZ - TEMELSİZ BIRAKMAK İSTİYORLAR
KÜLTÜR HAZİNEMİZ MİRASIMIZ BİZİMDİR
- Bizi temelsiz bırakmak istiyorlar. Müziği ideolojik kökeninden kopartmak istiyorlar. Müziğin ideolojik yönünü yıkmak
istiyorlar. Oysa müzik bir toplumsal biçimlendirme aracıdır.
- Halk kültürümüzün hazinelerini burjuva sanatının zavallı paçavralarıyla karşılaştırmak ve değiştirmek boş bir
çabadır.
- Bizim müziğimiz sağlam ve sıkı durur. Bizim müziğimizin bir güç haline gelmesinin nedeni

1- Kendi ayakları üzerinde durması, kendi topraklarımıza SAĞLAM basmasıdır.
2- Halkımızın geleneklerine ve yaratıcılığının zenginliğe dayanmasıdır.
3- Halkımızın iç dünyasının zenginliğini ortaya çıkarmasını mümkün kılan kendine özgü gelişme yolları açmasıdır.
Sıkı durur, çünkü; sağlam durmazsa sallana sallana
yolun ortasına düşer, kafasını kırarlar.
Sıkı durur, çünkü; sıkı durmazsa zorluklara dayanıklı olamaz ve hep ENDİŞELİ olur.
- Biz devrimciler kültür mirasımızı asla reddetmeyiz. Tam
tersine bütün halkların ve çağların kültür mirasını ince61
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leriz. Anadolu halklarının mücadelesinin başarı kazanması için esin kaynağı olacak ne varsa ELEŞTİREL BİR
GÖZLE inceleriz sahipleniriz. Bu kültür mirasımızı canlabaşla sahiplenmeliyiz. Bu sahiplenmeye bütün coşku ve
yaratıcılığımızı katmazsak TARİHSEL SORUMLULUĞUMUZU üstlenmiyor TARİHSEL GÖREVİMİZİ yerine getirmiyoruz demektir.
- Emperyalizmin kapitalizmin yozlaştıran etkilerine karşı
SÜREKLİ halk kültürüne sığının. Bu büyük zenginlik ve
mirası devrimci kültürle birleştirin.
- Güçlü, zengin, sosyalist miras bizimdir. Özümsemek,
kavramak, tartışmak ve devrimci bir tarzda aşmak görevimiz vardır.
- SAHİPLENMELİYİZ. İdeolojik ve siyasal açıdan sağlam
bir toplum için sahiplenmeliyiz... Manevi değerlerimizi büyütmek, kültürel mirasımızı sahiplenmek, SOSYALİZMİN
EN ÖNEMLİ GÖREVLERİNDEN BİRİDİR.
- Büyük müzik mirasımızdan tam anlamıyla yararlanmak
ve onu devrimin ihtiyaçlarına uygun bir anlayışla geliştirmek için BİR AN ÖNCE ayağa kalkmalıyız.
- Emperyalizmin kapitalizmin yozlaştıran etkilerine karşı
SÜREKLİ halk kültürüne sığının. Bu büyük zenginliği ve
mirası devrimci kültürle birleştirin.
- Halkımızı, düzenin kendisine yutturmaya çalıştığı her
türlü “manevi gıdayı” abur-cuburu yutmayacak hale getirmeliyiz.
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NASIL? Değişmeyi reddeden, halkımızın gittikçe artan
ihtiyaçlarını karşılayamayan sanat ve kültür emekçileri
çok geçmeden halkımızın güvenini yitirirler. Değişmeliyiz, yenilenmeliyiz. Rock, hip hop vs. yeni müzik türlerini
öğrenmeliyiz.
- Geleneklerimizi, geçmiş kültürümüzü, tarihimizi sevmiyorlar, beğenmiyorlar. Peki ne yapacağız? Bunları değiştiremeyiz. O zaman biz eleştirel bir gözle bunları ele alıp
geliştirmeliyiz. Batıyı körü körüne izlemek hastalığı çok
yaygındır. Müzik edebiyat ve felsefe kitlelerin elinde
güçlü birer silah haline gelmelidir.
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ENTERNASYONALİZM
- Bizim ulusal müziğimizin güçlenmesi enternasyonalizmin azaldığını mı gösterir. Hayır, enternasyonalizm ulusal sanatın gerilediği ve sönükleştiği yerde güçlenmez
TAM TERSİNE enternasyonalizm ulusal kültürün serpilip
geliştiği yerde boy verir. Bunu unutmak KİŞİLİĞİNİ YİTİRMEK ve VATANI OLMAYAN kozmopolit bir duruma
düşmektir. Yalnızca yüksek düzeyde gelişmiş, kendi
müzik kültürüne sahip bir halk diğer ulusların müzik zenginliğini değerlendirebilir. Kendi halkına sevgi ve saygı
duymadan ne müzikte ne de başka şeyde enternasyonalist olmak mümkün değildir. En fazla kuyrukçu - taklitçi
olursunuz.
- Enternasyonalizmimiz; ulusal müziğin gerilemesi, yabancı biçimlerin körü körüne taklit edilmesi, müziğimizdeki ulusal özelliklerin yok edilmesi temelinde değil, diğer
halkların, ulusların dehasına duyduğumuz saygı, ulusal
müzik kültürümüzü paylaşmak, geliştirmek ve zenginleştirmek temelinde olmalıdır.
- Dünyanın en güçlü değerlerini savunanlar! Dünyanın
en soylu damarı olan devrimcilerin değerlerini savunanlar! Pespaye burjuva, kültürü-sanatı önünde hayranlıkla
eğilmek ya da pasif biçimde savunmada kalmak bize yakışır mı?
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HEP İLERİ
- Sanat halkın zevklerini geliştirmeli, taleplerini sürekli
olarak yükseltmeli, halkı yeni güçlü fikirlerle donatmalı
ve onların ileri hep ileri gitmesine yardım etmelidir.
- Sanat sadece halkımızın ve vatanımızın mutluluğu çıkarları ve refahı için yaşamalıdır. Sanat halkın ve gençliğin sevdiği benimsediği bir uğraştır. Her başarılı eser
ancak halka mal olursa gerçekten başarılı olur.
- Gericiliğin, ihanetin, kararsızlığın, teslimiyetin, işbirlikçiliğin sanatı yapılamaz. Bu nedenle sanatçılar halkın sanatçısı olmalıdır, devrimci olmalıdır.
- Simonov’un Bekle Beni isimli şiiri için Stalin’e danışmışlar;
“Efendim, cephede vurulan her askerin cebinden bu şiir
çıkıyor. Bundan bastıralım ve orduya dağıtalım” demişler… “Olur, yapın” yanıtını alınca da; “Kaç adet bastıralım?” diye sormuşlar…
Stalin’in yanıtı çok sade; “İki tane bastırın. Biri yazara,
diğeri de sevgilisine verilmek üzere…”
Çünkü; resmi rakamlara göre 22 milyon Sovyet vatandaşı faşizme karşı savaşta öldü. Bu şiir ise büyük bir
bencillik taşır. Bir ölüm kalım savaşında “bir adım bile
gerilemek” vatanın kapılarını faşistlere açmak demektir. Geri dönmeyi değil, ileri gitmeyi, faşizmi yok etmeyi
düşünmelidir her Sovyet vatandaşı. Halkını düşünen
bir şair halkını tek yumruk haline getirmeyi hedeflemelidir.
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BEKLE BENİ
Bekle beni;
Bekle beni, döneceğim ben
Çok çok, bıkmadan bekle!
Sarı yağmurların
Hüznü basınca,
Kar kasıp kavururken,
Kızgın sıcaklarda - bekle
Uzak yerlerden mektuplar kesilince
Bekle beni
Birlikte bekleyenlerin beklemekten
Usandığına bakma, bekle.
Bekle beni, döneceğim
Unutmak zamanı geldiğini
Ezbere bilenleri
Hayırla anma!
Varsın oğlum, anam
Hayatta olmadığıma inansın,
Dostlarım beklemekten usansın,
Ocak başında toplanıp
Acı şarapla
Yad etsinler beni.
Sen bekle; onlarla birlikte
İçmekte acele etme.
Bekle beni; döneceğim,
Bütün ölümleri çatlatmak için döneceğim!
“Şansı varmış...” desinler,
Beklemedikleri için,
Beni bekleyerek
Düşman ateşinden nasıl
Koruduğunu anlayamazlar
Sağ kalışımın sırrını yalnız
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Seninle ben bileceğizBütün sır; senin
Başkalarının bilmediği gibi beklemeyi bilmende…
Konstantin Mihavloviç Simonov
(Stalin’in- iki tane bastırın dediği şiirdir)
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ÖRGÜTLÜ OLMAK
- Sanatta örgütsüzlüğünü meşrulaştırmak isteyenler, her
daim kendilerini ustalarımızın sözleriyle aklamaya, ustaların aslında başka bir şey söylediğini ispatlamaya çalışarak gerçeği gizlemek istemişlerdir. Lenin özellikle
sanatla ilgili sözleri bu yüzden ters-yüz edilmeye çalışılmıştır.
- “İleri toplumsal düşüncenin sanat ve edebiyata karşı
nasıl bir tutum alması gerektiğini berrak bir biçimde ilk
ortaya koyan Lenin olmuştur. 1905 yılının sonunda yazdığı “Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı” adlı ünlü makalesini
hatırlatmama izin verin. Bu makalesinde Lenin, kendisine özgü güçlü dille, edebiyatın tarafsız olamayacağını
ve proletarya davasının bütününün önemli bir parçası olduğunu ortaya koymuştu. Sovyet edebiyatımızın gelişmesinin dayandığı bütün ilkeleri bu makalede bulmak
mümkündür.
“Edebiyat, parti edebiyatı olmalıdır” diye yazıyordu Lenin.
“Burjuva alışkanlıklarına karşı çıkmak için, tüccar burjuva
basınına karşı çıkmak için, edebiyatta burjuva kariyerizmine ve kendi çıkarı peşinde koşmaya karşı çıkmak için
'aristokrat anarşizmine' ve kâr peşinde koşmaya karşı
çıkmak için sosyalist proletarya Parti edebiyatı ilkesini
öne sürmeli ve bu ilkeyi en zengin ve en bütünsel biçimde uygulamalı ve geliştirmelidir.
“Parti edebiyatı ilkesi ne demektir? Bu, yalnızca, edebiyatın sosyalist proletarya açısından, bireyler ya da gruplar için bir kâr aracı olmaması demek değildir; edebiyat
hiçbir şekilde, proletaryanın genel davasından kopuk bireysel bir uğraş olamaz. Kahrolsun kendilerini üstün in68
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sanlar sanan yazarlar! Kahrolsun tarafsız yazarlar! Edebiyat, proletaryanın genel davasının ayrılmaz bir parçası
olmalıdır...”
Gene aynı makalede Lenin şöyle diyordu:
“Hem toplumda yaşayıp hem de ondan bağımsız olmak
mümkün değildir. Burjuva yazarının, sanatçısının ya da
aktörünün özgürlüğü, yalnızca, maskelenmiş (belki de
ikiyüzlü bir biçimde maskelenmiş) bir bağımlılıktır; para
babalarına, rüşvete, harçlıklara olan bir bağımlılıktır.”
Leninizm, edebiyatımızın siyaset dışı olamayacağı,
“sanat için sanat” anlayışını benimseyemeyeceği, tam
tersine toplumsal hayatta önemli ve önder bir rol oynaması gerektiği ilkesinden hareket eder. Bundan da, Lenin'in edebiyat incelemesi konusundaki en önemli
katkılarından biri olan, edebiyatın taraflı olması şeklindeki Leninist ilke doğar.” (Jdanov-Edebiyat Müzik Felsefe Üzerine - S. 36)
- Lenin’e göre; sınıf mücadelesinin çıkarı, parti içinde sıkı
bir örgütlenme gerektirir. Ve sınıf bilinçli proletaryanın
partisi politika dışında kalmak tutumuyla durmaksızın savaşır. Sınıflar mücadelesi kaçınılmaz olarak politik bir
savaş halini alacaktır. Politik mücadelenin en keskin biçimi ise partiler mücadelesidir.
- Lenin daha sonra yapılacak saldırıları öngörerek şunları söylemiştir: “Edebiyatın mekanik bir eşitlemeye, tekdüzeliğe, çoğunluğun azınlık üzerindeki egemenliğine
yatkın olmadığına kuşku yoktur. Bu alanda kişisel inisiyatife, bireysel eğilimlere, düşünceye ve hayal gücüne,
biçim ve içeriğe daha çok yer ayırmak gerektiği tartışma
götürmez bir gerçektir. Bütün bunlar doğru ve kesindir.
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Ama bütün bunlar, bir işçi partisinin çalışmalarının içinde,
edebiyat kesimlerinin diğer çalışma biçimleriyle mekanik
bir biçimde aynı tutulamayacağını gösterir sadece. Bunların hiçbirisi, burjuvaziye ve burjuva demokrasisine yabancı ve garip gelen; edebiyatın sosyal demokrat
partinin çalışmasının bir unsuru, bu etkinliğin öbür unsurlarına kopmaz bağlarla bağlı bir unsur olması gerekliliği ve zorunluluğu ilkesiyle asla çatışmaz”
- Partinin sanat karşısındaki tavrı basit bir içerik ve biçim
denetimine indirgenmemelidir. İçeriği ve biçimi talimatlarla denetleyecek bir kurum değildir parti. Parti yol göstericidir, devrimci halk için sanatın mimarıdır.
- Yazarın doğru bir politik düşünceye sahip olması, gerçeği her zaman doğru olarak algılaması anlamına gelmediği gibi, duygularının da her zaman devrimci biçimde
olacağı anlamına gelmez. Bu devrimcinin hem maddi
hem manevi tüm dünyasının devrimcileşmesiyle bağlantılıdır.
- Burjuva, küçük burjuva ideologlar, sosyalist yazarın/sanatçının sorumluluğu konusunda diyalektik bağlantıyı,
neden-sonuç ilişkisini ve çelişkileri göz önüne almazlar.
Mekanik bir “görev” anlayışıyla sanat yapıldığı yalanlarını
uydururlar. Böylece sanki sanatçı, sosyalist parti faaliyetinde basit bir propagandacı olarak görülüyormuş gibi bir
sonuç çıkarırlar. Ve kendi uydurdukları bu düşünceye dayanarak yaygara koparırlar. Sosyalist sanatçıların emir
ve talimatlarla sanatçılık yaptığı yalanlarını uydurarak,
saldırılarını yanlış tespite dayanarak yaparlar. Yani partili
olmayı, güdümlü olmak olarak ifade ederler. Devrimci sanatçı güdümlüdür, partiye güdümlüdür, o kendi başına,
düşünemez, bir sanat üretemez. Sosyalist sanatçıya
acırlar. Çünkü parti onu baskı altına alır. Parti onu nereye
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güderse onu yapar. “Güdümlü sanat, sanatçının yaratıcılığını güdük hale getirir, sanatçı üretemez.” gibi düşüncelerle sosyalist sanatçılara, örgütlü sanata saldırırlar.
- “Özgürlüğün coşkulu yandaşı olan birkaç aydın, ‘nasıl!’
diye bağıracaklar belki de. Edebiyat yaratma gibi alabildiğine ince, alabildiğine bireysel olan bir konuyu topluma
bağımlı kılmak istiyorsunuz demek! İşçilerin, bilimin, felsefenin, estetiğin soranlarını oy çoğunluğuyla çözmelerini istiyorsunuz ha...” der itiraz edenlerin dilinden ve
ekler: “Sakin olun baylar! Önce şunu söyleyeyim ki, söz
konusu olan sadece parti edebiyatı ve bu edebiyatın
parti denetimine bağlı olmasıdır.” Sonuç olarak Lenin’i
yazısı parti faaliyetlerinin tüm toplumsal alanları olduğu
gibi sanat ve edebiyat alanını da nasıl kucakladığını göstermektedir.
- Bu tür karşı devrimci düşünceleri saflarımıza sızdıran burjuvazi üretimde en katı disiplini ister çünkü KAR edecektir.
Bunun dışında hiçbir şeyle ilgilenmez. Sisteme zarar vermeden ne yaparsan yap. İster çıplak gez ister eşcinsel ol
umurunda değildir. Bunun adına özgürlük de der. DEVRİMCİLİK BÖYLE OLAMAZ. Devrimcilerde özgürlük HERKESİN KEYFİNCE HAREKET ETMESİ DEĞİLDİR.
En küçük bir bakkal dükkanının bile bir disiplini olmak zorundadır. Yoksa iflas edersiniz. Olay bu kadar basittir. Bırakın bu sıradan disiplini biz bir devletle mücadele ediyoruz.
Bu mücadele büyük risklerle doludur. ÖRGÜTLÜ BİR GÜÇ,
DİSİPLİN VE BÜYÜK BİR ENERJİ VE HEYECANLA çalışmazsak BİZİ İKİ GÜNDE YOK EDERLER.
Disiplinsiz olursak ne olur Devrim mi kazanır düşman
mı? Kendine sor. Ben nasıl bir insanım diye soracaksın.
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Herkesin yaptığını yapmıyorum-tersini yapıyorum- bu
işte bir terslik var. Bu düşünce hangi temelden kaynaklanıyor.
- Bizim sanat alanımız. Kitlesinin sorunları arasında kaybolmamalıdır. Kitlesini eğiten olmalıdır. Devrimci anlayış
ön açıcı yolu düzleyici olmalıdır.
- Devrim ve sosyalizm düşünün terk edilmesinden sonradır ki, sanatta ve edebiyatta örgütlülük ilkesi yok sayılarak inkar edilmiştir.
- Burjuvazi, sanatçının örgütlü hareketini, sanat ve edebiyatın özgürlüğüne bir müdahale olarak göstermek ister.
Sanatın sınırları olmadığını iddia eder ama asıl sınırlar
koyan, burjuvazinin kendisidir. Sınır kendi çıkarlarının bittiği yerdir.
- Burjuvazi, sanatta örgütlü olunmasını, her anında örgütlü hareket edilmesini istemez. Kendi çıkarları gereği,
örgütlü olmayı, sanatın önünde bir engelmiş gibi göstermeye çalışır. Bu yüzden burjuvazi, yaşamın ve mücadelenin her alanında, gerek içimizde gerekse dışımızda
herkesi etkilemeye, örgütsüz hareket etmeye çağırır.
- Yozlaşmanın olduğu yerde, burjuvazinin yaymak istediği
düşünceler yeşerecektir. Tarihe veya pratiğimize baktığımız zaman devrimci mücadelenin güç kaybettiği, örgütlü
mücadelenin zorlaştığı süreçlerde örgütlü sanata olan her
türlü saldırılar da artmıştır, biz güç kaybettikçe bu tür saldırılar da artacaktır. Burjuvazi her alanda olduğu gibi, sanatta da bulduğu her boşluğu dolduracaktır.
- İktidar mücadelesinden, yeni bir dünya, yeni bir insanı
yaratma iddiasından vazgeçen devrim kaçkınları, dönek72
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ler sanatta örgütlü mücadeleyi de savunmaktan vazgeçecektir. Yeni insanı yaratma iddiası olmayanlar devrimci
halk için bir sanat yapamazlar.
- EN İYİ SÖYLEMEK YAPMAKTIR. SÖYLEMENİN EN
İYİ BİÇİMİ YAPMAKTIR. Burjuva alışkanlıklara karşı çıkmak için, tüccar burjuva basına karşı çıkmak için. Burjuva sanatçının kendi çıkarı peşinde koşmasına karşı
çıkmak için. Sanat alanındaki aristokratlaşmaya karşı
çıkmak için. Ne yapacağız? Karşı çıkmak yetmez yerine
yeni bir şey koymalıyız- NE KOYACAĞIZ; İLKELER VE
DAYANIŞMA
- “Politbüro mu burası, sadece sanat alanı...” Metin Kahraman’a ait bu sözler Sanat Cephesinin temel tartışmalarından birisidir. Bilinç taşımak hem düşüncede hem de
pratikte örgütlü mücadeleyle mümkündür. Sanatın Toplumsal yaşamda önemli ve önder bir rolü vardır. Toplumsal yaşamı değiştirmekte önemli bir araçtır. Bazıları bu
rolü abartılı bulur ve bundan yola çıkarak SANAT ALANINI ÖZGÜR BIRAKMAK gerektiğini savunurlar. Üretim
hatasının, bozuk malın piyasadan çekilmesi, kullanımının yasaklanması vs... Birçok somut tedbir mümkündür,
bu tedbirler alınmalıdır. Halkın, insanlarımızın ruhu tahrip
olduğunda ne yapacağız? Gençlerimizin, yeni kuşağın
gelişimi ve eğitimindeki hatalar nelere mal olur?
- Çoğunluk kararı! Sahte ve kaba olabilir buna dikkat edeceğiz. Revizyonizmin sahte bir uzlaşma arkasına gizlendiğini çok görmüşüzdür. Halktan yana olanda ısrar edeceğiz.
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1- Halk için
2- Cephe için
3- Devrim için
- Sanat ve müzik alanının ağaları mıdır bunlar. Halkın sanatçıları bu ağalığa son vermiştir. Devrimci sanat halka
en iyi duyguları ve nitelikleri yansıtır, ona geleceği gösterir ama bir yandan da halkımızın nasıl olmaması gerektiğini de göstermelidir. Gençliğe umutlu olmayı kendi
gücüne güvenmeyi zorluklardan yılmamayı anlatarak
ÖRGÜTE YARDIMCI olmalıdır.
- Sanatçının ÖZGÜRLÜĞÜ. Hem o toplumda yaşayıp
hem de ondan bağımsız olmak MÜMKÜN DEĞİLDİR.
Burjuva yazarın sanatçının aktörün “özgürlüğü” SATILIK
BİR BAĞIMSIZLIKTIR. Para babalarının harçlığına bağımlılıktır. Satılık bir “özgürlüktür” bu özgürlük. Özgürlük
değil İKİYÜZLÜLÜKTÜR.
- Sanat halkın davasından kopuk bireysel bir uğraş olamaz. Sanat halkın davasının ayrılmaz bir parçasıdır.
- MÜZİK Sanat halkın sorunlarını çözmeye yardımcı olmalıdır. Sanat halka sorunlarının çözümünü gösteren
önemli bir araçtır.
- Ne kadar devrimcisin? Nasıl bir devrimcilik yapıyorsun?
Bir devrimci bunları kendine sormalıdır. Bir örgüt insanlarını eğitmek, disipline etmek ve savaştırmak görevi ile
yükümlüdür. Ama bunun için beyinleri açık, bir hedefe kilitlenmiş ve disipline olmuş insanlar gereklidir. ÖRGÜT
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BUDUR. Bunun dışındaki her davranış her faaliyet
ÖRGÜT DIŞIDIR. Örgüt dışı olan davranışlar ise devrime ait ne varsa yavaş yavaş devrime ait her şeyi sinsice yavaş yavaş kemirir yok eder. Örgüt dışı düşünce
ve davranışlar beynimize girer,
- İdeolojiyi önemsizleştirir.
- Belirsizleştirir.
- Burjuva ideolojisi ile aramızdaki duvarları kaldırır.
Ve sonra hiçbir şey çözemez hale geliriz. İŞTE “SEN”
BU ANLAYIŞLA KENDİNE BAKACAKSIN. Kendine çok
basit sorular soracaksın. Örneğin BEN NASIL YAŞIYORUM ile başlayacaksın. Her devrimci sanatçı kendine bu
soruları sormalıdır.
- Yazar ile parti ilişkisi konusunda Nazım Hikmet şöyle
der: “Önce yazar olarak, parti üyesi olarak, partiyle
benim aramda kurulan bağ, hiç de edilgen değil ama
etkin bir bağ. Bir değişim var: Parti bana bir şeyler verir
ve sıram gelince be de ona bir şeyler vermeliyim. Ben
partiye, Kongre tarafından onaylanmış bulunan tüzük ve
programla bağlıyım. Bu belirli ilkeler dışında kimseden
buyruk almam. Kuşkusuz, partinin bilgilerinden, tüm belgelerinden, onları halka yaymak için esinlenirim; ama
onları gerçekten sanatsal bir düzeye yükselterek.”
- Nazım Hikmet: “Partinin, halkımın ruhunu benim yapıtlarımda öğrenip kavrayabileceği bir biçimde yazmaya
çalışırım. ‘Ozanlar geleceği önceden sezerler’ diyordu
Engels, eğer onlar geleceği önceden sezmeye yetenekli
iseler, o zaman bugünün sorunlarını haydi haydi sezinleyebilirler. Parti tarafından önerilen genel konular ile
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ozanın duyduğu şey arasında bir çelişki olamaz.”
- Örgütlü olmak, devrimci sanat sanki vakti geçmiş “taş
devri” bir düşünceymişçesine mahkum edilmek isteniyor.
- Nazım: “Daha önce söylediğim gibi, her sanatçı, özellikle de Marksist-Leninist yani Sosyalist Gerçekçi sanatçı, yaşamın sonuna kadar arayış içinde olacaktır. Bu
arayış sürecinde o, her somut içeriğe en uygun biçimi
bulmaya; bireyselliğini koruyarak başkalarını taklit ve
tekrar etmemeye çaba gösterecektir. Tek bir yasanın,
gerçekliği Marksist-Leninistin kafası ve gözüyle yansıtmanın dışında, mutlak ve değişmez hiçbir sanat kuralı
ve ölçü tanımayacaktır. Daha önce uygulamada denenmiş sanat kurallarından yararlanacaktır kuşkusuz. Kendi
halkının ve diğer halkların sanat geleneklerinden, kendi
halkının ve diğer halkların klasik geleneklerinden de yararlanacaktır. Fakat sadece bir tramplen gibi yararlanacak, ayakta pranga gibi taşımayacaktır onları.”
- Bu vahşi dünyada geleceği istemenin en temel yolu örgütlü olmak, örgütlü davranmaktır.
- Hayatla ilişkili her şey politikayla da ilişkilidir. Burjuvazi, sosyalist sanatçının örgütlü olmasını reddeden
bir politika izliyorsa, bundan çıkarı olduğundandır. Oysa
piyasada sanatın ve edebiyatın her alanı bugün burjuvazinin denetimi altındadır. Devlet ve holding arpalıkları
düzen sanatçıları ve aydınları arasında pay edilmiş durumdadır.
- Burjuvazi sanat alanının halk üzerindeki etkisini öyle
kavramıştır ki, sanatçıları üretimden dağıtıma kadar denetim altına almıştır, her şey kontrolleri altındadır. Hol76
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ding sanat dergileri, vakıfları, ödül kurumları, eleştirmenleri sanatçıları midesinden bağlamak ve onları hizaya
sokmak için vardır.
- “küreselleşme” teorilerinin dünyayı ve sanat dünyasını
etkisi altına alığı bir dönemde yaşıyoruz. Sınıflar mücadelesinin bittiğini düşüncesinin hakim olduğu koşullardayız. Böyle bir dönemde emperyalizme karşı mücadeleyi
savunmak çok daha önemlidir. Burjuvazi devrimci sanata
saldırarak, halkın sanat mücadelesini saf dışı bırakmak
istiyor.
- Nazım Hikmet: “Ben yazarların en başta da komünist
yazarların, yaşamın tanınmasının zorunlu kaynaklarından biri durumuna gelecek bir edebiyat yapmaları gerektiğine inanıyorum. Krupskaya’nın Lenin üzerine
anılarında, Rus edebiyatının Lenin için gerçekliği tanıma
kaynaklarından biri olduğunu belirttiği bir cümlesini hep
anımsarım. Halkım için, başka halklar için, en yenisinden
en yüksek yöneticisine kadar partimin tüm üyeleri için bu
erdemi taşıyan şiirler, tiyatro oyunları yazmak isterim.
Ama bunun için doğru olmayı, öz sözle, süssüz, belirsizlikten uzak yazmayı, sağ kulağımı sol elle göstermeye
kalkmamayı bilmek gerek. Bu sorun, her türlü öncü için
hatta gelecekte de kendini gösterecek sürekli bir sorundur.”
- Devrimciler açısından ise sorun her anlamda önderlik
etmenin yollarını arayıp bulmaktır, hem de hayatın bütün
alanlarında.
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TARAF
SANAT HALKIN TARAFINI TUTMALIDIR! SANATTA
TARAFSIZLIĞI SAVUNANLAR ZALİMDEN YANA
TARAF TUTMUŞLARDIR
- Devrimci bir sanatçının taraflılığı onun yaratıcılığını engellemek bir yana, yaratıcılığını geliştirmeye zorlar.
- Sanat tarafsız olamaz. Sanat halkın davasında bütünün
önemli bir parçasıdır. Halkın tarafındadır.
- Engels’in karşı çıktığı taraflı olmak değil, bu taraflı oluşun eserde kabaca yansıtılmasıdır. Ancak devrimcilerin
sanatı taraflı olduğu için bunca alaya alınırken, küçümsenirken, eleştirilirken burjuva sanatçılar son derece taraflıdır. Tekeller tarafından, sanatın her alanının ideolojik
silah haline getirildiğini gizlerler. Burjuva sanatının insanı
insanlıktan çıkarmanın aracı yapıldığını ustaca gizlemeye çalışırlar.
- Sanatta taraf olmaya ya da halk için sanat yapmaya en
çok saldıranlar, burjuva sanatının öncüleridir. En taraflılar
onlardır. Bunlar, halk için örgütlü sanat yapılmasına karşı
çıkarlar. Bunlar emekten yana sanat yapılmasına karşı
çıkarlar. Sömürü düzeninin ideolojisinin savunulması konusunda bir itirazları yoktur ve olamaz.
- Lenin; SANAT DÜNYAYI BİLMENİN VE DEĞİŞTİRMENİN YOLLARINDAN BİRİDİR!
Sanatı ve edebiyatı dünyayı bilmenin ve değiştirmenin
yollarından biri olarak tanımladığımızda, soruna sınıf mücadelesi açısından yaklaşıyoruz demektir. Dünyayı de78
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ğiştirme kavgasında sanata ve edebiyata bir misyon yüklemiş oluruz.
- Tavırsızlığın, boyun eğmenin, tarafsızlığın bir erdem sayıldığı koşullarda; başkaldırının, direniş geleneğinin yanında olmak bir onurdur. Bu bilinçle davranmalıdır
devrimci sanatçılar.
- TARAFSIZ OLMAK YOKTUR!
“TARAFSIZ” DA ZALİMDEN YANA TARAFTIR
Biz tarafız. Ezenin ve ezilenin olduğu yerde Ezilenden
sömürülenden yanayız.
Zalimin ve mazlumun olduğu yerde mazlumdan yana tarafız. Tarafız
Taraf olmalıyız.
Taraf olmaktan da gurur duyuyoruz.
Ezilenden ve mazlumdan yana olmak doğrudan yana olmaktır.
Doğru; ezmemek sömürmemektir.
Biz doğrudan yana tarafız.
Sınıf mücadelesinin var olduğu bir çağda, TARAF OLMAYAN, SİYASET DIŞI bir sanat yoktur. “Tarafsız” olmak
da bir taraftır. Seyretmektir. Zalimin yaptığından yana olmaktır. Bizim sanatımız taraftır. Biz emekçilerin ve bütün
yoksul insanların kapitalist kölelik zincirlerinden kurtulmasından yanayız.
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HALKTAN YANA HALK İÇİN SANAT
Sanatımız içerik açısından;
En zengin,
En ileri,
En devrimci olandır.
- Sanatımız; her türlü baskı ve sömürüye karşı halkı seferberliğe çağırır. Halkın ezilen ve sömürülen her kesiminin hayatını konu alır. Halkın sorunlarını ve halkın
sosyalizm uğruna verdiği mücadeleyi konu alan başka
bir sanat yoktur. Sosyalist ülkeler hariç başka hiçbir
yerde bütün ulusların, bütün emekçilerin eşit haklara
sahip olmasını savunan, kadınların eşit haklara sahip olmasını savunan sanat yoktur. Hiçbir burjuva ülkesinde
bizim sanatımız gibi her türlü bilgisizliğe, her türlü gizemciliğe, her türlü yobazlığa kesin biçimde karşı çıkan
başka sanat yoktur.
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Stalin; SANATÇILARIMIZ
İNSAN RUHUNUN MİMARIDIRLAR
- İnsan Ruhunun Mimarı olmak; Kapitalizmin halkımız
üzerinde yarattığı tahribatları yok etmektir. Tahribatları
onarmaktır.
Kapitalizmin başlıca tahribatları;
1- gevşeklik-aylaklık-tembellik
2- gizemcilik-mistisizm-softalık
3- uyuşturucu bağımlılığı
4- küçük burjuva disiplinsizliği
5- bireycilik-bencillik-sorumsuzluk
6- karamsarlık-umutsuzluk-bunalım
Kapitalizmin halkın ruhuna ektiği, bilincini sakatladığı bu
kalıntıları YOK ETMEK, yarattığı tahribatları ONARMAK
için SANAT... Yok etmek ve onarmanın tek yolu Direnmek, Mücadele etmek Savaşmaktır.
- Burjuva sanatçılar insan ruhunu köleleştirirler. Burjuva
sanatçılar, sanatçının üretmesi için hastalıklı bir durumun
daha yüksek bir yaratıcılık ortaya çıkardığını söylerler.
Şizofrenlerin ve paranoyakların çılgınlık nöbetlerinde sıradan bir insanın normal durumunda ulaşamayacağı ruhsal doruklara ulaşacağını iddia ederler. Bu teorilerin
ortaya çıkması tesadüfi değildir. Burjuva kültürünün yozlaşma ve çürüme dönemine özgü bir teoridir. Halkın sa81
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natçıları insan ruhunu özgürleştirirler, tamir ederler.
- İnsan Ruhunun Mimarı Olmak İçin; Sayısız silaha sahibiz. Anlatım, biçim, yaratıcılık yöntemleri, ulusal-tarihsel özellikler... Bu çeşitlilik ve bütünlük içinde bu alanda
daha önceki çağlarda yaratılmış İYİ VE GÜZEL OLAN
NE VARSA alıp, mücadele çağrısı haline getirelim.
İnancı büyütmek için HER TÜRLÜ OLANAĞA SAHİBİZ.
Görevimiz sadece, sanatımıza yabancı etkilerin sızmasını engellemekle sınırlı değildir. Aynı zamanda bizim
kültürümüzün, müziğimizin üstünlüğünü pekiştirmektir.
Bizim müziğimiz, bizim kültürümüz geçmişte iyi ve güzel
olan ne varsa hepsini bağrında taşıyacaktır. Bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm kavgasının direniş ruhunu yansıtacaktır. Halkımızın kültürünü ve devrimci bilincini daha
da yükseltecektir.
- İnsan Ruhunun Mimarı Olmak İçin; Sanat tekniklerini
bilmeliyiz. Verimliliğimizi arttırmak için tekniği de kullanmalıyız. Her şeyi tekniğe bağlamamalıyız. Ancak olanaklarımız ölçüsünde verimli çalışmayı artırmak için HER
TÜRLÜ tekniği öğrenmeliyiz, ihtiyacımız olanları kullanmalıyız.
- Sanat insanın ruhunu besleyen en önemli kaynaktır.
Manevi ve siyasal açıdan sağlam olduğumuzda hataların, eksiklerin üstesinden hızla gelir ve ilerleriz. İlerlemenin ve gelişmenin tek yolu budur.
- İnsan Ruhunun Mimarı Olmak Ne Demek? Her iki ayağını da hayatın gerçeklerine ve vatan toprağına sağlam
basmak demektir.
- İnsan Ruhunun Mimarı Olmak İçin; Yani UMUDU BÜYÜTMEK İÇİN zengin bir dil ve niteliği yüksek eserler yaratmak için canla başla çalışmalıyız.
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UMUT
- Bizim sanatımız UMUTTUR. UMUDU sahiplenir. İYİMSERDİR. Bu umut bilinçsiz bir içgüdü değildir, boş hayal
değildir. Umutludur çünkü dünyanın en ilerici sınıfının sanatıdır. Proletaryanın devrimci ideolojisinin sanatıdır. Gücünü buradan alır. Gücünü sosyalizmi savunma,
sosyalizmi kurma davasına adanmışlığından alır. Bizim
sanatımız pasif değildir. Gerçeği donuk bir fotoğraf gibi,
durağan, cansız, mekanik yansıtmaz.
- Bizim sanatımız gerçekleri devrimci bir tarzda hayata
taşır. Bu gerçek halkımıza, birleşirse kazanacağını söyler. Mücadele ederse başaracağını anlatır. Yani sadece
gerçeği tespit etmekle kalmaz, onu nasıl değiştireceğini
de gösterir. Bir çağrıdır bizim sanatımız. Sanatın görevi
sadece dünü ve bugünü yansıtmakla sınırlı değildir. Geleceği de görerek önümüzdeki yolu AYDINLATMAK görevi vardır. Bir devrimci, bir sanatçı olayların peşinden
sürüklenip gidemez. Ona halkın en ön safında yürümek
ve gelişme yolunu aydınlatmaya yardımcı olmak yakışır.
Asım Bezirci; “Devrimci edebiyat ise hem gerçekliği (şimdiyi) gösteren bir ayna, hem de hedefi (geleceği) işaretleyen bir ışıldak olmalıdır.”
- Sanat ideolojik bakımdan halkımızı silahlandırmalıdır.
Sorumsuzluk havasının hüküm sürmesine bayağılığa-sıradanlığa izin vermemeliyiz. İleri bir ideolojik kültürel
merkez olmalıyız. Devrimci kültürün merkezi; devrimci
kültürün beşiği, dünya halklarının, proletaryanın en ileri
kültürünün temellerinin atıldığı yer olmalıdır.
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DEVRİMCİLER DÜNYANIN
EN ROMANTİK İNSANLARIDIR
- Devrimciler dünyanın en romantik insanlarıdır. Burjuva
romantizmi var olmayan bir dünyayı ve kahramanları
yansıtır. Temelsiz düşsel bir dünya yaratır. Ve insanları
hayatın çelişkilerinden kaçmaya ve giderek KATLANMAK gerektiğine, böyle gelmiş böyle gider felsefesine
ikna eder.
- Biz devrimcilerin romantizmi ise gerçektir. Kahramanlarımız gerçektir. Sağlam materyalist temele ayaklarını
basan yaratıcı bir romantizmdir. Devrimci romantizm yaratıcıdır. En akılcı en pratik en sıkı çalışma ile kahramanlığı yüceltir. Bizim romantizmimiz kahramanlarımızı
yansıtmayı bilmelidir. Yarınlarımıza onların gözü ile bakmalıdır.
- Maddi ve manevi hayatı yeniden inşa etmek konusunda
şehitlerimiz ve yoldaşlarımızın harcadığı ÇABAdan,
EMEKten daha göz kamaştırıcı bir değer yoktur. Ömrünü
vermiştir... Düşünce özgürlüğü için Tek tipleştirmeye
karşı çıkmak için ömrünü vermiştir. Bu kahramanlık gerçektir. Televizyon dizilerindeki, Amerikan filmlerindeki hayatını riske atan “romantik kahramanlar” sadece
filmlerdedir, sahtedir.
- MAO; “SEVGİ; Sanat ve edebiyatın temel hareket noktası sevgidir, insan sevgisidir.” Evet, sevgi bir hareket
noktası olabilir, ama daha da temel bir hareket noktası
vardır. Sevgi bir kavramdır, nesnel pratiğin bir ürünüdür.
Biz, temelde, kavramlardan değil, nesnel pratikten hareket ederiz. Aydınlar arasından gelen yazar ve sanatçılarımız proletaryayı severler, çünkü toplum onlara
proletaryayla aynı yazgıyı paylaştıklarını hissettirmiştir.
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Biz Japon emperyalizminden nefret ederiz, çünkü Japon
emperyalistleri bize zulmetmektedir. Yeryüzünde belli bir
nedene ya da davaya dayanmayan bir sevgi ya da nefret
olamaz. İnsanlığın sınıflara bölünmesinden bu yana, her
şeyi kucaklayan bir «insan sevgisi» var olmamıştır.”
- Kahramanlarımız, “büyük adamlarımız” bağımsızlık demokrasi sosyalizm mücadelesine katılanlar ve bu yolda
şehit düşenlerdir.
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ELEŞTİRİ
Çalışma tarzının, çalışmasının eleştirilmesinden çekinen
bir kimse halkın saygısına layık olmayan ZAVALLI BİR
KORKAKTIR.
- Eleştirel ve ilkelere dayalı ilişki mi? Kişisel dostluk ilişki
mi? İnsanı değiştirmek istiyorsak, halka önderlik ve öğretmenlik etmek istiyorsak; TEK TEK BİREYLERİN KALBİNİ KIRMAKTAN KORKMAMALIYIZ.
AÇIK, CESUR, SOMUT eleştiriden çekinmemeliyiz. Sanatla ilgili olsun olmasın her türlü örgüt ELEŞTİRİ OLMAKSIZIN YOZLAŞIR ve eleştiri olmaksızın her tür hastalık
daha da artarak onulmaz bir hal alabilir. Yalnızca AÇIK ve
CESUR eleştiri işlerimizdeki başarılarımızın üstesinden gelmemize yardımcı olur. Eleştirinin olmadığı yerde durgunluk
egemen olur ve gelişmeye izin vermez, yer bırakmaz. Eleştirmek için girişilen her çaba fırtınalar kopmasına ve bu
eleştiriye karşı derhal bir saflaşma doğmasına yol açıyorsa
düşüneceğiz. “Güvenli” durgunluk varsa kişisel ilişkiler belirleyiciyse orada devrimcilik yoktur, bu kesindir.
- “Kuruma gelme, kendini dayat, yoldaşlarına haber
verme, yataktan kalkma, insanlarımıza küfür et tepkili sinirli davran, kurallara uyma... Bu yaşamı sana kim öğretti. Bu yaşamın güzel olduğunu sana kim söyledi.
Halktan hangi sınıf ve tabaka böyle bir yaşam sürüyor.
Bize bu yaşamın doğru olduğunu anlatacaksın o zaman.
Böyle bir yaşam “şöyle faydalıdır”, “böyle iyidir” “bu
yaşam olmasaydı şunları üretemezdik, şunları başaramazdık vb.” ANLAT BİZE. Bu yaşamı sorgulamazsan
daha doğrusu buradan başlamazsan HİÇBİR YERE VARAMAZSIN. Bu yaşamın devrimcilikle ve bizimle bir ilişkisi olamaz, YOKTUR.”
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Bu yaşam işsiz güçsüz lümpen bohem asalak kesimlerin
işidir. Bu türler sorumsuzdur ister yataktan kalkar ister
kalkmaz. Emperyalizm bir kısım solcular aracılığı ile bu
yaşamı sundu istediğini yap istediğin gibi yaşa. Bunun
adına da özgürlük dediler. Peki ama nasıl yaşayacaklar?
Para gerekir nasıl bulacaklar? Burjuvazi çalıştırdığı her
insandan disiplin ister. Çünkü KAR edecektir. İŞE SAATİNDE GELECEKSİN. ÜRETİMİ AKSATARAK HİÇBİR
FAALİYETTE BULUNAMAZSIN. Bulunursanız sizi cezalandırır. Zarar verirseniz ÖDETİRLER. Olmazsa kapı dışarı ederler.
- Disiplinsiz hiçbir yer, hiçbir şeyin hiçbir düşünce YOKTUR OLAMAZ Evet düşünmek bile bir disiplin işidir. Disiplinli değilseniz hiçbir şeyi düşünemezsiniz. Hiçbir şeye
yoğunlaşamazsınız. ANCAK aklınıza geleni söylersiniz.
Böyleleri ise, genelde saygısız, insan bilgeliğinden, insana değer vermekten yoksun bencil tiplerdir. O AN DÜŞÜNÜRLER, sade o an. O an sadece kendi tatminlerini
düşünürler. Bu bir öğretidir BURJUVAZİ BÖYLE ÖĞRETİR. İçinde aklında ne varsa, ne hissediyorsan öyle yaşa
öyle söyle. Öyle düşün, der burjuvazi. Bu burjuva anlayışı her türlü disiplini ve amacı ortadan kaldıran insanı
bir yerde hayvanlaştıran iç güdülere yönelten bir anlayıştır. BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ. BU DEVRİMCİ DEĞİLDİR.
- Devrimciliğe saldırılar karşısında veya tasfiyeye yönelik
girişimlerde; en az zararla kurtulmaya çalışmak, saldırıyı
savuşturmak reformist oportünist uzlaşmacı bir tavırdır.
Örgüt düşmanlığı veya eleştiri karşısında UZLAŞMA arayışının HİÇ BİR DEVRİMCİYE KATKISI OLMAZ. Aksine
çürütür, güvensizlik yaratır.
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HALKIN SANATÇILARI
TEKNİĞİ NASIL KULLANACAĞIZ
Yürüyüş Dergisi - Kızıl Maskeliler
Teknik nedir?
Tekniğin kelime anlamı; bir sanat, bir bilim, bir meslek
dalında kullanılan yöntemlerin hepsidir. Biz sanatla ilgileniyoruz ve bu yüzden de elbette sanatla ile ilgili bütün
yöntemleri bilmeliyiz, öğrenmeliyiz. Kendimizi bulunduğumuz alanda geliştirmeliyiz, çünkü kendimizi geliştirmezsek, kendimizi zamanla tekrarlamaya başlarız.
Kendini tekrar etmek bir süre sonra gerilemeye sebep
olur ve yozlaşmaya kadar gider. Biz bulunduğumuz her
alanda olduğu gibi, sanat alanında da kendimizi sürekli
yenilemek ve eğitmek zorundayız.
Neden? Çünkü halkımıza en güzelini, en güçlü umutları
ve en estetik duyguları kazandırmak için. Sanatın her
alanında da enternasyonalist olmak öncelikle ulusal sanatı geliştirmek, güçlendirmektir. Enternasyonal müziğin
gelişmesi, ulusal müziğin gelişmesine bağlıdır. Ulusal
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müzik halka ait olan, halk kültürleriyle geliştirilip büyüyen,
zenginleştirilen müziktir. Peki neye dikkat etmeliyiz tekniği kullanırken?

1- Yenilik adına burjuva sanatçılarının tekniğini benimseyerek kendi özümüzü yozlaştırmamalıyız.
Emperyalizmin sanatına özenen sanatçılarımızın
türkülerini dinlediğimizde bizim topraklarımızla,
bizim alışkın olduğumuz Anadolu tınılarıyla hiç bir
ilgileri kalmamıştır. Bu sadece şarkıları söyleyiş biçimlerine değil, bestelerin müzikal düzenlemesinden, şarkının sözlerine kadar yansımaktadır.
Televizyonda gördüğümüz sanatçılar giyimlerinden,
konuşmalarına kadar Anadolu kültüründen uzaklar.
Öyle bir hal almıştır ki, artık sanat sadece alınıp satılan bir pazar ürünü olarak görülmektedir.
Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni bu sanatçıların
halktan uzak ve kendi kültürlerini kavramamış ve
yabancısı olmalarıdır. Biz kökümüzün nerde olduğunu bilmeden farklı dallara uzanmaya çalışırsak,
kökümüzden ayrılır, farklı dallarda sallanmaya başlarız. Ayaklarımız yerden kesilir ve uzandığımız dalların köklerine göre şekillenmeye başlarız. Şu anda
yaşanan da tam olarak budur. Düzen sanatçıları
tekniğe hakim olabilirler ama kültürel olarak Anadolu topraklarını çoktan terk etmişlerdir. Terk etmekle de kalmamakla yeni kuşakları da tarzlarıyla
emperyalizmin sanatçılarına ve insan tiplerine özendiriyorlar. Bütün bir halkı yozlaştırma misyonu biçilmiştir düzen tarafından bu sanatçılara. Bunun
sorumluluğunu taşıyorlar, çünkü her şey birbirine
90

kisa kisa kartlar - sanat cephesi
bağlıdır. Bir bilim adamı atom bombasının yapımında yardım etmişse ve Amerika bu bombayla Hiroşima’yı bombalamışsa, bu bilim adamı şunu
diyemez “ben sadece bombanın yapılmasına yardım ettim, Hiroşima’yı ben bombalamadım.” Hiroşima o'nun kendi elleriyle yaptığı bomba ile
bombalanmışsa, bunu öngörebilmeli ve kesinlikle
masum olmadığını bilmelidir, çünkü o'nun yaptığı
bomba ile bombalanmıştır Hiroşima. Bütün bilim ve
teknik halkı, halkın mutluluğunu ve refahını geliştirmelidir. Kendi ülkesinde, kendi halkı ve bütün dünya
halklarının mutluluğu ve emeğinin sömürülmesi sorunlarının çözülmesi için yapılmalıdır. Para babalarının cepleri dolsun diye değil. Halklara bok çukuru
diyenler için yapılmamalıdır. Trump'ın dediği o bok
çukurlarından çıkıp gökdelenleri yıkacağız biz.
Halkın sanatçıları da tekniği bilmelidir ama nasıl?
Halkın sanatçıları kültürlerini iyi bilmeli ve öğrendiği
bu tekniğin olumlu yanlarını çıkartıp kendi sanatını
bu teknikle zenginleştirmelidir. Sazından, zurnasından, davulundan vazgeçmeden, öğrendikleri ile bu
tarzı geliştirmelidir ve daha ileri taşımalıdır. ÖZÜNDEN KOPMADAN. Hangi teknik kim hizmet ediyor
ve kimin? Bunu bilmemiz gerekir tekniği kullanırken.
Örneğin “tekno” veya “shake” diye bir tarz gelişmiş.
İnsanları uyuşturmaktır buradaki amaç. Ritimle birlikte kafa bir sağa bir sola sallanır ve bir hipnoz durumuna girilir. Bu tarz bize uzaktır, çünkü bizim
sanatımızın amacı hipnotize etmek değildir, tam tersine hareket geçirmektir. Mücadeleye çağırmaktır.
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Düzene duyduğumuz öfkemizi ve isyanı beslemektir. Bu duyguları yönlendirmektir.
2- Tekniğin içinde boğulup sanatımızı idealize etmemeliyiz. Kendimizi teknik açıdan geliştirmeliyiz, evet.
Hep daha ileri taşımalıyız sanatımızı. Her işte olduğu gibi sanatı da en iyi biz yaparız diyoruz ve iddialıyız bu konuda, çünkü biz cepheliyiz ve
öğrenmeyi öğrenmişiz. Tekniğe hakim olmak ve iyi
bilmek bizi şu zora sokabiliyor. Türkülerimizi sadece
teknik açıdan değerlendiriyoruz ve değer yargılarımız da teknik açıdan burjuvazinin sanat anlayışına
denk düşebiliyor. Burada çok dikkatli olmalıyız ve
kendi değer yargılarımızı hatırlamalıyız. Nedir bizim
değer yargılarımız bir türkü yaparken?
- Halkımıza taşımak istediğimiz politikalarımızı, değerlerimizi en iyi biçimde verebiliyor muyuz?
- Halkımızın eşlik edebileceği bir sadelikte ve basitlikte
yapabiliyor muyuz?
- Ruhumuzda bir etki bırakıyor mu?
- En karanlık dünyalara umudu taşıyor mu?
Kıstaslarımızın temel noktaları bunlar. Asla mükemmel bir
sound aramayalım, çünkü biliyoruz ki mükemmel bir türkü
yoktur. Sanata göreceli bakmalıyız ve kendi yapıtlarımızla
karşılaştırmalıyız. Bizim için en iyi kıstas budur. Tersi zaten
idealize etmektir, çünkü karşılaştırdığımız türkü mevcut değildir, sadece hayallerimizde bir düştür. Biz gerçekçi olmalıyız ve elimizde ki verilerle karşılaştıracağız. Hayal de
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kuracağız tabi, çünkü düş olmadan iş olmaz.
3- Yeni sanat yeni biçimle değil yeni insanla başlar. Yeni
insan, sanatı da yeni bir biçime koyar. Yenilik de budur
zaten, yeni bir insan ve onun yaratıcılığı ile birlikte yeni
sanat doğar. İşte tam da bunun için yöntem değil, yeni
insan gerekir. Müziği de, halkı da, insanı da bugünkü
yozlaşmışlık içinden çıkarma mücadelesinde sanat etkili
bir silahtır. Sanatımız yeni insanı örgütlemeli. Bataklığından içinden çıkarabilmeli ve yol yöntem göstermeli.
Sonuç olarak;

1- Tekniği kullanacağız ve öğreneceğiz ama bunu
yaparken kendi özümüzden ve kültürümüzden kopmayacağız. Kendi sanatımızı iyi bilip dünya halklarının sanatıyla zenginleştireceğiz. Temelimizi
sağlam atıp, sağlam duracağız. İlk esen güçlü rüzgarla birlikte yıkılmayacağız. O rüzgarları kendi lehimize değerlendirmeyi bileceğiz.

2- Tekniği esas alıp asıl hedefimizden sapmayacağız. Sanatımızı halk için, cephe için ve devrim için
yaptığımızı unutmayacağız. Halkımızı sanatımızla
geliştireceğiz, güçlendireceğiz, yol göstereceğiz.
İleri olanı öğretip, geri olandan arındıracağız. Sanatımızla halkımızı eğiteceğiz.
3- Sanatımızı idealize etmeyeceğiz. Yeniliği yöntemde değil yeni insanda bulabiliriz. Yeni insanları
eğiteceğiz ve onları geliştireceğiz. Yeni insanla birlikte sanatımızda ilerleyecek ve yenileşecektir. Yeni
sanat yeni insanda gizlidir.
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DÜNYADAN
Sandinistalar sanat ve silah: “Kosta Rika'daki, Sandinistalar’ın korsan radyo istasyonu Radyo Sandino'dan,
Nikaragua'nın en ünlü ses sanatçısı Carlos Mejîa Godoy'un Modesto'yla birlikte zekice düzenlediği şarkılar yayınlanıyordu. Şarkı sözleriyle, halkın sokak savaşlarında
Ulusal Muhafızlar'dan gasp ettiği silahları nasıl kullanacağı, nasıl söküp takacağı adım adım öğretiliyordu. Nikaragua halkı, yakın gelecekte diktatörü devirecek topyekûn
ayaklanmaya var gücüyle hazırlanıyordu.” (Sayfa 254)
- Çin Devriminde savaşçıya kurallar ve talimatlar, halkı
savaşa çağıran sloganlar şarkı sözleri olarak kullanıldı.
- CHE: 48 milyon dolar iki yılda okul yapımına ayrıldı.
Ulusal Basım Ofisi tüm öğrencilere parasız okul kitapları
ve diğer basılı malzemeyi sağlar. Tüm ülkeye yayın
yapan televizyon kanallarından ikisi, yalnızca eğitim hizmeti vermektedir. Bu güçlü medyayı, kitlelerin eğitimi
amacıyla kullanıyoruz. Aynı şekilde, tüm ulusal radyo sistemi Eğitim Bakanlığının emrine verilmiştir. Küba Sinema
Sanatı ve Sanayisi Enstitüsü ve tüm ülkede şubeleri olan
Ulusal Tiyatro, kültürün yaygınlaştırılması için çalışmalar
yapmaktadır. İNDER adını taşıyan Ulusal Spor, Beden
Eğitimi ve Rekreasyon Enstitüsü, kitle çapında fiziksel
gelişmeyi sağlamaktadır. Bugün, Küba'nın kültürel panoraması işte budur, değerli temsilciler. (Sosyalizmin Kuruluşuna Doğru - Sayfa 82)
DİMİTROV: Ülkemizin bütün illerinden gönderilen selamlardan dolayı gençliğe içten teşekkür ederim. Bugün
bize, güzel sanatlarla ilgili çalışmalarımızda büyük bir kıvanç verdiniz. Biz gençliğimizi tanıyoruz, onun iyi emek
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sever, cesur, yiğit olduğunu biliyoruz, fakat onun bize
şimdi gösterdiği kadar güzel şeyler verebileceğine,
ancak gördükten sonra inandık. “Küçük Eylülcüler”in ve
daha yaşlı, genç, erkek ve kızların yaratıcı başarıları,
özellikle ciddi bir dikkati gerektirir. Gençliğimiz; halk kültürümüze, sanat, tiyatro, opera, müzik alanlarına yeni yetenekli güçler yetiştirmesi gereken büyük bir hazinedir.
Bu konuda size başarılar dilerim, fakat dikkatinizi bir
konu üzerine çekmek isterim: Geçici başarılarla yetinilmesin, her biriniz kendisinin şair ve yazar, yetenekli kemancı ve bestekar, opera artisti ve ressam olduğunu
sanmaya başlamasın. Her yeteneğin gelişip beğenilir
olabilmesi için inatla çalışmak gerektiğini göz önünde bulundurmalısınız. Gökten kudret helvası gibi düşen yetenekler yoktur. En yetenekli insanlar bile yorulmadan
çalışmazlarsa, kendilerini yetiştirip yetkin bir hale gelmezlerse, hiçbir şey veremezler. Siz gençsiniz, sağlamsınız, öğrenmek, yetkinleşmek, ileriye yürümek için
isteğiniz ve çetin iradeniz olsun. (Gençlik İçin Notlar Sayfa 170)
Vietnamlı sanatçı TE HANH
Klasik şiir 18'inci yüzyılın sonlarında doruğuna erişmişti.
Yasalar ve yöntemlerle (!) sınırlandırılmış bir şiirdi bu.
Yönetici adayları (mandarin) sınavlarını başarabilmek
için değişik şiir biçimlerini bilmek zorundaydılar. Şiirimiz
Fransız edebiyatının etkisiyle bilgelikten ve biçimsellikten
kurtuldu. 20'nci yüzyılın ilk yarısına kadar şiirimiz Lamartine, Alfred de Musset, Baudelaire ve Mallarme'nin etkisi
altındaydı. II. Dünya Savaşından önceki yıllarda biz
kendi şiir okulumuza “yeni şiir” adını vermiştik.
Bütün geleneklerden kopmayı amaçlıyorduk; bizim için
şiir, yaşama karşı yeni bir tavrı ortaya koyabilmek için bir
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araçtı. O günlerde ben bu okulun en genç olanlarından
biriydim. Kendimizi öncü olarak görüyorduk. Ama kısa bir
süre sonra yaşadığımız sürecin gerisine düştüğümüzü
gördük. Bizim yeni dediğimiz, çoktan eskimiş, devrini doldurmuştu. Edebiyatımızın kendi ayakları üzerinde durabilmesi için uzun bir zamana gerek vardı; tıpkı
sömürgeciliğin pençesi altında olan toplumumuzun feodalizmin kalıtımından kopabilmesi gibi. Büyük değişmeler oldu. Ama şimdi geriye dönüp baktığımızda
Eluard'dan öteye geçemediğimizi görüyoruz.
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ÖZGÜR TUTSAK BİR
DEVRİMCİ SANATÇIYLA RÖPORTAJ;
- Mektup -

1-) Neden tutuklusunuz?
Devrimci olduğum için tutukluyum, özgür tutsağım.

2-) Özgür tutsaklığı nasıl tanımlarsınız?
Özgür tutsaklık; koşullar ne kadar zorlu da olsa ona teslim olmayan tutsak kimliğidir. Özgür tutsak bilir ki, tüm
saldırılarına rağmen zulmün; beynine, yüreğine, ideolojisine, inancına cesaretine işleyebilecek bir silahı yoktur.
Özgür tutsak, tutsaklık koşullarını bir eğitime ve üretime
çevirir. İmkansızlıklarda yaratıcılığıyla koşulları aşar. Yoktan var eder. Kolektif paylaşım ve üretim tecrit koşullarında da gerçekleştirir.

3-) Kültür-Sanat'la ne zamandan beri ilgilisiniz?
Devrimci olduğumdan beri kültür-sanatla ilgiliyim. DevGenç'liler olarak '90'lı yıllarda kurduğumuz halk oyunları
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ekiplerinde ve korolarda yer aldım. Kültür-Sanat devrimci
mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. Neden? Çünkü,
halklarımızı eğitmek, onların düşmana karşı tek bir
yürek, tek bir kafa halinde savaşmasına yardımcı olmak
için Kültür-Sanat silahını kullanmak gerekir. Sanat halka,
düşmanın iki yüzlülüğünü ve zulmünü gösterir. Ve düşmanın yenilgisinin kaçınılmaz olduğunu vurgular. Bunun
için de egemenlerin şimşeklerini üzerine çeker. Bir İçişleri
Bakanı, sanatçılara yönelik saldırgan bir üslupla; “...neyiyle veriyor, belki resim yaparak tuvale yansıtıyor. Şiir
yazarak şiirine yansıtıyor, günlük makale, fıkra yazarak
aralarda bir şeyler yazıp, çiziyor. Hızını alamıyor terörle
mücadelede görev almış askeri, polisi doğrudan çalışmasına, sanatına konu yaparak demoralize etmeye çalışıyor.” demişti. Hal böyle olunca kültür-sanat
emekçilerinin sorumlulukları da, eserlerinin etki gücü de
net olarak gözüküyor, değil mi?

4-) Resim yapmaya ne zaman ve nasıl başladınız?
2007 yılında Ölüm Orucu Zaferinden sonra başladım. Direnişimizin kazanımlarından olan sohbet hakkı çerçevesinde, biz de resim yapma olanağını kullanmaya karar
verdik. Sohbet alanına birlikte çıkacağımız kimse yoktu
ama sohbet alanında, sohbet saati boyunca (10 saat)
resim çalışabiliyorduk.

5-) Neden ve ne tür resimler yapıyorsunuz?
Sosyalist Gerçekçilik anlayışıyla resimler yapıyorum.
Çünkü hayata ve halklara Sosyalist bir pencereden bakıyorum. Bu görüş gücüyle, dünyada ve ülkemizde yaşamın gerçekleri tuvalime taşıyorum. Halkın sınıf
mücadelesini, acılarını, yokluk-yoksulluk hallerini, dep102
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rem, sel, maden kazasını anlatıyorum. İşkencede öldürülen Enginler, hapishanelerde, dağlarda, sokaklarda,
okulda, evde katledilen canları anlatıyorum. Filistin'de,
Irak'ta, Afganistan'da, emperyalizmin katliamları; Ortadoğu ve tüm dünyada halklara yapılan zulmü işliyorum
resimlerimde. Diğer yandan, halkımızın özlemlerini, aydınlık, güneşli günlere olan umudunu da resmediyorum.

6-) Sosyalist gerçekçiliği nasıl tanımlıyor ve
eserlerinize yansıtıyorsunuz?
Gerçekçilik, Realizm olarak da bilinir. Sanatta, resim,
roman, tiyatro ve film aracılığıyla günlük yaşamı ve sorunlarını olduğu gibi, ayrıntılarıyla betimleme yöntemidir.
Sosyalist Gerçekçilik ise yukarda anlatılanları aynı zamanda sınıfsal bir bakış ile ele alma durumudur. Burjuvazinin parlattığı ise hep gerçeküstücülük(sürrealizm)
olmuştur. Gerçeküstücülük neden parlatılır? Çünkü bu
sanat yoluyla bilinçler dumura uğratılabilir. Olmayanı olur
gibi göstermek, gerçek dünya ile hayal dünyasını birbirine karıştırmak mümkündür. Zira emperyalizm bunun
onlarca, örneğini gerek sinemasında gerekse teşvik ettiği
sanat akımları içinde sergilemektedir. Örneğin bir savaş
mı çıkarmak istiyorlar. Hemen bu savaşa gerekçe olacak
materyalleri sanatın diliyle oluşturabiliyorlar. Olmamış
katliam görüntüleri, körfezde petrole bulanmış karabatak
görüntülerini yayınlıyorlar. “Diktatör”ün kendi halkını öldürüyor görüntüleri, İran'da nükleer bomba üretiliyor spekülasyonları vb. yayınlıyorlar.
Yine sihir ile, çeşitli yaratıklar (vampir, canavar vb.) süper
kahramanlarla sorunların çözülebileceği imajı yaratılıyor,
yozlaşma körükleniyor. Zaten yaşanan sorunların, savaş
ve katliamların kaynağı a ne emperyalizm ne de sömürü,
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tek sorumlu sensin deniyor. Egemen güçlerin vahşi sömürüsü, zulmü sanat yoluyla perdeleniyor.
Salvador Dali gibi işbirlikçi faşist ressamların sürrealist
tablolarıyla dünyanın dört bir yanında sergiler açılıyor.
Dünyada, ülkede neler oluyor diye düşünmekten ziyade
“bu tabloda, Dali düşüncenin hangi boyutuna inmiş
acaba?” diye kafa yoran “bireyler” yaratılmak isteniyor.
Yine yoz tablolar sanat diye yutturulmaya çalışılıyor. Kafalar bulandırılıyor, halklar uyutulmak isteniyor.
Sosyalist gerçekliğe dönersek; yukarda verdiğimiz örneklerin tersine Sosyalist Gerçekçi sanatçıların temel hedefi
halkları uyandırmaktır. Yaşanan gerçekleri, acıların sorumlularını sanat yoluyla teşhir ederler. Ve elbette bu acılardan
nasıl kurtulunacağının da yolunu gösterirler. Onlara kendi
güçlerini gösterirler. Sosyalist gerçekçiliğin bizim ülkemizdeki biçimlenişine “Anadolu Gerçekçiliği”de diyebiliriz.
Çünkü Sosyalist Gerçekçi diyebileceğimiz sanat ve yazın
ürünlerimiz aynı zaman da Anadolu halkını, değerlerini, savaşlarını, acılarını...veriyor. Örneğin Nazım Hikmet'in şiirde, Yaşar Kemal'in romanda. Balaban, Abidin Dino, Avni
Memedoğlu, Fikret Otyamların resimde yaptıkları sosyalist
gerçekçiliğin Anadolu’daki biçimlenişidir. Bu eserler Anadolu insanı kokar, Anadolu renkleri, gelenek-görenekleri,
üslubuyla doludur. Ve Anadolu gerçekçiliğinin özü devrimcidir. Tarihsel kökleriyle halka dayanmaktadır. Tablolarımda
ben de bu bakış açısını yansıtma çabasındayım.

7-) Sizce devrimci sanatçı kimdir ve
nasıl olmalıdır?
Devrimci sanatçı, halkla, egemenlerin ikiyüzlülüğünü,
zulmünü gösterdiği gibi düşmanın yenilgisinin kaçınılmaz
104

sosyalist gerc¸ekc¸ilik
olduğunu da vurgulayandır. Sanatıyla yaşanan gerçeklere ayna tuttuğu gibi, halka yol gösterendir. Gelişimini
yansıttığı o halkla birlikte büyüyebilendir. Devrimci sanatçı, öncelikle sanatının siyasal bir işlevi olduğunu bilir.
Sanatıyla örgütler. Geri olanı atılmasına, devrimci olanın
geliştirilmesine yardımcı olur. Devrimci sanatçı için
“Sanat halk için” dir. Bu nedenle kendini sürekli geliştirir.
Sanatın emekçi, yoksul halkların ve halkın savaşçıları
için olduğunu bilir. Onları doğru yansıtmak için yakından
tanımaya, anlamaya çalışır. Duygu ve düşüncelerini
emekçi halklarımızın duygu ve düşünceleriyle kaynaştırır. Devrimci sanatçıların önemli sorumluluklarından biri
de Marksizm-Leninizm’i bilmektir. Marksizm-Leninizm
bize duygu ve düşüncelerimizin sınıf mücadelesinin nesnel gerçekler tarafından belirlendiğini öğretir.
Sanatçıların sanat ve edebiyat eserlerini incelemeleri
doğrudur. Ama Marksizm-Leninizm bilimi, bütün devrimciler tarafından incelenmelidir. Sanatçılarımız elbette
bunun dışında kalamazlar. Devrimci sanatçılar, toplumu
yani toplumdaki çeşitli sınıfları, bu sınıfların karşılıklı ilişkilerini ve durumlarını, bu sınıfların maddi manevi yapılarını incelemelidirler.

8-) Eserlerinizi yaratma süreci nasıl şekilleniyor?
Eserlerimizi yaratma noktasında kendimi şanslı görüyorum. Çünkü beslendiğim büyük bir mücadele tarihimiz var. Mahirlerin, Dayımızın, kahraman şehitlerimizin
yaşamları, direnişleri en büyük ilham kaynağım. Benim
de bir parçası olduğum 19 Aralık 2000 ve büyük direnişimizin her karesinde öğreten, aktarılması gerekenler
var. Başta da bahsettiğim; halka, egemenlerin ikiyüz105
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lülüğünü ve zulmünü gösterme sorumluluğu var. Yaratma, üretme sürecine bu duygularla giriyorum.
Örneğin, Van-Erciş'te bir deprem yaşandı. Ve halk
kendi yaralarını kendisi sardı. Ülkenin dört bir yanından
yardımlar yağdı. Tayad'lı Hasan Beyaz amcamız da bu
yardımları, Van halkına ulaştırmak isteyenlerden biriydi. Ve bunu hayatı pahasına gerçekleştirdi. Devrimci
bir ressam için ise böylesi bir felaket sonrası yapılması
gerekenlerden bir de halkın o acısını, yoksulluğunu,
ölümüne dayanışmasını yansıtmak olmalıdır diye düşünüyorum. Ki zaten aklınıza hemen bunları çizmeliyim
düşüncesi geliyor. Ve işte bu aynı zamanda bir yaratma
süreci oluyor. Bir de hedefli çalışma süreçlerimiz var.
Şimdi üzerinde çalıştığımız “renklerle Anadolu Tarihi”
ya da “Tarihe renklerle yolculuk” diye ifade ettiğimiz
böyle bir program söz konusu. Bu çalışmayı bir grup
olarak hazırlıyoruz. Ki her işte olduğu gibi resimde de
kolektivizmi hayata geçirme çabasındayız. Bilineceği
gibi Anadolu tarihimiz çok zengin. Öyle ki bu konu üzerine çalışmak insanın bütün yaşamını bile kapsayabilir.
Ekibimizle tartıştık ve bu tarihi bölümlere ayırarak daha
iyi yansıtabileceğimizi düşündük. Mesela, “halk hareketleri” ya da “68 sonrası süreç”, “Kızıldere'den bu
güne”...gibi bölümler olabilirdi. Zira bir Fransız devrimi
kaç tabloya konu olmuştu. Neden biz de Anadolu’nun
önemli süreçlerini işlemeyelim, değil mi?
Ayrıca Anadolu tarihini bu anlamda resme döken kaç
kişi vardı? Bildiğimiz kadarıyla hiç yoktu. Varsa yoksa
egemenlerin tarihini anlatmışlardı. Onları süsleyip,
püsleyerek, yalan-yanlış vermişlerdi. Tabi bu kültürle
yetişen kuşaklar halk diye, halkın değerleri diye bir şeyi
tanımamışlardı. İşte karşımıza devrimci ressamların bir
106

sosyalist gerc¸ekc¸ilik
sorumluluğu daha çıkıyor. Velhasıl üretim sürecimize
bu tartışma, görüş alış-verişi ile başladık. 2012'nin Kızıldere'nin 40. yılı olması münasebetiyle de tarihimizi
Kızıldere ve Mahirlerin direnişi ile bütünleştiren kompozisyonlar şeklinde anlatmaya karar vermiştik. Ki bu
tarihte Dadaloğlu'da, Bedreddin yiğitleri de, Dayımız
ve kahraman şehitlerimi de yerini alacak.

9-) Resim sanatıyla ilgilenen Özgür Tutsaklara
neler önerirsiniz?
Resim sanatıyla ilgilenen Özgür Tutsaklarımız öncelikle, tecrit koşullarının olmazlarını aşmayı bilmeliler
diye düşünüyorum. Çünkü, her zaman bir engel çıkacaktır. Bir gün tuval alınmayacak ya da istediğimiz gibi
olmayacak, bir gün boyalar sorun olacak, fiyatlar fahiş
gelecek vb... Hatta yaptığın resim sakıncalı bulunursa
el konabilecektir. Her şey üretimimizi engellemek üzerine kurulur. Ama buna teslim olmayacağız. Gerek dışardaki ressam ve çizerlerle dayanışmayı zorlayacağız
gerekse sabırla, inatla çizmeye devam edeceğiz. Boya
yoksa kurşun kalemle, tuval yoksa çarşaf beziyle çalışmayı öğreneceğiz.
Üretimlerimizi de mutlaka paylaşmalıyız. Hem diğer
hapishanelerdeki yoldaşlarımızla, hem dışardaki dostlarımızla hem de en önemlisi yoksul-emekçi halkımızla.
Bu paylaşımın dışarı boyutu, sergilemekle olurken, içeride fotoğraflar aracılığıyla ya da ortak hazırlanacak bir
katalog yoluyla olacaktır. Üretimlerimizle yoksulemekçi halklarımızın arasına karışacağız, onlarla iç içe
olacağız. Ayrıca, unutmayalım ki üretmek aynı zamanda bir Özgür Tutsak olma eylemidir.
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10-) Burjuvazi resim sanatını metalaştırarak
piyasasını oluşturmuştur. Bu konudaki
gözlem ve düşünceleriniz nelerdir?
Her şeyin alınıp satılabildiği emperyalist düzende elbette yaratıcı aydınların yaratma eylemlerine de fiyat
biçilmiştir. Ve bu ticaretin üzerini örten tül de “özgür yaratıcılık”, “sanat sanat içindir” olmuştur. Stalin Yaratıcı
Aydınlar Toplantısı'nda, 1946'da şöyle diyor; “Sanat
için sanat yoktur. Toplumdan bağımsız, bu toplumun
üstünde duran “özgür” sanatçılar, yazarlar, şairler,
oyun yazarları, yönetmenler ve gazeteciler yoktur, olamaz...”
Burjuvazi “Özgür yaratıcılık” ya da “sanat sanat içindir”
diyerek sanatı yozlaştırıyor. Mao'nun çok güzel bir tanımlaması var; “Burjuvazi kuşkusuz insanları yozlaştıracak
ve onlara şekere bulanmış mermilerini atacaktır...”
Resim sanatının metalaştırılması da işte burjuvazinin attığı bu şekere bulanmış mermilerden başka bir şey değildir.

11-) Devrimci Sanat halka nasıl ulaştırılabilir?
Devrimci sanat, halk için sanattır. O halde halka ulaşmalı, hatta halkın içinde icra edilmelidir. Sanatımızın izleyicileri, okur ve dinleyicileri, işçiler, köylüler, ezilen tüm
emekçiler, öğrenciler, devrimcilerdir. Okuma-yazma bilenler ya da bilmeyenlerin tümü devrimci sanatın izleyicileridir. Okuma-yazma bilenler kitap, dergi, gazete
okumaya yönelirken, okuma yazma bilmeyenlerin tercihi
oyunlar, konserler seyretmek, resimler ve tablolar görmek, şarkılar söylemek ve müzik dinlemek olur.
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Bize düşen sanatımızı mahallelere, okullara, fabrikalara,
köylere, maden ocaklarına kadar taşıyabilmektir. Öncelikle devrimci sanatımızı onların olduğu yerlere götüreceğiz. Sonra da mücadele içinde kendini yeniden kalıba
döken halk kitleleri, değişen ve gelişen beğenileriyle,
zevkleriyle tüm bu faaliyetleri kendileri organize edecek
ve kendileri de bu faaliyetlerin içinde yer alacaklardır.
Öyle ki Sovyetler Birliği örneğinde olduğu gibi tüm sokaklarımızı, metrolarımızı, halkın en çok bulunduğu yerleri, meydanlarımızı devrimci sanat eserleriyle
donatacağız. Küba'daki gibi her emekçi diğer işlerinin yanında bir de sanatla uğraşacak. Yaratıcılık yaygınlaşacak. Çünkü her insan yaratıcıdır.

12-) Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var
mı?
Özgür Tutsaklar olarak, böyle, üretimlerimizi konuşmak
güzel oluyor. Bu imkanı yarattığınız için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
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ANADOLU GERÇEKLİĞİ 1
Mektup: Özgür Tutsak Halkın Sanatçıları
Bilineceği gibi kültür ve sanat asıl olarak halkın yaşamından doğar. Onun yaratıcılığının ve emeğinin ürünleridir.
Bu yanıyla da eserler geçmiş zamanlara ait de olsa halkındır. Belki birçoğunda burjuvalar, feodaller ya da köle
sahipleri vardır. Ama yine de burjuvalar bize, halkın bir
zamanlar neler yaşadığının ipuçlarını verirler. Ezen-Ezilen, sömürü gerçeğini doğrudan olmasa da açığa vururlar. Örneğin Mısır piramitleri firavunlar için inşa edilmiştir.
Ama halk o piramitlere baktığında ölesiye çalışan kölelerin emeğini, alın terini görür. Kendini görür. Ya da Roma'daki Colesium'da, dövüştürülen Gladyatörlerin köle
sahiplerine olan öfkesini hisseder. Yani tüm bu eserler
halkın bir parçasıdır.
Rusya'da Bolşevik devrim sırasında Kışlık Saray'ı ele geçiren Bolşevik askerler, sarayı yağmalamaya kalktıklarında bizzat Lenin duruma müdahale etmiştir. Bunun
halkın tarihine bir hakaret olduğunu söylemiş ve yağma111
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lanan bütün eserleri geri toplatıp yerlerine koydurtmuştur.
Marksist-Leninistlerin sanat ve kültüre yaklaşımı budur.
Çünkü biz Marksist-Leninistlerin gerçeklerle bir problemi
olmaz. Halkın gerçekleri bilmesinde ve unutmamasında
daima fayda var diye düşünürüz. Ama emperyalistler
gerçeklere asla tahammül göstermezler. Bu yüzden de
işgal ettikleri her yerde halkların hafızasını silmeye çalışırlar. Kendilerinden önceki tüm değerleri yok ederler.
Latin Amerika'da, Afrika'da, Asya'da yaptıkları budur.
Bugün de Libya'da, Irak'ta, eski Sosyalist ülkelerde aynı
şeyi yapıyorlar. Özellikle sosyalizmi hafızalardan silmek,
sosyalist önderleri unutturmak için her yolu deniyorlar.
Açık işgallerdeki talancılıkları yanında gizli işgal ile girdikleri yeni-sömürgelerinde de talanı farklı boyutlarda sürdürüyorlar. Öyle ki, bu talancılığın ekonomik yanı kadar
kültürel saldırı boyutu da artık ayyuka çıkmıştır. Somutlamak için ülkemizdeki tarihi eser tahribatına ve ABD kültür bombardımanına bakmak yeterlidir. Anadolu
halklarının yarattığı birçok tarihi eser emperyalistlerce çalınmış ya da baraj, santral yapımlarına kurban edilmiştir.
Emperyalistlerin yememizden-içmemize, oturmamızdan-kalkmamıza kadar sızmadıkları yer kalmadığı gibi
halkımızın yüzyıllara dayanan kültürel değerlerini hunharca tahrip etmeleri de cabasıdır. Bugünkü kültürel şekillenişle Anadolu kültürünün özü arasında oluşan
uçurumun nedeni de emperyalistlerin bu pervasız saldırganlıklarıdır.
PEKİ BU SALDIRIYI
HANGİ ARAÇLARLA YAPARLAR?
Emperyalist kültür, girdiği ülkelerde özellikle sanat ve
edebiyat yoluyla propaganda edilir. TV programları, dizi112
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ler, filmler, müzik şovları, reklamlar vb. ile halk, emperyalistlerin istediği şekilde düşünmeye ve yaşamaya zorlanır. O halde bu saldırılar karşısında halklar siper almalı,
kendi kültürlerine daha sıkı sarılmalıdırlar. Devrimciler
ise Anadolu kültürünün olumlu tüm değerlerini yaşatmak
için de mücadele verdiklerini unutmamalıdırlar.
“ANADOLU GERÇEKLİĞİ”
DERKEN NE ANLATMAK İSTİYORUZ?
“Anadolu Gerçekliği”nin özü devrimcidir. Halkımızın
ileriye dönük gelişimini yansıtır. Ancak bütün gerçekçi sanat akımları gibi iki nitelik gösterir:

1- Eleştirel Gerçeklik
2- Sosyalist Gerçeklik
Bu iki niteliği birbirinden dikkatle ayırmak gerekir. Çünkü
pek çok sanatçı ya da edebiyatçı kendini Sosyalist Gerçekçi diye isimlendirebilir. Fakat Sosyalist Gerçekçiyim
diyerek Sosyalist Gerçekçi olunmaz. Küçük burjuva aydını kendini nasıl hem batıcı hem sosyalist gösteriyorsa,
demokratik içerikli bir kaç sanat eseri ortaya koyduğunda
da Sosyalist Gerçekçi ilan edebiliyor. Oysa Sosyalist
Gerçekçi olmak için, eserlerinde sosyalizmi hedef olarak
göstermek dahi yeterli değildir. Sınıfsal olarak nerede yer
alındığı önemlidir. Sözü edilen şeyler için mücadele verilip verilmediği önemlidir.
Demek ki Sosyalist Gerçekçilik ancak örgütlü olmakla
mümkündür. Ve devrimci mücadelenin ve örgütlenmenin
sanat-kültür alanındaki sözcülüğünü yaparak gerçekleştirilir. “Bu durumda kaç sanatçı var?” diye sorarsanız; ce113
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vabımız, “örgütlü devrimci sanatçılar dışında hiç yok!”
olacaktır.
Nazım Hikmet, Abidin Dino, Enver Gökçe gibi onurlu aydınlarımız tabii ki Sosyalist Gerçekçiliğin tarihsel kişilikleridir.
Bu aydınlarımızın hepsi de TKP saflarında mücadele
etmiş ve o mücadelenin sözcülüğünü yapmışlardır. Belki
bugünden bakınca TKP'yi beğenmeyebiliriz. Ama TKP o
dönemin tek sosyalist örgütüdür. Dolayısıyla onun sözcülüğünü yapanlar ve bedelini de ödeyenler, bu onura
layık insanlardır. Ortaya koydukları eserler ise hala günümüze ışık tutarlar. Bizlere ruh ve coşku verir, Anadolu
kokarlar.
Mesela Nazım Hikmet şiirlerinde çok değişik biçimler kullanır. Ama özü itibariyle hep Anadolu halkını anlatır, onun
korkak, cesur ve hakim halinden bahseder, devrimci yönlerini işler. Öyle ki, bu şiirler artık evrenselleşmiştir. Tüm
dünya halklarının değerleri haline gelmiştir.
Bizler de Anadolu Gerçekçiliği anlamında öncelikle Anadolu halkının ulusal değerlerini sahipleniyoruz. Köklerimizi, doğup-büyüdüğümüz, savaştığımız bu topraklara
dayıyoruz. Ve biliyoruz ki bir sanatçı ulusal değerlerini
ele alıp işlemeden evrensel olanı yaratamaz. Ulusal üretimlerimiz aynı zamanda evrensel olanı da içinde barındıracaktır. Çünkü bizim halkımız dünyanın dışında
yaşamıyor. Bütün halklar ne hissediyor, neye, nasıl yaklaşıyor, ne tür kavramlar üretiyorsa, bizim halkımız da üç
aşağı beş yukarı onları üretiyor. Yani batılı ya da gelişmiş
(teknik olarak) ülkelerdeki sanatçılar, biraz farklı biçimlerde biraz farklı içeriklerde de olsa neticede benzer şey114
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ler üretiyorlar. Tabii bu demek değildir ki onların ürettiklerinden hiç faydalanmayacağız. Ulusal olana daha sıkı
sarılmak koşuluyla evrensel sanatların diğer ülke sanatlarının olumlu yönlerini de alacağız. Çünkü bu, sanatımızı, ürünlerimizi zenginleştirme de bize yardımcı
olacağı gibi bizi evrensel olana da taşıyacaktır. Zaten bu
kaynaşmayı başarmadan üretimlerimizi diğer ülke halklarının beğenisine de sunamayız. Evrensel eserler üretmek için, bir de üzerinde yükseleceğimiz bir temele
ihtiyacımız vardır.
SANATIMIZ; HANGİ TEMEL ÜZERİNDE
YÜKSELECEK?
Örneğin, sanatımız feodal sınıfların temeli üzerinde mi
yükselecek? Ya da burjuvazinin temeli üzerinde mi yükselecek? Elbette, hiç biri üzerinde değil. Yalnızca Sosyalist temel üzerinde yükseleceğiz. Çünkü, sanatın
düzeyi doğrudan doğruya halkın ilerlediği yönde yükseltilir. Ve unutmayalım ki, ancak halkın anladığı ve yaygınlık kazanan eserlerle sosyalizmin yolunu gösterebiliriz.
Ülkemizde bunu müzik alanında yapan sadece Grup
Yorum vardır. Düzenlediği halk konserleriyle yüzbinlere
aynı anda seslenebilen Grup Yorum, geniş halk kitleleri
tarafından da seviliyor, sayılıyor. Çünkü Grup Yorum,
müziğinin sosyalist içeriğini halkın hemen her kesimine
ulaştırmayı başarır. Bunun için hip-hop ya da Rap gibi
tarzlarda eserler dahi üretmiştir. Ki bu yolla kulağı bütün
müziğe yatkın olanlara da bir şeyler duyurabilmiştir.
Zira estetik olmak kaydıyla, çeşitli toplumsal kesimlere
hitap eden bin bir çeşit biçim kullanılabilir. Devrimciler
için önemli olan halkı en kapsamlı şekilde kucaklayabilmektir. Bu nedenle de “o”, “şu”, “bu” diye burun kıvırmamalı, aristokratizm tuzağına düşmemeli, kendimizi dar
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sınırlara hapsetmemeliyiz. Hatta Grup Yorum bu tür biçimleri kullanmanın da ötesine geçmeli, salt bu tür eserler ortaya koyan gruplar yetiştirebilmelidir.
Elbette yeni müzik grupları çıkıyor. Ama mesele bunların
birbirine benzemesi ya da Grup Yorum kopyaları olması
değil... Halk müziğinden, hip-hop'a kadar çok çeşitli biçimlerde devrimci müzikler yapan gruplar olabilmesindedir. Tabii illa grup olunması da gerekmez. Bu anlamda
tek tek kişiler de yetiştirilebilir. Zira Grup Yorum'un hiphop vb. yaparak kendi tarzı dışına çıkma zorunluluğu hissetmesi de bu eksiklikten kaynaklanmaktadır. Çünkü
Yorum'un kitlerin sözcülüğünü yapmak gibi de bir misyonu vardır. Kitlelerin öğrencisi olarak kitlelerin öğretmeni olmayı başarmış devrimci bir müzik grubudur o. Ve
artık halkla mal olmuştur. Yeri gelmiş açlığın, soğuğun
ve zulmün getirdiği acıları eserlerinde işlemiş, yeri gelmiş
halkla birlikte zulme karşı sesini yükseltmiştir. Bu yanıyla
da tüm sanatçılara örnektir.
SONUÇ YERİNE;
Devrimci sanatçılar olarak, Dimitrov'un dediği gibi; “Kitlelere, kitabi kalıpların diliyle değil, her sözcüğü ve her
düşüncesi milyonlarca insanın en derin duygu ve düşüncelerini yansıtan bir dille, kitlelerin davası uğruna savaşanların diliyle hitap etmesini öğrenmeliyiz.” (Georgi
Dimitrov - Faşizme Karşı Birleşik Cephe)
İşte Anadolu Gerçekçiliği'nin işlevi de budur. Bize günlük
olayları, yaşanan acıları, mücadeleyi ve zaferi örnekleyen, halkı uyandıran, coşturan ve onları örgütlü mücadeleye sevk eden eserler yaratmayı anlatır. Hayattan ve
halktan beslenip, halk için üretmenin yolunu gösterir.
(…)
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ANADOLU GERÇEKLİĞİ 2
Mektup: Özgür Tutsak Halkın Sanatçıları
Bir önceki “Anadolu Gerçekliği” yazımızda geçen “Anadolu Gerçekliği” kavramının ilgi uyandırdığını ve kimi tartışmalara neden olduğunu öğrendik. Bunu, kültür-sanat
cephesi adına iyi bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.
Böylece gerçekçi sanat daha derinden kavranabilir. Ve
Sosyalist Gerçekçilik kafalarda daha da berraklaşır diye
düşünüyoruz.
Zira bir bütün olarak Sosyalist Gerçekçiliği sanatımıza
hakim kılmak bugün için mümkün değildir. Çünkü bu
ancak devrimle mümkün olabilir. Bilineceği gibi kültürsanat bir “üst yapı” kurumudur. Birebir olmasa da, alt
yapı tarafından belirlenir. Dolayısıyla sanatımızın bütününe sosyalist gerçekçiliği hakim kılmak, alt yapıda, ekonomide sosyalist üretim ilişkilerini hakim kılmayı
gerektirir. Ama biz sosyalistler, Sosyalist Gerçekçiliğin
yaratılmasını elbette devrim sonrasına ertelemek durumunda değiliz. Çünkü bugün bunun yaratılmasını sağla117
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yacak koşullara, ortalama, asgari düzeyde sahibiz. Bu
ortam devrim mücadelesinin kendisidir.
Bilineceği gibi devrim mücadelesi aynı zamanda halkın
kültürünü de geliştirir, bu mücadele içinde yeni duygu,
düşünüş biçimleri, yeni yaşam tarzları oluşur. Yeni bilimsel, edebi ürünler ortaya çıkar. Ve işte bunlar da bir bütün
olarak “Anadolu Kültürünü” özelde de “Anadolu Gerçekçiliği”ni oluşturur.
Sosyalistler olarak ülkemizde “Anadolu Gerçekliği”nin
aynı zamanda bir de geçmişi olduğunu biliyoruz… “Anadolu Gerçekliği” sıfırdan başlamıyor. Bu bir kültür olarak,
ezilen yoksul halkımızın yüzlerce yıldır yürüttüğü mücadelede yaratılmış büyük bir birikimdir. Yani “Anadolu Gerçekliği”nin kökleri vardır. Ve bu kökler çok derindedir.
Sadece Pir Sultanlar, Karacaoğlanlar, Köroğlu, Dadaloğlu gibi feodal dönemin halk sanatçılarının yarattıkları
değil, köleciliğe kadar iner bunun kökleri. Bu kökler Orta
Asya’ya kadar uzanır. Bilineceği gibi diyalektiğin ataları
bile Anadolu’dan çıkmıştır. Kültür ve felsefe olarak Anadolu çok zengin bir coğrafyayadır. Ama faşizm, halkın bu
damarını neredeyse kurutmuştur.
Örneğin Anadolu’da, diyalektiği anlatan bir çok sanat
eseri bulunur. Bir türkünün şu dizeleri;
“Hey erenler bugün yine dardayım / Bilmiyorum neden
iki haldayım…”
Çelişkiyi ve çelişkinin yarattığı bunalımı, çözüm arayışını
anlatmaz mı? Yine Nasrettin Hoca fıkralarında diyalektik
yok mudur? Hani bilirsiniz; kavga eden iki kişiden birincisini dinleyen hoca; “sen haklısın” der, ikincisini dinle118

sosyalist gerc¸ekc¸ilik
yince ona; “Sen de haklısın” der. Bu durumu gören eşi
sorar; “Hocam ikisi birden haklı olur mu?” diye itiraz
edince, hoca ona döner; “Hanım sen de haklısın” der. Bu
fıkrada hocaya itiraz eden kişi olaya metafizik bir bakış
açısıyla yaklaşırken, hoca diyalektik bakmıştır.
İşte bizlerin, bugün yapması gereken; bu büyük birikimi
sosyalist bir bakış açısıyla harmanlamak ve geniş kitleler
içinde yaygınlaştırmak; kültür sanatımızı yeni ürünler,
yeni değerler yaratarak daha ileri aşamaya taşımaktır.
Bugün Anadolu Gerçekliği kendini Sosyalist Gerçekçilikte bulur.
Bütün gerçekçi sanat akımları gibi “Anadolu Gerçekçiliği”de iki nitelik gösterir demiştir. Bunlar;
1- Eleştirel Gerçekçilik; İçinde kimi kaba materyalist
yanlar taşısa da özünde burjuva ideolojisini temsil eder.
Bu anlamda, örneğin Tolstoy, dinden esinlenerek ve romanlarında halkın yaşamını olduğu gibi tasvir ederek var
olan düzenin yanlışlarını eleştirir. Ama bu çürümüş düzeni yıkma bu, Bu üretim ilişkisini değiştirip yenisini geliştirme diye bir perspektifi yoktur. Yine İngiltere’den
Charles Dickens ya da bizdeki Yaşar Kemal’de böyledir.
Bunların yapacakları en ileri hareket reformist bir tutum
takınmak olur. Ki gerçeği de ancak bir yönüyle yansıtabilirler. Eleştirel gerçekçiler, felsefi olarak idealizmi de
(Tolstoy gibi), kaba materyalizmi de (İlya Ehrenburg gibi)
benimsemiş olabilirler. Ama bunlara rağmen, burjuva
toplumuna eleştirel yaklaştıkları için, demokrat bir yönleri
vardır. Bu nedenle, içinde bulunduğumuz süreçlerde onlarla dostluk politikası izleriz. Aynı şekilde kapitalizm ve
emperyalizm de onları kazanmak ve sosyalistlere karşı
kullanmak ister. Emperyalizmle aramızda eleştirel ger119
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çekçi sanatçıları kazanma üzerinden de bir mücadele
sürer. Bu mücadeleden galip çıkmamızın yolu ise kendi
sosyalist kimliğimizi net olarak ortaya koymakla mümkün
olur. Bu yaklaşım, eleştirel gerçekçileri de yeniden şekillendirecektir.
Aslında bugün Türkiye’de olan da bir anlamıyla budur.
Eskinin küçük burjuva sosyalist veya demokratları piyasadan hemen hemen yok olmuştur. Sosyalist düşünceyi
gündeme getirme misyonlarını tamamlamışlardır. Artık
sosyalist mücadele gerçek sahiplerinin elindedir. Ve
kendi sanatını da, sanatçısını da yaratmaya başlamıştır.
Bu da eleştirel gerçekçilerin ya bu mücadele ile dostluk
kurarak ayakta kalmalarını, ya da silinip gitmelerini dayatmaktadır.
2- Sosyalist Gerçekçilik; Halkın yaşamını ve sorunlarını sosyalist bir bakış açısıyla, sınıfsal olarak tüm ayrıntılarıyla betimlemektir. Bunun için burjuvazi Sosyalist
Gerçekçi eserlere, burjuva ölçütlerine göre, sanat değeri
ne kadar yüksek olursa olsun kapılarını kapatır. Bu eserlerin halkı uyandırmasını istemez. Ya halkın gözünden
uzak tutmaya ya da faşist bir yaklaşımla bunları yok etmeye çalışır.
Sanatçıları işkenceden geçiren, kulak zarını patlatıp, parmaklarını kıran, tutuklayan, öldüren bir saldırganlık vardır. Heykellere ucube diyerek yıkan, tablolarımızı dernek
baskınlarında parçalayan, eserleri yasaklayan bu faşist
düzendir.
Onlar bu güne kadar hangi sanatçıya, hangi sanata eserine saygı duymuşlardır ki? Onların sanatçı dedikleri 3-5
mafya bozuntusu, yoz tipten başkası değildir. Burjuvazi,
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yozlaştırdığı bu tiplerle yaptığı filmlerle, dizilerle, romanlarla, medyasıyla, konuşma, giyim tarzıyla, ahlakıyla halkın beynine kendi yoz kültürünü şırınga etmeye çalışır.
Çünkü emperyalizm çürüyen kapitalizmdir. Çürümüş bir
düzen ise ancak halkı da çürüterek ömrünü uzatabilir.
Böyle bir düzenin üreteceği politikalar, ekonomik alanda
azgın bir sömürü, askeri alanda terör ve savaş, kültürel
alanda yozlaştırma, siyasal alanda gericilikten başka bir
şey olamaz ve bunlar birbirini tamamlar. İşte bunun için
kültür-sanat alanına böylesine yoğun bir saldırı söz konusudur. Ve işte bu nedenle de bu alandaki savaş belirleyici bir öneme sahiptir.
Öyle ki, bu savaşı vermiş, bedel ödemiş onlarca aydınsanatçımız vardır. Bir önceki yazımızda saydıklarımıza
ek olarak; Sabahattin Ali, Hasan Hüseyin, Ruhi Su,
Orhan Kemal’de bu toprakların yetiştirdiği Sosyalist Gerçekçilerdir. Onlar bizlerin kökleridir.
Köklerimizden de aldığımız güçle, faşist düzenin tüm saldırılarına, Anadolu topraklarının bereketini kurutma çabalarına direnecek, cüretle daha iyi ve güzel eserler
yaratmaya devam edeceğiz.
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SOSYALİST GERÇEKÇİLİK - KISA KISA
Sovyet bilim ve düşün insanlarının hazırladığı Materyalist
Felsefe Sözlüğü “Sosyalist Gerçekçilik” maddesini şöyle
açıklıyor;
Sosyalist Gerçekçiliğin ideolojik ve estetik ilkeleri
şöylece sıralanabilir:

1- sosyalist ideolojiye bağlılık,
2- halka sevgisi,

3- partizanlık-partiye bağlılık,
4- emekçi halkın mücadelesiyle sıkı bağlar kurmak,
5- sınıf bilinci,
6- enternasyonalizm,
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7- tarih bilinci,
8- formalizmin, sübjektivizmin ve natüralist ilkelciliğin reddi.
“Sosyalist gerçekçiliğin görevlerini yerine getirmek
demek, insan hayatına, düşüncelerine ve duygularına
nüfuz eden bir bilgiye, insan tecrübelerine tekabül eden
ve bunları iyi artistik formlar içinde veren bir tasvir gücüne sahip olmak demektir.”
Toplumcu gerçekçilik: [ed.] Sanatı toplumu yönlendirme ve bilgilendirme vasıtası olarak gören, halkı sosyalist devrime hazırlamayı gaye edinen edebiyat akımı,
Sosyalist Gerçekçilik. Toplumculuk.
Lenin; “Edebiyat davası tüm proleter davanın bir parçası
olmalı, bütün işçi sınıfının tüm bilinçli öncüleri tarafından
harekete geçirilen, birleşik büyük sosyal demokratik makinenin dişlisi, çarkı ve vidası olmalıdır.”
Lenin; “Burjuva yazarın, sanatçının, oyuncunun hürriyeti, aslında maskelenmiş, ya da kendini maskeleyen bir
bağımlılıktan başka bir şey değildir. Biz sosyalistler, bu
ikiyüzlülüğün maskesini çekip alıyoruz. İşte, yırtıp atıyoruz sahte bayrakları. Sınıflar dışında bir sanat ve edebiyat yaratmak için değil, ama özgür olduğu iddia edilen,
gerçekteyse burjuvaziye bağımlı olan ikiyüzlü bir edebiyatın karşısına gerçekten özgür ve proletaryaya açıkça
bağımlı bir edebiyatı yaratıp çıkarmak için.”
Lenin; “Önemli olanı, bizim sanat hakkındaki fikrimiz değildir. Önemli olan, sanatın ülkemizdeki milyonlarca
insan içindeki birkaç yüz, birkaç bin kişiye ne getirdiği
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değildir. Sanat halkın malıdır. Sanat, büyük emekçi kitleleri içinde iyice derinlere kök salmalı. Bu kitleler tarafından anlaşılmalı, sevilmeli. Bu kitlelerin duygularını,
düşüncesini ve iradesini birleştirmeli, bunları üstün bir
seviyeye çıkarmalı. Bu kitleler içindeki sanatçıları kamçılamalı, geliştirmeli! İşçi ve köylü kitleleri kara ekmeği
bulamazlarken, bir avuç azınlığa şekerli ve zarif bisküvi
vermek olur mu?”
“Ben öğretici olmayan sanat tanımıyorum, öğreticilik işinin okuyucunun muhayyilesi, aklı ve iradesi üstünde
sanat tarafından yapılan etkiyi azaltabileceği düşüncesinde de değilim.”
Jdanov; “Bugün tarafsızlık, sanata siyaset bulaştırmama, bağımsızlık, vb. adına, gerçekte var olana (yani
sisteme) taraf olunmakta, burjuva siyasete meydan bırakılmakta ve dolayısıyla, niyetten bağımsız olarak “bağımlı” olunmaktadır. Çünkü “Sınıf kavgası çağında sınıf
edebiyatı olmayan, yan tutmayan, tarafsızlık iddiasını
sürdüren bir edebiyat olamaz ve olmaz.”
Gorki; “Edebiyat için tehlikeli bir şey var: Ulusal sınırları,
aşamamak. Yalnız kendi küçük halkı için yazmak. Edebiyat asıl bütün bir halk için yazıldığı zaman amacına
ulaşır.”
Kimileri vakit öldürerek yaşar; kimileri de ölü vakitleri canlandırarak, doldurarak, an’a daha çok şeyi sığdırarak
yaşar. Kimileri tükettiği kadar vardır, kimileri de ürettiği
kadar vardır. Aslında sanatta da sanatın işlevine yaklaşımda da, benzer bir durum söz konusudur. Sanat, egemen yönlendirmenin etkisiyle, bir “eğlence sektörü” gibi
algılattırılıyor. Deşarj olmak için atılan çığlıkların ve ya125
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pılan estetikten yoksun hareketlerin arasında bir fon olmaktan öteye gitmeyen müzik, nasıl icra edildiği anda tükeniyor ve hiçbir iz bırakmıyorsa; hatta kimi ortamlarda
içki eşliğinde boşalmaya ve içi boş bir yığın halinde yatağa düşüp ikinci güne hafızasız girmeye hizmet ediyorsa; genelde diğer sanat dallarında da bu türden,
tüketim eksenli içeriksizlik tercih edilebiliyor.
İnsanlar nasıl yaşarsa öyle düşünür
nasıl düşünürse
öyle gülümser.
Taç yapraklarından öpülen bir çiçeğin
Tomurcuk cennetine dönmesi gibi
Doğaüstü bir üretkenliği olabilmeli
Geleceğe dönük ütopya bahçelerimizin.
Yalın ayaklarıyla da
“Kendini bil” diyen aklıyla da
Duyularımızın kapsama alanından
eksik olmamalı Sokrates.
Davut, yine putları kırmalı
ama, elindeki çekici, Davut heykeline
“Konuşsana Davut” diye fırlatan
Michelangelo da bulunmalı
düşünsel ve düşsel basamaklarımızda.
İstediği kadar postal ve sınıf koksun
tütsüyle beslenmiş sistemin kimyası.
Geleceği bugüne çağırabilmeli
Sınıfsız sömürüsüz öngörülerimizin Şarkısı…
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“Mücadele etmemiz gereken kişilerin yüzleri maskelidir.”
der W. Benjamin.

Halide Edip bir mektubunda; “İdeolojisi hariç Nazım
deha düzeyinde bir şairdir.” diye yazar. Nazım’da ona
cevap verir; “Hepsinden önce ‘ideoloji’ meselesine güldüm. ‘Hey sersem bayan dedim’, ben bir dahi değilim,
fakat iyi bir sanatkarım ve bunu her şeyden önce ideolojime borçluyum. Eğer sizin iyi sanatkarlarınız yoksa,
ideolojinizin bugün artık iyi sanatkara muhteva olamayacak kadar tefessüh etmiş olmasından gelir.”
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YÖNÜ DOĞRU BİR SANAT İÇİN
Yürüyüş Dergisi
Halkın Kurtuluş mücadelesinde çeşitli cepheler vardır. Örneğin, askeri cephe, kültür cephesi... Evet, devrim mücadelemiz de en önemli cephelerin başında silahlı cephe
gelir. Fakat silahlı cephe ne kadar önemliyse de tek başına yeterli değildir. Halk saflarını sıkılaştırmak, gücü büyütmek ve düşmanı yenmek için, devrimci düşüncelerimizi
doğrudan aktarabileceğimiz bir kültür cephesine de sahip
olmak şarttır.
İşte bunun için sanat yapmalıyız. Çünkü sanat, kültür
cephesinin en önemli kesimini oluşturur. Aynı zamanda,
sanat devrimci mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır.
Neden? Çünkü, halklarımızı eğitmek, onların düşmana
karşı tek bir yürek, tek bir kafa halinde savaşmasına yardımcı olmak için sanat silahını kullanmak gerekir. Sanat
halka, düşmanın ikiyüzlülüğünü ve zulmünü gösterir. Ve
düşmanın yenilgisinin kaçınılmaz olduğunu vurgular.
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Bilineceği gibi halk kitleleri, mücadele için de kendilerini
yeniden kalıba dökerler... Devrimci sanat da bu yeniden
kalıba dökülme sürecini dile getirir. Gelişimini yansıttığı
o halkla birlikte büyür. Unutmayalım ki, yazılarımız, sanatımız halkımızı örgütlüyorsa, onların ilerlemesine, geri
olanı atıp devrimci olanı geliştirmesine yardımcı oluyorsa
doğru olur. Yani bizim sanatımızın siyasal bir işlevi vardır.
Örneğin bir müzisyende sadece müzik kulağının olması
yeterli değildir. Çünkü asıl mesele o müzisyenin siyasal
kulağının da duyarlı olmasındadır. Müziğini sevdirecek
olan budur.
Sanat Eserleri Kimin İçin Yaratılır?
Elbette halk için. Peki, halk dediğimiz bu kesim kimlerden
oluşur? İşçi, köylü, öğrenci, memur... Ezilen ve her gün
biraz daha yoksullaşan tüm kesimler. Daha açık bir ifadeyle; bir avuç sömürücü burjuva ve onun işbirlikçisi burjuvalarla, halk düşmanı faşistlerin dışında kalan tüm
kesimler halkı oluşturur.
Öyleyse sanatımızın izleyicileri, okur ve dinleyicileri işçiler, köylüler, ezilen tüm emekçiler, öğrenciler, devrimcilerdir. Her türden kadro ve savaşçılar, fabrikalardaki
işçiler, madenlerdeki madenciler, hastanelerdeki sağlık
emekçileri, okullardaki öğretmenler-öğrenciler, köylerdeki köylüler yani okuma-yazma bilenler ya da bilmeyenlerin tümü izleyicilerimizdir.
Okuma-yazma bilenler kitap, gazete ve dergi okumaya
yönelirken... Okuma-yazma bilmeyenlerin tercihi oyunlar,
konserler seyretmek, resimler ve tablolar görmek, şarkılar
söylemek ve müzik dinlemek olur. Bu tablo gösteriyor ki,
milyonlarca insanımız bizi bekliyor. O halde sanatçılarımızın halkla olan ilişkisi eskisinden daha fazla olmalıdır.
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Sanatımızın okur, dinleyici ve seyircileri emekçi, yoksul
halklarımız ve devrimci kadro ve savaşçılarımızdan oluştuğuna göre, onları iyi anlamalı ve iyi tanımak için daha
çok çalışmak zorundayız. Bunun için, yazarlarımız ve sanatçılarımız sanat çalışmalarını yaparken, asıl görevlerinin halkı iyi anlamak ve iyi tanımak olduğunu bilmelidirler.
Halkı iyi tanımak derken; örneğin bir devrimci yazar ya
da şair anlattığı kişiler hakkında bilgi edinmiş midir? Onları tanır mı? Dilini, kültürünü bilir mi? mesele budur.
Çünkü burjuva sanatçıların birçoğu, kitlelerden kopuk
oldukları ve boş bir hayat sürdükleri için halka yabancıdırlar. Bunun için de eserlerinin yavan bir dille icra
ederler.
Devrimci sanatçılar ise böyle olmamalıdır. Onlar duygu
ve düşüncelerini emekçi halklarımızın duygu ve düşünceleriyle kaynaştırmasını bilmelidirler. Bu kaynaşmayı
gerçekleştirebilmek için özellikle şair ve yazarlar, kitlelerin dilini ciddiyetle öğrenmek zorundadırlar. Zira, kitlelerin
dilini küçümseyenler sanat ve edebiyat alanında yaratıcılık da gösteremezler.
Kitlelerin bizi anlamasını istiyorsak, kitlelerle bütünleşmek istiyorsak, öncelikle bu anlamdaki engelleri aşmayı
bilmeliyiz. Bu çok zor ve meşakkatli bir süreç olacaktır.
Okullarda aşılanan burjuva ve küçük burjuva duygularından arınmakla işe başlamak gerekir. En temiz insanların
emekçiler olduğunu, hatta elleri kömürlü ya da ayakları
tezeğe bulanmış bile olsa olsa onların aslında burjuva
ve küçük burjuva aydınlarından çok daha temiz olduklarını görmek gerekir. Bilinmelidir ki emekçileri tanıdıkça
devrimci sanatçının duyguları değişecek, proleter olma
yolunda adımları hızlandıracaktır.
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Aydın çevreden gelen sanatçılarımız ise eserlerinin kitleler tarafından kabul görmesini istiyorlarsa, duygu ve
düşüncelerini yeniden şekillendirmek zorunda olduklarını
bilmelidirler. Halkla iç içe bir yaşam kurmalıdırlar. Öyle ki
böyle bir yenilenme olmadan ortaya iyi bir ürün koyamadıkları gibi git gide kitlelerce de yadırganacaklardır.
Devrimci sanatçılarımızın önemli sorumluluklarından biri
de Marksizm-Leninizm’i bilmektir. Marksizm-Leninizm
bize duygu ve düşüncelerimizin sınıf mücadelesinin nesnel gerçekleri tarafından belirlendiğini öğretir. Oysa kendisine devrimci diyen kimileri bu gerçeği tepetaklak
ederler. Ve her şeyin “sevgi” den başlaması gerektiğini
ileri sürerler. Sevgiye gelince, sınıflı bir toplumda ancak
sınıfsal bir sevgi olabilir. Ama bu sözünü ettiğimiz kesimler, sınıflar üstü bir sevginin, soyut sevginin ve hatta
soyut özgürlüğün, soyut gerçeğin, soyut insan doğasının
vb. peşinde korlar. Bu da onların burjuvaziden derin bir
şekilde etkilendiklerini gösterir.
Sanatçıların sanat ve edebiyat eserlerini incelemeleri
doğrudur. Ama Marksizm-Leninizm bilimi, bütün devrimciler tarafından incelenmelidir. Sanatçılar bunun dışında
kalamazlar. Sanatçılar, toplumu, yani toplumdaki çeşitli
sınıfları, bu sınıfların karşılıklı ilişkilerini ve durumlarını,
bu sınıfların maddi manevi yapılarını incelemelidirler. Bir
eleştiri kulağına ancak böyle sahip olabilirler.
Bütün bunları açıkça kavradıktan sonradır ki, içeriği zengin ve yönü doğru bir sanat yaratılabilir. Devrimci sanatçı
bunu başaracaktır.
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MÜCADELENİN DIŞINDAKİ SANAT, ÖLÜ SANATTIR
Hayatın İçindeki Teori 2 - Haziran Yayınları
Sevgili okurlarımız, merhaba! Hayatın İçindeki Teori köşemizde bu hafta, sanat konusunu ele alacağız. Sanat hayatın içinde, mesela “Ortak Düşman Amerika'dır” şiarının
ülke çapında yaygınlaştırılmasında önemli bir işlev yükleniyor. Ve yine sanat, halkın gerçek düşmanlarını görmesini engelleyen bir rol de oynuyor. İşte bu sohbetimizde
hangi sanatın, hangi sanatçının hangi rolü neden ve nasıl
üstlendiğini ele alacağız. Bu konudaki sohbetimize İdilcan
Kültür Merkezi’nden Ayşe arkadaş da katılıyor.
Ülkemizin gündemine hangi konu gelirse gelsin, o konuda aydınlara, sanatçılara yönelik bir değerlendirme de
yapılır doğal olarak. Büyük Direniş sürecinde de çok tartışıldı sanatın ve sanatçıların rolü. Bütün bu süreci değerlendirmek veya genel olarak sanatçıların pratiğini ele
almak, kuşkusuz daha kapsamlı bir sohbeti gerektirir.
Fakat sanat nedir sorusuna vereceğimiz cevap, sanatçının tavrı ne olmalıdır sorusuna cevabı da bir yanıyla
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içermiş olacaktır... İlk sözü konuğumuza, Ayşe arkadaşa
verelim. Buyur Ayşe...
Ayşe: Yürüyüş okurlarını selamlıyorum öncelikle. Son
zamanlarda sanat alanında en dikkat çekici olgulardan
biriyle başlayalım konumuza. Hepimizin gördüğü, bildiği
gibi epey bir zamandır tekeller, “sanatsal” faaliyetlere
sponsor olmakta yarış halindeler. Koçlar, Sabancılar,
Doğan Holdingler, Eczacıbaşılar, Zorlular... hepsi. Kimi
ünlü ressamların, sanat akımlarının eserlerini ülkemize
taşıyıp görkemli sergiler açıyor, kimileri müzeler inşa ediyor, kimileri “sanat” yarışmaları düzenliyorlar... Sponsor
olup, kasabalara, köylere “sanat!” taşıyorlar. Kimileri,
ünlü yazarlarımızın, şairlerimizin eserlerinin yayın hakkını satın alıyor, kimileri, ünlü sanatçıların yeni eserlerini, onların hayalinden bile geçemeyecek büyük çapta
reklam kampanyalarıyla yayınlıyor. Tekelci burjuvaların
en kodamanları, gazetelerde sık sık bu “sanatsal” faaliyetleriyle boy gösteriyorlar. O zaman şu soruyu sormak
şart oluyor elbette: Tekelci burjuvazinin bu sanat aşkı,
nereden geliyor? Neden durduk yerde böyle bir aşk depreşti? Veya “durduk yerde” mi o da tartışılır elbet...
Bu arada sanırım henüz konunun başındayken, kısa bir
tanım yapmakta yarar var: Sanat, bir bakıma, insanın
nesnel gerçekliği estetiksel biçimde yeniden yaratmasıdır. Yani, sanatta, nesnel gerçeklik estetiksel imgeler halinde yeniden üretilmiş olur. Ancak sanatta bütün kavga
da bu “nesnel gerçekliğin” nasıl algılandığı ve nasıl yansıtıldığı üzerine kopar.
Rus Sanatçı, Edebiyatçı Lunaçarski, burjuvazinin
“sanat aşkı”na ilişkin yaklaşık yüz yıl öncesinden şu
açıklamayı getiriyor:
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“Bugünün burjuvazisi, sadece içeriksiz biçimsiz sanatı
sever [aynı bugünkü gibi!]... bunu [bu içeriksiz biçimsiz
sanatı] tüm halk katmanlarına enjekte etmek istemektedir. Biçimci sanat egemen olduğunda, suratsız maskeler
taşıyan bu çapulcu takımı, edebiyat dahil olmak üzere
sanatın bütün alanlarına girdiğinde, o zaman çok değişik
bir rol oynamaya başlayacak... genel olarak insanları eğlendirecek, daha açık ifade etmek gerekirse, onları yanıltacaktır.”
İnsanları salt eğlendiren, ama özünde eğlendirir görünürken de, onları düzen hakkında yanıltan, onları düzene
karşı çıkamaz bir hale sürükleyen bir sanattan söz ediliyor burada. Eğlendirmek ve yanıltmak arasında kurulan ilişki son derece önemli ve öğreticidir.
Burjuvazinin sanata ilgisinin temelinde de kendi düzeninin devamını sağlamaya hizmet eden bir sanatın geliştirilmesi, bu tür bir sanatçılığın teşvik edilmesi vardır.
Burjuvazi en elit kesimlere hitap eden sergiler açarken
de, televizyonlardaki en pespaye eğlenceliklere sponsor
olurken de amacı temelde aynıdır.
Egemen sınıflar, zamanında sanatı yasaklayarak, hatta
bizzat sanatçının kendisini de asıp keserek veya yakarak, hapislere atarak, aç bilaç yaşamaya mahkûm ederek, düzene muhalif sanatı ve sanatçıyı yok etmeye
çalışmıştır. Şimdi burjuvazi daha incelikli çalışıyor. Dün
darağaçlarıyla, hapishanelerle yaptığını, şimdi sponsorlukla yapıyor.
Özlem: Evet, sponsorluk ekonomik gibi görünüyor ama
resmen politik bir mekanizma. Dünya halklarına, ezilenlere yüzünü dönmüş sanatçılar, her türlü kısıtlama ve
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baskıyla karşı karşıya bırakılırken, sırtını AB'ye, tekellere
yaslamış, burjuvazinin ve onun düzeninin alkışçılığını
yapan, halka, emeğe sırtını dönmüş sanatçılar, düzenin
her türlü teşvikinden ve nimetlerinden yararlanıyorlar.
Kemal: Zaten bu yüzden, Taksim’in göbeğinde pankart
açıp “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” diye haykırmak,
her sanatçının harcı değildir. Direnenlerle yan yana olmak,
her sanatçının harcı değildir. Onların sanat aşkıyla, burjuvazinin “sanat aşkı” arasında dağlar kadar fark vardır. Biz
şimdi burjuvazinin aşık olduğu sanatı, küçük-burjuvazinin
aşık olduğu sanatı ve sohbetimizin son bölümünde de
devrimci sanatçının aşık olduğu sanatı ortaya koyacağız.
Ayşe: Evet, baştaki tanımızda vurguladığımız gibi, sanat
nesnel gerçekliğin insan zihninde estetiksel olarak yeniden üretimi olduğu için, burada “gerçekçilik” kavramı
kilit önemdedir. Sanatın ne olup olmadığını da, sanatın
kültürel, siyasi, toplumsal işlevini de gerçekçiliğin çeşitli
biçimleri belirler.
Sanatta bizim esas üzerinde durmamız gereken akımlardan biri gerçekçilik akımıdır. Gerçekçilik, idealist felsefenin, metafiziğin etkisinin büyük ölçüde aşıldığı,
tarihsel ve toplumsal gelişmelerin doğa üstü güçlerle
değil, nesnel yasalarla açıklanmaya başlandığı bir döneme denk düşer.
Bu dönemin özelliği, kişilerin feodal ideolojinin köleliğine
başkaldırdığı, feodal egemenliğe karşı ‘bireyin özgürlüğü’ anlayışının uç verdiği bir dönem olmasıydı. Bu özellikler de tahmin edileceği gibi, esas olarak burjuvazinin
tarih sahnesine çıkmasının ve kapitalizmin giderek belirleyici hale gelmesinin ifadesidir. Yani, gerçekçilik,
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daha gerilere uzanan bir geçmişi olsa da, esas olarak
burjuvazi ile birlikte güçlü bir akım olarak gündeme geldi.
Burjuvazinin hayatın her alanındaki ideolojik, kültürel gelişimi ve hâkimiyeti, sanat alanında da burjuva gerçekçiliğinde somutlandı. Rönesans’la tohumları atılan
gelişme, burjuvazinin bu ilk hakimiyet döneminde tüm hızıyla sürdü. Burjuvazinin “eşitlik, özgürlük, kardeşlik” sloganlarını ön planda tuttuğu bu dönemde, burjuva
gerçekçilik akımı, burjuvazinin doğuşunu, yükselişini anlattığı eserleriyle en görkemli dönemini yaşadı.
Fakat bir süre sonra, iktidara iyice yerleşen burjuvazinin
politik tutumunun farklılaşmasına bağlı olarak sanatta da
kaçınılmaz bir farklılaşma oldu. Burjuvazi, artık “eşitlik,
özgürlük” sözlerini bir yana bırakmış, hemen her alanda
ikiyüzlülüğü esas almış bulunuyordu. Politikada ikiyüzlü
olan bir sınıfın sanat alanında “gerçekçi” kalabilmesi
mümkün değildi elbette. Gerçekçilik burjuvazinin sınıf çıkarlarıyla uyuşmazlık içine girdikçe, burjuva sanatçılar,
bu akımdan uzaklaştılar ve sanatın salt bir “ticari meta”
haline dönüşen biçimleri öne çıkmaya başladı.
Gerçekçiliğin özü, toplumdaki gerçek olgu ve olayları
esas almasıydı. Birey ile toplum arasındaki ilişkinin ve
toplumun yapısının incelenmesi, olaylar ve olgular arasındaki somut güncel bağların, toplumsal ilişkilerin nesnel olarak açıklanmaya çalışılması ve toplumun bu
yanlarıyla tasvir edilmesiydi. Bu tasvir, bir noktadan
sonra, burjuvaziyi rahatsız etmeye başladı. Çünkü gerçekçilik, kaçınılmaz olarak burjuva toplumunun olumsuzluklarının, adaletsizliklerinin, pisliklerinin ortaya serilmesi
anlamına da geliyordu. Bu anlamda, iktidarını pekiştirmesine paralel olarak burjuvazi gerçekçiliği reddetti. Bu
reddedişe karşı sanatın ve sanatçıların ilk tepkisi ise,
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burjuva toplumun eleştirisini daha yoğun biçimde yapmak oldu. İşte bu dönemde gelişen bu sanat da “eleştirel gerçekçilik” olarak adlandırıldı.
Gerçekçilik ve eleştirici gerçekçilik akımı, bir bakıma
sosyalist gerçekçiliğin de öncüsüdürler. Elbette bu, onların burjuva içeriğini ortadan kaldırmış olmuyor.
Mazlum: İsterseniz ben de sözünü ettiğiniz bu akıma ilişkin bir- kaç ek yapayım: Eleştirel gerçekçi akımın temel
eksiği ve yanılgısı, toplumsal gelişimi, tarihselliği içinde,
olguların birbirleriyle tarihsel bağlarını yerli yerine oturtarak ele almamasıdır.
Eleştirel gerçekçi akım içinde eserler veren sanatçılar,
egemen sınıflarla keskin bir dille alay ederler; eleştirilerinde oldukça acımasızdırlar, fakat, eleştirdikleri burjuvazinin tarihsel olarak nasıl ortaya çıktığını da ve nasıl yok
olacağını da görmezler pek; burjuvazinin ve kapitalizmin
alternatifi olacak sınıflara -yani proletaryaya- ve sisteme
-yani sosyalizme- kapalıdır eserleri.
Dolayısıyla, eleştirel gerçekçilik, mevcut sistemin adaletsizliklerine, bozukluklarına karşı, burjuva idealizminin
başka biçimlerine sarılmaya çalışır, çözümü bireyde, bireysel yöntemlerde aramaktan vazgeçmeyen bir sanat
akımı olarak şekillenmiştir.
Özlem: Hayatın İçindeki Teori’de birkaç hafta boyunca
emperyalizm konusunu işlemiştik. Oradan hatırlayacağınız gibi, emperyalizm, çürüyen, asalak kapitalizmdi. Bu
noktadan hemen bugünkü konumuza bağlantı kurabiliriz;
emperyalizm dönemi, kültürel alanda ve sanatta da çürümenin, asalaklığın kendini gösterdiği bir dönemdir.
138

sosyalist gerc¸ekc¸ilik
Ekonomide, siyasette, hayatın her alanında çürüyen,
asalaklaşan bir sistemin, kültür ve sanat alanında farklı
olması da düşünülemez zaten.
Veya şöyle diyelim: Sanattaki akımlar, anlayışlar da,
aynen siyasal ideolojiler, anlayışlar gibi, tarihsel süreçlere bağlı olarak ortaya çıkarlar.
Ayşe: Tekeller geliştikçe, piyasaya tam anlamıyla hükmetmeye başladılar ve kültür sanat alanını da
“piyasa”nın bir parçası haline getirdiler. Kültür sanat
alanı “piyasa” haline gelince, doğal olarak üretilen ürünler de, basit birer “mal” olma derecesine, “kar amacı”
taşıyan eserler olmak derecesine düşürülüyordu.
Peki bu değişim beraberinde hangi değişimleri getirdi:
Örneğin küçük burjuva sanatçının romanlarındaki, öykülerindeki, tiyatrolarındaki, müziklerindeki “iradeli”,
“özgün”, “güçlü” insan, tekeller karşısında ezildi. Kendine
güvensizleşen, geleceğe dair umutları tükenen küçük
burjuvazi, bireyi “yeniden” keşfetti. Fakat artık bu bireyin
karakteri de oldukça değişikti. Tekel öncesi dönemin
“özgür; güçlü, yaratıcı, demokrat bireyi”, yerini “geleceğinden korkan, güçsüz, edilgen bireye” bıraktı.
Burjuva anlamda gerçekçilik anlayışı, büyük ölçüde zamanını tamamlamıştı ve “dışavurumculuk, gerçeküstücülük, varoluşçuluk, yapısalcılık” gibi bunalım
akımları ortalığa saçılacaktı.
Bu akımlarla birlikte de, sanat, adeta kendine yabancılaştı, çürüme, yozlaşma içinde sanatın ortaya çıkışıyla,
tarihsel anlamıyla hiç ilgisi kalmayan eserler verilmeye
başlandı.
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Mazlum: Biraz önce denildiği gibi, sanat akımları da tarihsel süreçlere bağlı olarak ortaya çıkıyorlar. Mesela,
kapitalizmin gelişmesinin belli bir aşamasında, faşizmin
ortaya çıkmasıyla beraber, sanat alanında da faşist bir
anlayış oluştu.
Faşizm, otoriteye, iktidara itirazsız boyun eğen kitleler istiyordu. Faşizme gereken, robotlaşmış işçi, robotlaşmış
gençlerdi. Faşizm altında sanat ve edebiyat da bunu gerçekleştirmeye yönlendirildi. Buna hizmet etmeyen sanat
eserleri yasaklandı, yok edilmeye çalışıldı. Deyim yerindeyse, “hayvanlaştırılmış insan tipi”, faşizmin sanatının -resminin, edebiyatının, müziğinin- başkahraman
tipiydi. Nietzche gibi dönemin ünlü “düşünürleri, yeteneklerini faşizmin istediği insan tipini şekillendirmek için
seferber etmişlerdi.
Faşizmin “sanatı”ında, erkeğin asker olarak, kadının
çocuk doğuran makinalar olarak düzene itirazsız hizmet
ettiği, kitlelerin iradesi yerine Führer'in iradesini koyan,
düzeni kutsayan, düşünmeye düşman olan karakterler
hakimdir.
Avrupa kapitalizminin bağrında ortaya çıkan faşizm yenildi, fakat faşizmin sanat üzerindeki etkileri varlığını sürdürdü. Dahası, burjuvazi, artık insanlığı ileriye taşıyacak,
onu ruhen besleyecek, geliştirecek yeni sanat akımları
üretebilecek durumda da değildi. Bu nedenledir ki, son
yarım asırdır, burjuvazi cephesinden sanat alanında ne
bir yenilik, ne bir ilerleme vardır. Olanlar, biraz önce sayılan dışavurumculuk, gerçeküstücülük, varoluşçuluk gibi
akımların bin bir türlü versiyonları olmayı aşamayan
güdük, kısır anlayışlardır. Ki onların ürünleri de aynı şekilde kısır, etkisiz ürünler olmuşlardır.
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Özlem: Burada oldukça ilgi çekici olan bir nokta da şudur
sanırım. Eleştirel gerçekçilik gibi, temelde “burjuva” olan
akımlar bile, bugün emperyalist ülkelerde değil, mücadelenin belli boyutlarda sürdüğü, sınıf çelişkilerinin daha açık
ve keskin olduğu yeni-sömürge ülkelerde devam etmektedir. Emperyalist ülkelerde yaşam şansı bulamayan burjuva demokrat sanat, bu şansı ancak mücadelenin bir
şekilde sürdüğü sömürge ülkelerde bulabilmektedir.
Burjuvazi az çok güçlenir güçlenmez gerçekçilik akımını
reddedince, gerçekçilik akımının taşıyıcısı, sürdürücüsü
de burjuvazinin alt kesimleri ve özellikle de küçük burjuva
aydınları olmuştur.
Faşizme karşı direnişler, sanatın hemen her alanında,
romanda, müzikte, resimde, heykelde çok görkemli eserlerin yaratılmasına kaynaklık ederken, sınıflar mücadelesinin sonraki süreçlerdeki durgunluğu, böyle bir
dinamizmin yeniden görülmemesine neden olmuştur. Bu
durum da elbette kendine uygun bir felsefeyi, sanatı geliştirmiştir. Avrupa’da bu dönemi tarif eden daha çok statükocu felsefi akımlardır, statükocu sanat anlayışıdır.
Avrupa ülkelerinin aydınları, sanatçıları, bu dönemde
büyük ölçüde sisteme uyum sağlamışlardır.
Statüko, burjuva demokrasisinin savunulmasını gerektiriyordu. Yani küçük-burjuva aydın “yeni bir Hitler’e karşı”
idi, ama “toplumsal barış ve huzuru bozacak bir proletarya eylemine, devrimci bir girişime de” karşıydı. Böyle
düşünen sanatçı, kaçınılmaz olarak mevcut burjuva düzenin adaletsizliklerini, çürümüşlüğünü, haksızlıklarını
sanatın konusu olarak ele almayacak, bunları görmezden gelecek ya da bizzat ürettiği ürünlerle bunların gözlerden gizlenmesine, unutturulmasına hizmet edecektir.
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Ayşe: Elbette bu sanatta düz bir şekilde yapılmıyor. Kimileri, “muhalif” gözükerek yapar bunu. Güya eseriyle düzeni
eleştirir gibi gözükürken, düzeni kutsar; bir taraftan eleştirirken, başka bir yanıyla ona güç verir. Sanatsal ustalık, bu
kez, “cellatla asılanı” birbirine karıştırır, burjuvazinin ideolojisiyle proletaryanın ideolojisi, devrimle karşı devrimin
söylemi arasındaki farklar silinir. “Sanatın gücü”, işte burada düzenin hizmetine girer. Gerçeklikten kaçış, güçsüzlük, inançsızlık, cinsellik, korku(tu)culuk, mistisizm,
nihilizm gibi biçimlerle kendini gösteren çöküş sanatı işte
bu zeminde ve bu şekilde ortaya çıkmıştır.
Aslında şu bir gerçektir ki, tüm tarih boyunca, sanat alanındaki en görkemli ürünler, sınıf mücadelelerinin en
üst düzeyde seyrettiği, en büyük altüst oluşlarının yaşandığı, bazı sınıfların çürüyüp yok olurken yeni sınıfların yükseldiği, yeni toplumsal yapıların şekillendiği
dönemlerin ürünleridir. Bu anlamda denilebilir ki, en
görkemli sanat ürünleri, sınıflar mücadelesinin yükseliş
dönemlerinin ürünleridir. Mücadelenin dışındaki sanat,
ölü sanattır.
Uzun dönemler bilimde, teknikte ve kültür, sanat alanında sayısız gelişmenin yaşandığı, bilimin ve sanatın
adeta yuvası olarak adlandırılan Avrupa emperyalist ülkelerinde, günümüzde ciddi anlamda bir sanatsal üretimden söz edilememesi, işte sözünü ettiğimiz bu olguyla
doğrudan bağlantılıdır.
Mücadelenin dışında, tarihselliğin ve toplumsallığın, gerçekçiliğin dışında bunalımdan, bireycilikten, gerçeküstücülükten başka ne üretilebilir ki?! Brecht şöyle diyor:
“Genelde, yaşamda gerçekçi olmayanlar, sanatta da
gerçekçi olamazlar.”
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Kemal: Sanat gerçekçilikten uzaklaştıkça, sanat ürünlerine de karamsarlık, korku, ahlaki yozluk, felsefi idealizm, gericilik damgasını vurmaya başlar. Düzenin
bunalımı, kendini burjuva aydında ve düzenle statükosu
vasıtasıyla kopmaz bir bağ içindeki küçük-burjuva aydında farklı biçimlerde yeniden üretir. Bunalım ve bireycilik birbirleriyle ayrılmaz kardeşler gibidirler. Bunalımın
sanatı da doğal olarak yaratıcılıktan yoksun olacak, çare
olarak taklitçiliğe; hatta aşırmacılığa başvuracaktır.
Sanat, insanı insan yapan özelliklerin geliştirilmesine hizmet etmeli, insanın manevi dünyasını beslemeli.
Oysa, insanın ruhunu karartan, yaşama, mücadele etme
azmini körelten “eser”ler, insanı alçaltan, insanı emeğine
ve kendine, tarihine, kültürüne yabancılaştıran garip ürünler, çok çeşitli şekillerde düzen tarafından empoze edilmektedir. Bu sanatta, insanı aşağılayan, alçaltan davranışlar,
en özgürlükçü, en ilerici davranışlar olarak ilan edilirken,
devrimcilik, fedakarlık, paylaşmak, küçümsenir.
Özlem: Bir örnek; devrimciler, bu sanatta hep karikatürize
edilmiş, kabalaştırılmış, mekanikleştirilmiş, şematikleştirilmiş şekillerde yer alır. Devrimcilerin hep böyle kaba,
mekanik, aslında korkak, aslında kişisel komplekslerinden başka bir hareket noktası olmayan karakterler olarak
gösterilmesine karşın, bireyciler, yozlaşmış tipler, güya
topluma kafa tutan en güçlü bireyler olarak gösterilir.
Devrimciyi olduğu gibi gösteremezler. Çünkü bu da bir
cesaret işidir ve olduğu gibi gösterilen bir devrimci, aynı
zamanda onları vuran bir devrimci olacağı için, romanlarında, şiirlerinde o gerçek devrimciye yer verme cesaretini gösteremezler.
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Ahmet Altanların kitaplarının liste başı yapılmasıyla (dikkatinizi çekiyorum, liste başı olması değil, liste başı yapılması diyorum ki bu da meselenin bir başka yanıdır),
ahlaki, sosyal çöküşün aynı dönemlerde yaşanması hiç
kuşkusuz rastlantı değil. Bunlar birbirini besliyorlar.
Diyelim ki, Harry Potter gibi filmler veya ülkemiz televizyonlarındaki “sihirli” diziler, bunlar bir sanat ürünü mü
sizce?
Hayır, sanatla hiç ilgisi yok bunların. Bunlar işte en başta
değinildiği gibi, alınıp satılan birer “mal”dır. Alınıp satılmak için üretilmişlerdir. Bunlarda ne biçimiyle, ne muhtevasıyla sanatsal, toplumsal hiçbir kaygı yoktur. O tür
filmlerde, dizilerde yer alanların sanatçılığı da tartışmalıdır elbette.
Ayşe: Bu noktada Pablo Picasso’nun şu sözünü hatırlamakta yarar var:
“Sanatı para kazanma aracı durumuna getirenlerin çoğu
sahtekardır. ... Hayır; resim evlere, saraylara süs olsun
diye icat edilmedi. Siz sanatçının ne olduğunu sanıyorsunuz? Ressamsa yalnızca gözleri, müzisyense yalnızca kulakları olan, ya da şairse yüreğinin her
kıpırtısında harp çalan, boksörse yalnızca kasları olan
bir geri zekalı mı? Tam tersine! Sanatçı aynı zamanda
politik bir kişidir ve dünyada olup biten iyi, kötü, korkunç,
olaylara tüm varlığıyla tepki gösterir.”
Elbette burjuvazinin ideolojik hegemonyası altına girenler, Picasso’nun söylediği gibi düşünmekten ve davranmaktan çok uzaktılar artık. Yeni bir sanat türü ve yeni bir
sanatçı tipi vardı şimdi meydanda: Bu tür akımlar, uzun
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bir süre “yeni sanat, yeni edebiyat” olarak adlandırıldılar. Bir yenilik yoktu. Yenilik dedikleri, sanatsal bir çöküştür. Gerek dünyada, gerekse de ülkemizde
1980’lerden bu yana çok satan kitaplara, çok izlenen
filmlere yani burjuvazinin en çok reklamını yaptığı sanatsal ürünlere bakıldığında, onlarda ya cinselliğin, ya felsefi
idealizmin, ya metafiziğin damgaları vardır. Bu sanatın
“karakterleri”, ya doğa üstü güçlere sahiptir, ya cinsellik
içinde boğulup hayvanlaşmış, ya “bireyciliği” içinde bunalmışlardır. Burjuvazinin bol bol reklamını yaptığı ünlülerin, mesela Henry Miller, George Orwell veya Kafka'nın
romanlarında bu tiplerden bol bol vardır. Altan ve benzerlerinin romanları da veya Da Vinci’nin şifresi gibileri
de aynı çizginin günümüzdeki devamıdır. Burjuvazi dönmüş, dolaşmış, geldiği yerde, insanı geliştiren değil, düzeninin
devamı
için
insanı
etkisizleştirmeyi,
pasifleştirmeyi amaçlayan bir sanatı moda haline getirmiştir. İlginç değil mi; dine, metafiziğe karşı savaş içinde
gelişen burjuvazi ve onun sanatı, kültürü, bugün metafizikten medet umar, onun propagandasını yapar durumdadır.
Kemal: Ve fakat şunu da ekleyelim; bu modayı asıl izleyenler, küçük-burjuvalardır. Burjuvazinin “sanat ordusu”
esas olarak onlardan oluşur.
Solun, halk hareketlerinin gerilediği, yenildiği dönemler,
sosyalist sistemde büyük gerileyişlerin yaşandığı dönemler, sanatın da dibe vurduğu dönemlerdir. Burjuva gerçekçiliğin sürdürücüsü olan, bu yanıyla da muhtevası en
genel anlamda demokrat olan küçük burjuva sanat, böylesi dönemlerde gerçekçilikten hızla uzaklaşır, gerçeklikten kaçış aynı zamanda eleştiriden, demokratik bir
muhtevadan, halkın değerlerinden, tarihsel değerlerden
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de uzaklaşmaktır; işte bu uzaklaşmanın sonucunda bu
tür dönemlerin sanatını, yozlaşma, soysuzlaşma doldurur. Emperyalist merkezlerde üretilen ve yeni-sömürgelere ya doğrudan ihraç edilen, ya da empoze edilerek
yaygınlaştırılan pespaye sanat anlayışı ve ürünleri, “piyasaya” hakim olur. 12 Eylül’den bugüne sanat alanında
yaşananlar bir yanıyla da budur.
Sevgili arkadaşlar, izninizle sohbetimizi burada noktalıyoruz. Haftaya devam edeceğiz konumuza. Ve o bölümde de esas olarak devrimci sanat ve devrimci
sanatçıyı ele alacağız. Fakat en genel anlamda şunu
sonuç olarak belirtelim ki, sanat ve sanatçılar, olan bitenin dışında değillerdir. Düzeni kutsayan, halka sanat
adına “eğlencelik” sunup onu yaşadığı dünyaya ilişkin
yanıltan bir sanatçı da, yoksulların üstünden elbiselerine
çekip alan, onları aç bırakan burjuvazi kadar, suçlu, sorumludurlar. Şimdilik hoşçakalın, haftaya görüşmek
üzere.
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DEVRİMCİ SANAT VE ASALAK SANAT
Hayatın İçindeki Teori 2 - Haziran Yayınları - Sanat 2
Okurlarımıza sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz
sohbetimize. Sanat konusuna kaldığımız yerden devam
edelim. Nerede kaldığımıza dair de kısa bir hatırlatma
yapacak olursak; sanat nedir, sanatın içindeki bir akım,
tarz olarak gerçekçilik, eleştirel gerçekçilik nedir, burjuvazi sanattan, sanatçıdan ne ister, onları nasıl şekillendirir, bunlara değinmiştik ilk bölümde. Bu bölümde de
devrimci sanat ve devrimci sanatçıyı ele alacağız. İdilcan
Kültür Merkezi’nden Ayşe arkadaşımız sohbetimizin bu
bölümünde de bizimle.
Ayşe: Sohbetimizin başında politik bir tutumu netleştirmek açısından şu soruyla başlayalım: Devrimci bir sanatçı, eserleriyle ve toplumsal yaşamın bütünündeki
yeriyle devrime nasıl hizmet edebilir? Bunun için sanatçının kendini devrimci, sosyalist olarak adlandırması yetmez. Sanatçının devrimci bir rol oynayabilmesi birkaç
boyutu içerir.
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Birincisi, ürettiği eser, içeriğiyle ve biçimiyle devrimci
olmalıdır elbette. İkincisi, sanatçı, politik tutumuyla, örgütlülüğüyle devrimci olmalıdır; “ben ürünümü veririm,
benim mücadelem de bu” tavrı, kaçış içindeki sanatçının
tavrıdır. Üçüncüsü, sanatçı hem ürünüyle, hem politik
tavrıyla, ülkesinin ve halkının somut sorunlarına müdahil
olmalıdır. Sanatsal faaliyette, devrimci, demokrat, ilerici
her sanatçının bir öncelikler sırası olmak durumundadır.
Bugün eğer kendine devrimci, sosyalist diyen yüzlerce,
belki binlerce sanatçı olmasına karşın, ne sanatsal ürünlerde, ne sosyalist sanatçıların politik tavrında buna denk
düşen sonuçlar ortaya çıkmıyorsa, bilinmelidir ki, sorun
bu noktadaki eksikliklerden kaynaklanmaktadır.
Avrupa’dan veya Amerika’dan empoze edilen, oralarda
“moda” yapılan konuları gündemlerine alıp, o “konular”
etrafında sanat yapanlar, en başta kendi gerçeklerinden
uzaklaşmış olurlar ki kendi gerçeklerinden uzaklaşmak,
bir sanatçı için bindiği dalı kesmekten farksızdır.
Gerçeklerinden uzaklaşmak, esas olarak bir sonuçtur;
mücadeleden uzak durmanın bir sonucu. Bu tavır çeşitli
dönemlerde yaygın bir tavır olduğu içindir ki Türkiye solunun tarihinin çok çok önemli aşamaları, olayları, devrimci muhtevasıyla romanların, filmlerin, müziklerin
konusu olmamıştır yeterince. Bu konular ne yazık ki, sanatın “tüccarlarının” eline kalmıştır.
Gerçekte dünya sanatını her biçimiyle beslemiş olan
büyük direnişler, büyük acılar, büyük yenilgiler, büyük zaferler ve büyük mücadeleler, insanlığın hafızasına mutlaka nakşedilmesi gereken büyük fedakarlıklar,
kahramanlıklar ve kahramanlıkları sıradanlaştıranlar bir
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yana bırakılmış, bunların yerini bunalım, bireycilik, döneklik, cinsellik, inançsızlık, metafizik almıştır.
Zaman zaman tanık olmuşsunuzdur, “Türkiye'de roman
yok”, “Türkiye'de şiir yok” şeklinde düşünceler dile getirilir, bunun üzerinde tartışmalar olur. Oysa sorun çok karmaşık değildir; roman, şiir, kısacası sanat varsa, bu
zeminde vardır, yoksa bu nedenle yoktur. Senin ele alacak bir “konu”n, “tema”n yoksa, söyleyecek bir şeyin
yoksa, aydınlatacak bir karanlığı hedeflememişsen, oradan şiir de çıkmaz, roman da, başka bir sanat türü de.
Kemal: Devrimci sanatın konusu hiç kuşku yok ki, çok
çeşitli olabilir. Marx’ın sözüyle söylersek, insana dair her
şey, devrimci sanatın konusu olabilir. Bu noktada esas
olan, sınırsız çeşitlilikteki o konuların nasıl bir bakış açısıyla, hangi temelde ele alındığıdır.
Halkın tarihsel mücadele ve direniş geleneği, bu mücadele ve direniş içinde oluşturduğu değerler, kuşku yok ki,
sanatın en temel kaynakları arasındadır. Halkımızın Bedreddinler’den Pir Sultanlar’dan getirdiği dayanışma ve
direnme mirası, 1920’lerde emperyalizme karşı sürdürdükleri kurtuluş savaşı, Kürtler’in, Türkmenler’in tarihindeki ilerici ve ulusal muhtevalı isyanlar, 1960’lardan bu
yana bu topraklarda sürdürülen mücadeleler, gerçekleşen büyük direnişler ve kahramanlıklar, tüm bunlar sanat
için gürül gürül akan kaynaklardır. Sosyalist sanat, bu
kültürel mirası araştırmalı, bu mirastaki mistik, idealist
öğelerin eleştirisini yaparak, tüm olumlu değerleri yeni
bir estetik içinde bugüne taşımalıdır. Sosyalist sanat
bunu yapabildiği ölçüde, hem zengin bir kaynağa kavuşmuş, hem de halkın kültürel mirasındaki dinamik, devrimci özü zenginleştirerek geliştirmiş olacaktır.
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Özlem: Bu noktada devrimci sanatı ilkeler açısından ele
alalım, yani bir anlamda tanımlayalım.
Mücadelenin içinde bulunduğu aşama, mücadelenin ihtiyaçları, halkların tarihsel-toplumsal özellikleri, halkların
kültürel mirası gibi birçok etken sanatın biçimlenmesinde
rol oynar.
Fakat sanatın bu etkenler içinde kendi biçimini bulması,
saptırıcı etkenlerle kendi arasına bir sınır çekebilmesi
için sanatın hedefi ve sanatçının bakış açısı sağlam bir
temele oturmalıdır.
Bu temel, ezilen ve sömürülen halkın kurtuluşu olmalıdır.
Lenin’in edebiyat için belirttiğini tüm sanat dalları için geçerli olarak görebiliriz: “Edebiyat, genel proletarya davasının bir parçası olmalıdır.”
Bu anlamda devrimci sanat, her şeyden önce, emekçi
halkın sanatıdır. Amaçta, muhtevada ve biçimde, diğer
sanat anlayışlarından ayrılır. Devrimci sanat, sanatla mücadeleyi bütünleştirmektir.
Ayşe: Sohbetimizin ilk bölümünde gerçekçilik akımının
çeşitli dönemlerdeki şekillerinden söz etmiştik; Gerçekçilik, eleştirel gerçekçilik ve Sosyalist Gerçekçilik. Sanat,
Sosyalist Gerçekçilikle, tarihinin en işlevsel anlamına
kavuşmuştur.
Sosyalist Gerçekçilikten, proletarya davasına hizmet
eden, onun mücadelesinin bir parçası olan proletarya sanatını anlamak gerekir.
Şunu da belirtmek gerekir ki, bu tanımlamalar, bir bakış
açısını ifade eder, bir sınırı değil. Sanat, bu bakış açısı
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içinde, tarihsel, toplumsal dinamiklere, ülkenin, halkın özgünlüklerine ve zenginliklerine göre, kendisini onlarla
besleyerek şekillenir.
Hep söylendiği gibi, sanat muhalif olmalı, eleştirmeli,
fakat bu yeterli değildir. Biz, devrimci, demokrat, ilerici
sanatçının işlevinin eleştirmek, muhalefet etmek olduğunu söyleyenlere katılmıyoruz. Devrimci, sosyalist bir
sanatçı, sadece eleştirmekle kendi ayrımını koymuş
olmaz, eserleri, onun düşüncesiyle paralel bir misyonu
yerine getiremez. Peki nasıl olmalı?
“Sosyalist gerçekçiliğin belirgin özelliği de, yeni bir toplum düzenini kurmak için gerekli olan insan niteliklerini bulup çıkarma amacını gütmesidir. Eski düzene
başkaldırış -eleştirici gerçeklikle toplumcu perspektifin
birbirine yakıştığı nokta- bu çok daha köklü yönetim
içinde ikinci dereceden bir önem taşır.” (G. Lucacs, Çağdaş Gerçekliğin Anlamı)
Burada özellikle iki nokta öne çıkıyor: Birincisi, “yeni bir
toplum düzeni”nden, yani bir alternatiften söz ediyor.
İkincisi, o alternatif düzeni yaratacak insanların ortaya
çıkarılmasında sanatın rolünden söz ediyor. Yani devrimci sanatçının en önemli ayrım noktalarından biri mevcut sömürü düzenine karşı bir alternatifi olmasıdır.
Lucacs’ın sözlerindeki “yeni bir toplum için gerekli olan
insan niteliklerini bulup çıkarma” işlevi, sanat açısından
en önemli sorunlardan biridir. Bu, bir başka deyişle, yeni
toplum düzenini kuracak insanı yaratmak olarak da adlandırılabilir.
Mazlum: Elbette, burası çok önemli; nasıl ki, burjuvazi
mevcut sömürü düzenini sürdürmek için bireyci, dinamik151
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lerini kaybetmiş, ruhsuz, irade gücünden yoksun, doğaüstü, gerçek üstü güçlere inanan, cahil, fedakârlık, cüret
gibi duygulardan uzak kitlelere ihtiyaç duyuyor ve sanatı
da kitleleri bu kalıba dökmek için kullanıyorsa, ezilen sınıflar da, kendi gücüne güvenen, kararlı, inançlı, edilgen
değil inisiyatifli, boyun eğen değil isyan eden, coşkulu ve
bilinçli insanlara ihtiyaç duyar ve hangi dalında olursa
olsun, sosyalist sanat da bu nitelikteki insanları yaratma,
şekillendirme işlevini üstlenir.
İnsanların duygularını, düşüncelerini geliştiren, onlara
hayata ve kavgaya dair bir dinamizm taşıyan, onların iradesini, azmini güçlendiren, kavgada yetkinleştiren bir
misyon üstlenebilmek, sanatın görevleri arasındadır ve
elbette sanat, bu işlevini, her alanda yetkin ürünlerle sağlayabilir.
Gerçekten de devrimci sanat, devrim mücadelesini yürütecek insanların yaratılmasında çok önemli bir misyon
üstlenebilir.
Devrimci sanat, hayatın ve mücadelenin karmaşıklığı
içinde, bazen tek bir ayrıntıyı işleyerek, bir ayrıntıyı öne
çıkararak, bazen ise gereksiz ayrıntıları eleyip somut
gerçekliği kitlelere bütünsel ve çarpıcı biçimlerde yansıtarak, insanlara kavgaya ve geleceğe dair perspektifler
sunar.
Özlem: Evet işlevlerinden biri de bu sanatın. Şimdi buradan devam edersek: Sosyalist sanat; ilerici, demokrat,
sosyalist sanatçı, haklı olanın yanında saf tutar ve haksız
olana, gerici olana, çürüyene karşı sanatıyla savaşır. Çelişkileri ve bu çelişkilerin kaynaklarını sanatın diliyle yoğurup ortaya koyar. Sosyalist Gerçekçi sanat, savaşçı
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sanattır. Bunun nesnel zorunluluğu her şeyden önce, sanatın zaten savaşın -istenilse de, istenilmese de- sürdüğü bir toplumda yapılmakta oluşudur. Başka deyişle
sanat ve sanatçı içinde olsa da olmasa da zaten bir
savaş vardır o toplumda. Dolayısıyla sanatçı bu noktada
o savaşın içinde olmak veya dışında kalmak noktasında
bir kararla yüz yüzedir; onun sanatı, vereceği ürünler de
bu karara göre biçimlenecektir. Sınıflı bir toplumda
ezenle ezilen arasında, sömürenle sömürülen, meşru
olanla gayri-meşru olan, haklıyla haksız, çirkinle güzel,
yanlışla doğru arasında bitmeyen bir savaş vardır ve sanatçı bunlar arasındaki çelişkileri, çatışmaları estetik biçimler içinde ortaya koyandır. Bunların dışındaki bir
sanat, soyut, gerçeküstücü, metafizik, içi boşaltılmış biçimci sanat akımlarından öteye geçemez.
Örgütsüz mücadele, beyhude bir mücadeledir. Sonuç
almak için örgütlülüğün şart olduğu açıktır ve bunu
açıkça görenlerin, görmesi gerekenlerin başında da
aydın sanatçılar gelir. Bu noktada devrimci sanatçılığın
en önemli gereklerinden biri de, emekçileri, tüm halkı,
aydınları, örgütlü mücadeleye yöneltmektir; sanatçının
sözü de, eseri de, pratiği de halka bunun bilincini taşımalıdır. Sanat, devrim mücadelesi etrafında ortak bir ruh
birliğini yaratmayı, mücadelenin moral ve ahlaki değerlerinin şekillendirilmesi görevlerini üstlenir. Bu anlamda
sanatçı, insanların yalnız düşüncelerini etkilemeyi değil;
duygularının, moral değerlerinin de değiştirilmesini, bunların güçlendirilmesini amaçlar.
Keza, sanat açısından bir başka görev daha: Halkın mücadeleye katılımını engelleyen, sınırlayan sayısız gelenekler, önyargılar vardır. “Devletin güçlülüğü, yıkılmazlığı”
gibi kökleşmiş düşüncelerden tutun da kültürel yozlaş153
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maya kadar birçok etken, halk üzerinde değişik düzeylerde etkilerde bulunur. Bunlara karşı savaşın en önemli
mevzilerinden biri de sanat alanı olacaktır. Bu gelenekleri,
önyargıları yıkmayı kendi görevi olarak gören bir sanat gelişir, mücadelenin bir parçası olur.
Bu tarihin bir kısmında feodal önderlikler, şeyhler, ağalar
vardır direnişlerin başında. Fakat bütün bu şekillenme,
kendi tarihi koşulları içinde oluşmuştur ve halkın isyanının adalet, eşitlik, özgürlük talebiyle dolu bir özü vardır.
Sanat işte o özü alıp çıkaran güçtür.
Halkın isyan ve direniş geleneği, sanatsal düzeyde yeniden yaratılmalı, yeniden üretilmeli, halkın kendine
güven duymasını sağlayacak tarihi gerçekler, sanatın
tüm biçimleri aracılığıyla halkın önüne konulmalıdır.
Okullarda çocuklarımıza, gençlerimize öğretilen tarihin
eksik, yanlış olduğu hep söylenilir. Burjuvazinin böyle
yapması da son derece doğaldır. Sosyalist sanat, işte bu
çarpıtılmış, içi boşaltılmış tarihe karşı büyük bir mücadele vermek zorundadır.
Ayşe: Peki sosyalist sanat bu işlevi üstlenirken, eserlerinin muhtevasını böyle belirlerken, biçimde nasıl olacak? Bu noktadaki bazı yaklaşımlara da değinmekte
yarar var. Sosyalist sanat, “kuru, soyut bir dogmatizmle”
üretmez eserlerini, böyle bir üretimin de yukarıdaki işlevleri yerine getirmesi beklenemez zaten. Sosyalist sanatın
en yetkin ürünleri, diyalektik materyalizmin bilimsel bakışına sahip sanatçıların elinden, beyninden çıkmıştır.
Soyut bir biçimde sosyalizmden, işçi sınıfından söz etmekle, işçi sınıfı ve sosyalizm savunuculuğunu pratikten
koparmakla sosyalist sanat yapılamayacağı açıktır.
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Bu konudaki tartışmaların birçoğunda iki uç, iki ayrı
sapma karşı karşıya getirilmektedir.
Hitap ettiği emekçi kitlelerin kültürel düzeyini yadsıyan
bir elitizm savunulamayacağı gibi, hiçbir estetik niteliği
olmayan ürünlerle halkın sanatsal algısını körelten bir
basitlik ve kabalık da savunulamaz.
“Slogancı sanat” denilerek sanatın devrimci işlevi yadsınamayacağı gibi, sanatın kendi özgünlüğünü yok sayarak onu siyasal bir metine indirgemek de kabul edilemez.
Yani burada görüleceği gibi, sorun uçlaştırılarak ele alındığında, o tartışma içinden çıkılmaz bir hal alır. Sanatçı
kendi çizgisini iki “uç”tan biriyle ifade etmek zorunda kaldığında, aslında sınıflar mücadelesinde, devrim mücadelesinde üstlenebileceği rolden de uzaklaşır. Çünkü bu
uç yaklaşımlarla sanat devrimci bir rol oynayamaz.
Kemal: Şimdi aslında bu tür tartışmalar, sanatı sınıflar
mücadelesinin dışında ele alanların tartışmasıdır bir
yerde de. Sanatı, sınıf mücadelesinin içinde bir unsur
olarak görenler için zaten bu tür tartışmalar, gereksiz,
aşılmış tartışmalardır. Devrimci-demokrat sanat, ifadesini
en geniş anlamda anti-emperyalist, anti-oligarşik kültürde bulur.
Sanatın hep tartışılan evrenselliği de veya ulusallığı da
bu mücadelenin dışında değildir. Sosyalist Gerçekçi
sanat; emperyalizme ve oligarşiye karşı ülkemiz toprakları üzerinde gelişen mücadeleyi ifade etmesi yanıyla
ulusaldır. Proletarya sanatına ve kültürüne damgasını
vuran sınıflar mücadelesinin enternasyonalist niteliğinden dolayı da devrimci sanat evrenseldir.
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Sosyalist sanat, proletaryanın ve onun bu mücadeledeki ittifaklarının, Cephe’deki bileşenlerinin kültürüne,
sanatına, emperyalizme ve faşizme karşı olan yanlarıyla sahip çıkar, destekler. Sosyalist sanat, “ulusal kültür”ün içinde yer alan “egemen sınıflara karşı olan
emekçi sınıfların kültürü”ne sahip çıkar; o kültürü sahiplenerek geliştirir ve dönüştürür. Fakat sosyalist aydınlar,
sanatçılar için esas olan, devrimci mücadelenin ve sosyalizmin kültürü ve sanatını (veya buna genel anlamda
proletaryanın sanatı da diyebiliriz), geliştirmektir. Çünkü
proletarya, “en başta kendi bağımsız sınıf kültür ve sanatını geliştirmeden, ulusal demokratik kültürü de geliştiremez, onu toplumsal gelişmeye bağlı olarak
tedricen özümleyemez.”
Bunları belirlemek, sanatın “kimliğini” belirlemek açısından önemlidir. Ki, bu kimliği de şöyle özetleyebiliriz:
Anti-emperyalist, anti-oligarşik devrim sürecinde gelişen
kültür ve sanat, hem demokratik ve devrimci, hem ulusal ve sınıfsal ve hem de yerel ve enternasyonal nitelikler taşır.
Ayşe: Burada, bu kavramlardan söz ederken gözden kaçırılmaması gereken bir noktayı da belirteyim. Sanatın
bütün bu ulusal, enternasyonal, yerel evrensel niteliklerinden söz ederken, hep mücadelenin, sınıflar mücadelesinin içindeki bir sanattan söz ediyoruz. Bu
mücadelenin içinde olmayan bir sanatın zaten bu tür nitelikleri de yoktur, olsa da önemi yoktur.
Sanat, ancak sınıfsal niteliğiyle birlikte bütün bu özel ve
genel anlamlarına kavuşuyor. Bunun dışında düşündüğünüzde işte bayatlamış “sanat sanat içindir” burjuva nakaratına geliriz.
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Mao, “kültürsüz bir ordu ruhsuz bir ordudur, ruhsuz bir
ordu ise düşmanı alt edemez” diyor. Evet, biz halk cephesinden bakan, emperyalizmi, oligarşiyi alt etmeyi düşünen bir sanattan söz ediyoruz.
Burjuvaziye karşı savaşta en önemli silahlarımızdan biri
hiç kuşku yok ki, ideolojimizdir. Fakat her devrimci, proletarya ideolojisi ile olduğu kadar, proletarya kültürü ile
de donanmalıdır.
Daha önce de yapılmış bir benzetmeyle söylersek;
“cephe, halk savaşçılarının atış gücünü, kaslarını besler;
politik eğitim beyinlerini besler; devrimci sanat ise savaşçıların yüreğini besler.” Bu benzetmeye, sanatın sadece yüreğe değil, aynı zamanda beyine de seslenen bir
yanı olduğunu da ekleyebiliriz.
Sanatın slogancı olup olmaması, sanatın kim için, ne için
olduğu gibi tartışmalar veya “örgütlülüğün sanatı öldürüp
öldürmediği” gibi tartışmalar, aslında ülkemiz sanatçılarının artık aşmış olmaları gereken bir yandır diye düşünüyoruz. Çünkü gerek ülkemizde, gerek dünyada çok
çeşitli biçimlerde çözülmüş bir tartışmadır. Biz belki de
aslında aşılmış tartışmanın da oldukça gerisindeyiz. Mesela, kendisi bir şair olan Sandinist devrim önderlerinden Thomas Borge ne diyordu:
“Sanatçıların sanatlarına silahmışçasına, silahlarına da
sanatmışçasına sarılmaları gerekir”.
Veya Lorca’nın şu tanımına ne denilmeli: O kendisini “Her gerçek şair gibi ben de devrimciyim” diye tanımlar.
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Ve bir sanatçı tavrı örneği daha: Sosyalist Gerçekçi sanatçı Mayakovski şöyle diyordu: “Diyorlar ki Mayakovski
bir ozandır. Vız gelir bana ozanlık!.. Ozan değilim ben,
kalemimi, yaşadığımız çağın, şimdi var olan gerçekliğin
ve onun kılavuzu olan Sovyet Yönetiminin ve partinin
hizmetine koymuş bir adamım, her şeyden önce...” (Aktaran Anverziss, Estetik)
Bu tanım ve tutumları, özellikle insancıllıkla devrimciliği,
örgütlü olmakla sanatçılığı karşı karşıya getirenlere ithaf
etmek gerekir... Örgütlülüğün ve mücadelenin, sanatı,
sanatçıyı nasıl etkilediğini çok somut görmek için Tecrite
Karşı Sanatçılar’a bakmak gerekir, Ortak Düşman Amerika’dır kampanyasında yer alan sanatçıların duygularına,
düşüncelerine
kulak
vermek
gerekir.
Örgütlülükleriyle, pratik içindeki varoluşlarıyla ve eserleriyle yıllardır örnek olan sanatçılara bakmak gerekir. Aslında hayatın kendisi her zaman olduğu gibi, sanatçılara
da yolu gösteriyor. Gördüğümüz şudur ki; mücadele ve
örgütlülük, sanatçıyı besleyen, sanatı en görkemli örneklerine ulaştıran en güçlü kaynaklardır.
Diyelim ki bir sanatçı, insanlıktan, sevgiden, kardeşlikten
söz eder; ama mesela Kürt sorununda tam bir şovenist
tavır gösterir. Düzenin “riskli” alanları söz konusu olduğunda kardeşliği, sevgiyi aklına bile getirmez. Böyleleri ne
yazık ki çokçadır. Ve bu da bir kez daha gösterir ki, hem
düzenden yana olup hem hümanist olmak mümkün değildir. İnsancıl olabilmek için de devrimci olmak gerekir.
Kemal: Evet sevgili okurlarımız, “sanat” konusundaki
sohbetimizi, Ayşe arkadaşa katılımı için teşekkürlerimizi
ileterek burada yavaş yavaş noktalıyoruz. Kısa bir toparlama yapıp bir iki noktayı vurgulayayım. Aslında sanat
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ve sanatçılık konusunda bireyci, statükocu, popülist yaklaşımlar, burjuvazinin sanat konusundaki yönlendirmeleri
tamamen terkedildiğinde, düzen içi kaygılar bir yana bırakıldığında, devrimci sanatçıların bugünkünden daha
güçlü ve etkili olacakları ve daha güçlü eserler verecekleri muhakkaktır.
Devrimci sanatçı, halkın ve mücadelenin içinde olan sanatçıdır. Eleştiren ama bununla yetinmeyip çözüm gösteren, yol gösterendir. Halkın, mücadelenin dışında olan
bir sanatçı en fazla, iyi bir tasvir yapabilir. Ama onun ötesine de geçemez. Üretkenliği er geç kısırlaşmaya mahkûmdur, çünkü en zengin kaynaktan beslenmemektedir.
Sanatçı da tüm tarihin gerçek motoru olan sınıflar mücadelesi içinde üretir, anlar, yeni tarzlar bulur, yetkinleşir... Bu tarihin dışında kalanlar, en fazla çürümenin
sanatını, asalak düzenin asalak sanatını yapabilirler. Sanatın bu türü burjuvaziye ve küçük burjuvaziye sahte
zevkler, suni hazlar verebilir. Hatta bu sanatın çok yüksek miktarların döndüğü bir “pazarı” da oluşabilir; sanatın
bu türlüsünü yapanlar, belki çok para da kazanabilirler
ama bir sanatçı değil, eserleri yalnızca dolarla ölçülebilen
birer “sanat taciri” olarak geçerler tarihe.
Sevgili okurlarımız, burada noktalıyoruz konumuzu; bir
sonraki sohbetimizde buluşmak üzere, şimdilik hoşçakalın.
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DOĞALCILIK VE SOSYALİST GERÇEKÇİLİK
Asım Bezirci - Sosyalizme Doğru
(Sanat Emeği, Ağustos 1979)
Sosyalist Gerçekçilik, adından da çıkarılacağı gibi, sosyalist dünya görüşü ile gerçekçi sanat anlayışından kaynaklanır.
Bilindiği üzere, sosyalist dünya görüşünün temelinde diyalektik maddecilik ile tarihsel maddecilik bulunur. Bunlarla Sosyalist Gerçekçilik arasındaki bağları daha önce
açıklamıştım. Ayrıca, Sosyalist Gerçekçilik ile eski gerçekçilik arasındaki ayrımlara ve sosyalist gerçekçiliğin
kapitalist toplumda geçirdiği aşamalara da başka yazılarımda değinmiştim. Şimdi ise doğalcılık (natüralizm) ile
Sosyalist Gerçekçilik arasındaki ilişkiler üzerinde durmak
istiyorum.
DOĞALCILIK NEDİR?
“Doğalcılık” felsefe, ahlâk, bilim ve estetik alanlarında
kullanılan, az çok değişik anlamlar kazanan bir terimdir.
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Felsefede doğalcılık “ilk ilke” olarak doğayı alır, her şeyi
ona indirger, onunla açıklamaya çalışır, onun dışında hiçbir şeyin var olmadığını öne sürer.
Ahlâkta doğalcılık insan doğasını temel alır, içgüdülere
yaslanır. “İyi” kavramını biyolojik evrim, yaşama istemi,
tat alma güdüsü gibi doğal öğelere bağlar.
Toplumbilimde doğalcılık toplumun oluşumunu doğa yasaları ya da verileriyle (coğrafya, iklim, ırk vb.) açıklama
girişimidir.
Estetikte doğalcılık sanalın doğayı yansıtması ya da taklit ve kopya etme çabasıdır. Edebiyatta doğalcılık XIX.
yüzyılın yansına doğru ortaya çıkar ve gittikçe yayılıp
güçlenir.
DOĞALCILIK VE OLGUCULUK
Doğalcılığın oluşup gelişmesinde olguculuğun (pozitivizm) büyük etkisi olur. Olguculuğun gelişmesi ise bilimlerdeki gelişmelerle ilgilidir. Çünkü adı geçen dönemde
fizik kimya, biyoloji ve fizyolojide önemli buluşlar, atılımlar
görülür. Darwin'in “türlerin evrimi” ve “doğal ayıklanma”
kuramı yeni ufuklar açar. Aklın XVIII. yüzyıldaki yerini bu
dönemde bilim alır.
Olguculuğun kurucusu ve isim babası Fransız filozofu
Auguste Comte'tur. Emile Littre, Pierre Laffıte, Ernhest
Renan, John Stuart Mille, Herbert Spencer vb. gibi düşünürler de olguculuğun evrimine, katkıda bulunurlar.
Comte, idealizm ile maddecilik karşıtlığını aşmayı amaçlayan bir yöntembilim yaratmaya girişir. Bunun için, felsefeden metafiziği atarak yerine olguyu koymaya yönelir.
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Ona göre, insanoğlu maddenin ve ruhun özünü, mutlakı
bilemez. Ama deneysel birimlerden yararlanarak olguları,
görünüşleri ve onların ilişkilerini inceleyebilir. Bundan
ötürü, felsefe yalnızca bunlarla ilgilenmeli, metafiziğin alanına giren sorunları çözmeye boşuna uğraşmamalıdır.
İlerici görünen bazı yanlarına karşın, olguculuk siyasal
planda tutucudur: 1848 ve 1871'de işçi sınıfının yenilgisi
sonunda burjuvazinin kanla ele geçirdiği kazanımların
korunmasına yardımcı olur. Nitekim, Comte doğa yasalarını örnek göstererek kapitalizmin ölümsüzlüğünü öne
sürer. Toplumu biyolojik bir organizmaya benzetir. Psikolojiyi de fizyolojinin bir bölümü sayar...
Olguculuktan esinlenen doğalcılık da sanat olaylarına
doğa yasaları ile doğa bilimlerini uygulamaya çalışır. Hippolyte Taine Sanat Felsefesi'nde bunun kuramcılığını
yapar. Ona göre, sanatın ve insan karakterinin oluşumunda üç belirleyici Öğe vardır: Irk, çevre, an. Bunlardan
en önemlisi ırktır. Toplumsal çevre, tarihsel dönem ve an
ikincil, geçici öğelerdir.
Taine sanatı toplumsal içeriğinden boşaltır. Toplumsal insanın yerine biyolojik bireyi koyar.
Gerçi Goncourt Kardeşler Taîne'i pek sevmezler, ama
öteki doğalcılar (Emile Zola, Guy de Maupassant, Paul
Bourget, Leon Heannique, Paul Alexis, J. Kahl Huymans, Henry Ceard vb.) ondan geniş ölçüde etkilenirler.
ZOLA VE DOĞALCILIK
Zola edebiyatta doğalcılığı sistemleştirir. Bu yolda Comte ile Taine'den sonra- özellikle Claude Bernard'dan
yararlanır. Bir yandan doğalcılık üstüne denemeler (De163
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neysel Roman, Doğalcı Romancılar, Tiyatroda Doğalcılık) yayımlarken, bir yandan da onu romanlarında
(Rougon Macquart'lar vb.) uygular.
Deneysel Roman'daki düşünceler, genellikle, Bernard'ın
Deneysel Hekimliğin İncelenmesine Giriş İnden kaynaklanır. Zola roman kuramını bu kitaptaki yöntem ve görüşlere yaslandırır. Ayrıca, duygu ve coşkuların kökeni
konusunda da Ch. Letourneau'nun “soyaçekim” yasalarını açıklayan Tutkuların Fizyolojisi kitabını temel alır. Kişilerini fizyoloji yasa, veri ve yöntemlerine göre
canlandırır. Karakterleri değil, yaradılışları işler. Soyaçekimin, kan ve sinir sisteminin etkilerini araştırır. Düşünce,
tutku, duygu ve davranışların kökenlerini bunlarda görür.
Deneysel roman anlayışını çağındaki bilime, en çok
da fizyolojiye dayandıran Zola şöyle der:
“Sorun, falan çevre ve durumda doğan filan tutkunun bireyde ve toplumda nasıl bir şey yaratacağını bilmektedir.
Deneysel roman -örneğin Balzac'ın Cousine Bette 'i- ise,
romancının kamu önünde tekrarladığı bir deneyin tutanağıdır. Sözün kısası, burada bütün iş, önce doğadaki
olguları almak ve sonra -doğa yasalarından ayrılmaksızın-çevrenin ve koşulların değişmesiyle olgular üzerinde
etkide bulunurken onların işleyişini incelemektir.” (Zola,
Roman experimental, 1880, S. 24-25)
Zola bu İncelemeyi yapabilmek ve gerçekliğe bağlı kalabilmek için bir sürü araştırmada bulunur, kitaplar okur,
notlar alır, belgeler toplar. Onun gözünde; “Roman, halk
çevrelerini göstermek, bu çevreler vasıtasıyla halkın
âdetlerini açıklamak olmalıdır. (...) Hülâsa, roman pislikleriyle, aşağılık hayatıyla, kaba diliyle, halk hayatının
doğru bir tablosunu vermek, bu tablonun zemininde -bir
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iddia ortaya atmamak şartıyla-bütün bu şeylerin sürüp
yetiştiği kendine mahsus toprağı göstermek olmalıdır.”
(Bak: R Martino, Fransız Natüralizmi, çev. Nebil Otraan
1958, S. 51)
Gelgeldim, bu amaca ulaşmak isterken Zola'nın ölçüyü kaçırarak eserini gereksiz ve sıkıcı bilgilere,
tasvirlere, çözümlemelere, ayrıntılara boğduğu görülür. Bunun nedenini şöyle açıklar:
“Biz bir belâgatçının zevk ve hevesiyle tasvir etmek için
tasvir yapıyor değiliz. Bizim fikrimizce insan çevresinden
ayrılamaz ve elbisesiyle, eviyle, şehriyle, kasabasıyla bir
bütün teşkil eder. Böyle olunca, sebepleri veya çevre
içindeki aksi tesirleri araştırmadan onun dimağının veya
kalbinin bir hadisesini kaydedemeyiz. İşte bizim ‘bitip tükenmez tasvirlerimiz’ dedikleri şeylerimizin sebebi
budur.”(Bak: R Martino, Fransız Natüralizmi, çev. Nebil
Otraan 1958, S. 66)
“Gözlemci hemen gözlerinin önündeki olayları görüp inceler. 'Olayların fotoğrafçısı' desek ona, yeridir; onun
gözlemi tıpatıp doğayı gösterir. İşi gücü doğayı dinlemek,
onun söylediklerini olduğu gibi kaleme almaktır.” (Zola,
Deneysel Roman, Türk Dili, 1 Temmuz 1964)
Kuşkusuz, böylesine edilgen (passif) bir gözlemcilik yazarı “tarafsızlık”a götürür: Artık o, bir ahlâkçı, filozof, yargıç ya da siyasetçi değil, nesnel bir bilgindir. Bir çeşit
“tutanak yazıcısı”dır. Hiçbir şeye karışmaz, görüş bildirmez, sonuç çıkarmaz, yargıda bulunmaz. “Övülecek ya
da yerilecek olayları o, sergilemekle kalır. Çünkü, bir ahlâkçı değil, bir anatomisttir, insan kadavrasında bulduğu
şeyleri söylemekle yetinir.” (Zola, Les Romunciers naturalistes, 1881, s. 110)
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Nitekim, Zola da herhangi bir ahlaksal yargıya, siyasal görüşe ve toplumsal sınıfa 'bağlanmak' istemediğini belirtir:
“Bir din ya da siyaset kurmak yahut onu savunmak istemiyorum. Benim yaptığım, dünyanın bir köşesini olduğu
gibi çözümlemektir. Yalnızca saptıyorum ben. Söylev
çekmeksizin, öğüt vermeksizin insanoğlunu bir çevre
içinde inceliyorum. Eğer romanımın bir sonucu olması
gerekiyorsa, o, şudur: İnsan gerçeğini ortaya koymak,
makinamızı sergilemek, onun soyaçekime bağlı gizli
zembereklerini ve çevrenin oyunlarını göstermek. (...)
Sosyalist olmayı anlamıyorum, yalnızca bir gözlemci, bir
sanatçıyım “ben.” (Zola, Laf ortune des Rougons, 1971, S. 356)
Devrimci bir sınıfa ve onun ideolojisine uzak kalış Zola'yı
inanç ve iyimserlikten de uzak tutar. Hatta, belirli bir ölçüde
kötümserliğe yaklaştırır. Öyle ki, “artık ne dine, ne hükümete, ne de mevcut cemiyetin teşkilâtına güveni vardır;
her yerde ahlâksızlığı, kötülüğü, alçaklığı ve irsiyet bozukluklarını, sefaleti görmektedir.” (P. Martino, Fransız NatüralizmL
S. 8i.) Fakat ne. bunları düzeltmenin yollarını bilmekte, ne
de aramaktadır.
Bunun için belli bir önerisi de yoktur. Aslında, söz konusu
kötümserlik, 'doğalcılığın bir çeşit kaderciliğe varan gerekirciliğinden (determinizm) kaynaklanır. Çünkü, doğalcılık
kişileri soyaçekim ile çevrenin belirlediğini öne sürer. Onların tarihin oluşumundaki gücünü ve istemini tanımaz.
Oysa, “tarih insanlar arasında ve insanlarla oluşur. Toplumsal yaşamı üretim güçlerinin, üretim ilişkilerinin, sınıf
çelişkilerinin gelişimi, ekonomik altyapı ile ideolojik üstyapılar arasındaki, dış koşullar ile onun bilincine varan insanlar arasındaki karşılıklı etki ve tepkilerin gelişimi
belirler.” (Jean Freville, Zola, Semeurd’orages, 1952 s 47)
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DOĞALCILIĞIN ÇÖZÜLMESİ
Doğalcılık zamanla gerilemeye başlar. Gerçi Brunetiere, Sarcey, Weiss, About gibi yazarlar öteden beri doğalcılığı eleştiriyorlardı. Fakat 1887'de yandaşları da
ona karşı saldırıya geçerler. Örneğin, P. Marguerite, L.
Desceves, J. H. Rosny, P. Bonnetain, G. Guiches adlı
gençler “Beşler Bildirisi”ni yayımlayarak doğalcılığı da,
Zola'yı da kıyasıya yererler. Bunu başkalarının yergileri
izler. Doğalcılardan oluşan Medan Topluluğu (E. Zola,
H. Ceard, G. de Maupassant, L. Hennique, P. Alexis,
J. K. Huymans) dağılır. Hatta, topluluktan bazıları (örneğin P. Alexis) “doğalcılığın artık yaşamadığını” ileri
sürer. “Giderek Zola ütopik sosyalizme, Bourget katolikliğe, Taine ile Huymans dinciliğe, İbsen ile Hauptman
simgeciliğe ve gizemciliğe kayarlar.” (Ernesi Fischer, Sanatın Gerekliliği, çev. Cevat Çapan, 1978, S. 83) Öte yandan, ilk
döneminde olaya, deneyime büyük önem veren olguculuk da sonradan öznelci idealistlerden Mach ile Avenarius'un başını çektiği “ampiryo-kritisizm”in etki
alanına girer.
TÜRKİYE'DE DOĞALCILIK
Ülkemizde doğalcılık Fransa'daki gibi etkin ve yaygın bir
akım kimliği kazanmaz. Ancak, zaman zaman, bazı yazarlarımızca savunulur.
Bizde gerçekçilikten ve dolayısıyla doğalcılıktan ilk söz
açan Beşir Fuat'tır. İdealizme karşı maddeciliği ve gizemciliğe karşı olguculuğu tutan Beşir Fuat, romantizme (hayaliyun) karşı da gerçekçiliği (hakikiyun) tutar. Ludwig
Büchner ile Claude Bernard ve Auguste Comte'un düşüncelerine bağlılık gösterir. (M. Orhan Okay, Beşir Fuat. 1969,
S. 106-118, 184-189.) Victor Hugo (1886) adlı incelemesinde
ünlü şairi eleştirerek Emile Zola'yı över. Doğalcılığın
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özellikleri ile Zola'nın sanat anlayışını açıklayıp yüceltir.
Onun etkisiyle Ahmet Mithat bir ara doğalcılığa özenir.
Müşahedât'ı (1890) okurlara “tabiî romanlardan bir numune” diye sunar. Doğalcı “romanların müşahedât-ı yevmiye muvafakat ve mutabakatı gerekli görür. Onun için
“roman okumaktan maksat, yalnız bir adamın sergüzeştini tetebbu değildir. Asıl ahvâl-i âlemi tetebbudur.”
Gelgelelim, Ahmet Mithat gerçekçilik ile doğalcılığı birbirine karıştırır. Üstelik, doğalcılığa aykırı olarak, sık sık
araya girip okurlarına öğüt ve bilgi verir. Doğalcılık konusunda Nâbizade Nâzım ondan tutarlıdır. Kabibik (1891)
buna bir örnektir. Yazar hikâyenin önsözünde de bunu
kanıtlar:
“Hakikiyyun-natüralizm mesleğinde yazılmış roman mütalâa etmemiş iseniz, işte size bir tane ben takdim edeyim. (...) Vukuata kendi hissiyat ve mütalâasını hiçbir
veçhile katmamak hakikî romancının vezâif-i esâsiyesinden olmakla, hikâye hep o suretle yürütülmüştür. Bulacağınız hükümler ve mütalâlar hep eşhâs-ı vakanın
kendi mallandır. Benimle hiçbir irtibatları yoktur...”
Doğalcılığa yönelen bir yazarımız da Hüseyin Rahmi'dir. “Ben Deli miyim?” romanı müstehcen sayılarak kovuşturmaya uğrayınca, mahkemede aşağıdaki
savunmayı yapmıştır:
“...Bugün natüralizm, realizmin fennî hududu dahilinde
bir hikâye yazmak büyük biri hataya lüzum gösteren,
derin bir ilimdir. Evvelâ İklimiyle, güneşiyle, havasıyla, içtimaiyyatı ve ahlâkiyyatıyla iyi, kötü mizaç ve âdetleriyle,
hâsılı bütün müessiratıyla bir muhit alacaksınız. Sonra
her tabakadan İntihap edeceğiniz kahramanlarınızın ruhlarına hulul ile bu fâzıl, müfsit, âlim, câhil, hayır-hah, alık,
akıllı, cani, masum, namuslu, namussuz, terbiyeli, terbi168
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yesiz, mağdur, gaddar, zâlim, mazlum şahsiyyetleri bir
vak'a içinde tabiatta gördüğünüz gibi yaşatacaksınız. İçtimai türlü türlü müstekreh yaralan açacaksınız; frengi,
cinnet gibi.
Feci emrazın irsî te'sirâüm göstereceksiniz, tabiple beraber fahişelerin muayenesine gideceksiniz. Morga gireceksiniz. Teşrih masasının başında çürümüş etleri,
sinirleri karıştıracaksınız. Fen ve hakikat nâmına yürüyecek ve insanlardan hiçbir şey gizlemeyeceksiniz.
Emile Zola vak'aları, hadiseleri toplayıp her sebebin
künh ve bünyesini tetkikle mukayeselerini yaptıktan
sonra bunların hangi oluklardan hangi neticelere müncer
olduklarını göstermektedir..” (Vakit gazetesi, 1.10.1924 (Aktaran: Agâh Sırrı Levent, Hüseyin Rahmi Gürpınar, 1964, S. 46-47)

Hüseyin Rahmi Mürebbiye (1899) romanında da doğalcılık üstüne açıklamalarda bulunur:
“Natüralizm ve eksperimantalizm usulleri edebiyata tatbik edileliden beri tetkik ve tahrir yollan değişti. Claude
Bernard'ın usul-i tecribiyyeyi fıziyolojiye, tıbba tatbikinden sonra roman da usul-i tetkikiyyesince fünûn-ı tecribiyye idâdına girmek istidadını gösterdi...”
Bu açıklamalara karşın, Hüseyin Rahmi de tam anlamıyla doğalcılığa bağlanmış ve onu bütün kurallarıyla
tüm eserlerinde uygulamış sayılamaz. Ama yer yer ve
zaman zaman ondan etkilendiği de gizlenemez.
DOĞALCILIK VE SOSYALİST GERÇEKÇİLİK
Buraya kadar doğalcılığın başlıca eğilim ve kaynaklarım
belirtmeye çalıştım. Biraz da doğalcılıkla sosyalist gerçekçiliğin ilişkilerine, ayrımlarına değineceğim. Çünkü,
ülkemizde bu iki akım çoğunca birbirine karıştırılıyor.
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Öyle ki, sosyalist gerçekçi olmak için durmadan yoksulluk tabloları çizmek, kötülüklere aralıksız ışık tutmak,
köylü ya da işçi gerçeklerini ayrıntılarıyla sergilemek
yeter (yahut zorunlu) sayılıyor. Bunlardan birini ya da tümünü yerine getirmenin sosyalist gerçekçi olmaya yetmeyeceği bilinmiyor. Nitekim, doğalcı özellikler taşıyan
kimi yazarlara, en çok da köy kökenlilere hemen “sosyalist gerçekçi” sıfatı bağışlanıyor. Bu bakımdan, doğalcılıkla sosyalist gerçekçiliğin birleştiği ve ayrıştığı yerleri
artık açıklamak gerekiyor.
Gerçi, sosyalist gerçekçilik doğalcılığın bıraktığı sanatsal
kalıttan (mirastan) yararlanmıştır. Ama sonunda-ondan
büsbütün kopmamış da olsa- başka hedeflere varmıştır.
Bundan ötürü, doğalcılıkla sosyalist gerçekçilik arasında
bazı benzerliklerin yanında önemli ayrılıklar belirmiştir.
İki akım ancak şu noktalarda birbirlerine yaklaşırlar:
- Doğalcılık gibi sosyalist gerçekçilik de gerçekçi sanat
anlayışına bağlanır.
- Doğalcılık gibi sosyalist gerçekçilik de, idealizme ve
metafiziğe karşı, bilime yaslanmak ister.
- Doğalcılık gibi sosyalist gerçekçilik de gerçekliği yansıtmayı amaçlar vb...
Doğalcılık ile sosyalist gerçekçilik arasında, aranırsa,
başka yakınlıklar da bulunabilir. Ama temel yakınlıklar,
aşağı yukarı, bunlardır. Uzaklıklar ise daha çoktur. Belli
başlıları şunlardır:
- Doğalcılık olguculuğa (pozitivizme) yaslanıyordu. Sosyalist gerçekçilik ise sosyalizmin bilimsel dünya görüşüne dayanır.
- Doğalcılık gerçekliği, durağan bir ayna gibi, dışarda kalarak yüzeyden 'yansıtmayı' amaçlıyordu. Sosyalist gerçekçilik ise gerçekliği hem oluşum ve evrim süreciyle
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canlandırmaya, 'yeniden üretmeye', hem de bu sürece katılarak onun gelişimine içerden katkıda bulunmaya çalışır.
- Doğalcılık gerçekliğin dıştan bir fotoğrafını çıkarmaya
yöneldiğin den imgelemin ve tasarımın yaratma alanını
daraltıyordu. Sosyalist gerçekçilik ise gerçekliğin görünüşünü değil, özünü, evrimini, yönünü ver meyi amaçladığından imgelem ile tasarımın yaratış alanını genişletir.
- Doğalcılık gerçeği “tarafsız” olarak aktarmaya uğraşıyordu. Sosyalist gerçekçilik ise gerçekliği, genellikle toplumu ileriye götüren güçlerin, özellikle de işçi sınıfının
devrimci dünya görüşü açısından yorumlayıp vermeye
yönelir.
- Doğalcılık gerçekliğin karşısında perspektiften yoksun,
edilgin bir gözlemci gibi duruyor, bir tavır almaya yanaşmıyordu. Sosyalist gerçekçilik ise, onun tersine, devrimci
perspektifiyle etkin bir katılımcı gibi davranıyor. Gerçekliğin, özellikle sınıfsal çatışmaların, toplumsal oluşumların
karşısında tavırsız, yönsüz, tarafsız kalınamayacağını
kabul eder.
- Doğalcılık “şimdi”yle sınırlıydı, “gelecek”e dönük iyimser bir bakış, umudu, ülküsü, çabası yoktu, genellikle kötümserdi; çevredeki yoksullaşmayı, yozlaşmayı,
sömürülmeyi görüyor, ama bunların kaynağını bulamıyor, çözüm yolunu da söyleyemiyordu. Sosyalist gerçekçilik ise bilinçli, inançlı bir tarihsel iyimserlik içindedir:
Hem gerçekliğin değiştiğini, değişebileceğini,, hem de
bunu sağlayacak gizli güçleri (tarihte yükselen sınıflan,
çağımızda emekçi kitleleri) gösterir. Başka bir deyişle,
“şimdi”nin gerçekliğine “gelecek”in yani sözü geçen ilerici
güçlerin gözüyle bakar. Böylece, dünü bugüne, bugünü
yarına bağlamış olur.
- Doğalcılık insanı çevrenin ve soyaçekimin mekanik,
güçsüz bir ürünü, bir işlevi sayıyordu. (Boris Suchkov,
Gerçekçiliğin Tarihi, çev. Aziz Çalışlar, 1976, S. 176-284.) Sosyalist
171

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
gerçekçilik ise insanı hem çevresinden etkilenip değişen,
hem de sırasında onu bilinçle etkileyip değiştiren güçlü
bir varlık olarak görür. Onun gözünde insanın kişiliğini
belirleyen yalnızca fizyoloji ile çevre değildir, “çevresi ile
kendisi arasındaki çatışma” ve karşılıklı ilişkidir. (György
Lukacs, Çağdaş Gerçekçiliğin anlamı, 1969, s.91) Bundan dolayı
o, bireyle toplumu birbirine açık, değişken, somut bir
“bütün” olarak ele alır.
- Doğalcılık bireyler gibi sınıfların, kitlelerin ve dolayısıyla
toplum sal bilincin de tarihsel süreçteki yerini göstermiyordu. Sosyalist gerçekçilik ise bunların tarihteki etkileyici, belirleyici, yön verici rolünü ortaya koyar. Ayrıca,
kendisi de, sözü geçen bilincin gelişip yaygınlaşmasına
yardım eder.
- Doğalcılık bireyler arasındaki kavgayı sınıf ve tabakalar
arasındaki çelişkiden ayırıyor, derinliksiz, ortalama kişiler
çiziyordu. Üstelik onların da çoğunlukla özel, bayağı,
küçük yanları üzerinde duruyordu. (Jean Varloot, La Pensle
Dergisi, Eylül-Ekim 1952)

Bireyselleştirmeyi genelleştirme ve tipikleştirmeyle birleştirmiyordu. Sosyalist gerçekçilik ise belirli bir çağdaki
sınıf, tabaka ve katmanların çelişik çıkarları ile yaşam
koşullarını temsil eden tipler yaratır. (Jean Fnîville, Zola, Semeur d-Orages, 1952, S. 53)

- Doğalcılık her türlü romantizm öğesine uzak duruyordu.
Sosyalist gerçekçilik ise gerçeklikte bulunan bazı romantik öğelere de -devrimci bir tutumla- yer verir. (Bu yer verişin ülküsüz, karamsar ve bireysel burjuva romantizmine
benzemediğini vurgulamalıyız.)
- Doğalcılık gerçekliğin dışardan, yüzeyden tasviriyle yetiniyordu. Sosyalist gerçekçilik ise gerçekliğin derinine,
özüne iner, onun oluşumunu belirleyen iç çelişkileri yakalar, evrim çizgisine ışık tutar.
- Doğalcılık kahramanların, olumlu kişilerin daha iyi bir
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yaşama ulaşma yolundaki istek, tasan ve çabalarını toplumsal evrim ve gerekirlikten kopararak veriyordu. Sosyalist gerçekçilik ise söz konusu eğilim ve eylemleri
toplumsal yaşama ve onun temelden dönüşümünün olanaklılığına, nesnel/tarihsel zorunluluğuna bağlayarak
vermeye uğraşır. (Gennadiy N. Pospelov, Edebiyat Bilimi, çev.
Yılmaz Onay, 1985, C. II, S. 313-314, Bilim ve Sanat Yayınlan /1995,
Evrensel Basım Yayın.)

- Doğalcılık tikeli, rastlansalı, dışsalı nerdeyse mutlaklaştırmaya gitmiş, yaşamın sanatsal özümlenişinde genelleştirmeye pek yer bırakmamıştır. Sosyalist
gerçekçilik ise bireyseli, geneli, rastlansalı tek bir im gede
birleştirip dengelemeyi amaçlar. Tikelden genele, bireyselden tipike, rastlansaldan yasala ulaşmaya ve hepsini
imgesel bir bütünsellik içinde vermeye çalışır. (Moissej
Kağan, Güzellik Bilimi Olarak Estetik ve Sanat, 1982 s.272)

- Doğalcılık, önemliyi önemsizden ve gerekliyi gereksizden pek ayırmaksızın, aynntı ila belgeye çok yer veriyordu. Sosyalist gerçekçilik ise onlara ancak içerik ile
önemliyi, genel ile anlamlıyı daha iyi belirt mek üzere seçerek başvurur.
- Doğalcılık yazan “tarihe yabancılaşmış”, edilgin bir bilimsel “gözlemci”ye dönüştürüyordu. Sosyalist gerçekçilik ise onu “tarihe etkin olarak katılan bir özne” olarak
görür. (Terry Eagleton, Edebiyat Eleştirisi Üzerine, çev. Handan Gö-

nenç, 1985, S. 45)

SONUÇ
Yukarıda sıralanan özelliklerine, eksiklerine ve yanlışlarına karşın doğalcılık, sosyalist gerçekçiliğin kuruluşunda
önemli bir kaynak, bir aşama olmuştur.
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Sosyalist gerçekçilik başlangıçta doğalcılıktan yararlanmış, ama zamanla onu aşmıştır. Bilimsel ve toplumsal
veriler ile tarihi ileri götüren güçlere bağlandığından, o
da, onlarla birlikte durmadan gelişmiştir.
Gittikçe de gelişecektir.
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KAPİTALİST TOPLUMDAKİ
SOSYALİST GERÇEKÇİLİK
Asım Bezirci - Sosyalizme Doğru
(Sanat Emeği, Nisan 1979)
I.
Edebiyat alanında “Sosyalist Gerçekçilik” terimini ilk kullanan işçi sınıfının öncü yazarı Maksim Gorki’dir: 1934
Ağustos’unda Sovyet Yazarlar Birliği Birinci Kurultayı'nda
yaptığı konuşmada Gorki, sosyalist, gerçekçilikten söz
eder.
Gorki, orada, bireyci edebiyata karşı toplumcu edebiyatı
savunur. Ona göre, ne denli etkin olursa olsun, bireycilik
çöküş dönemine girmiştir. Gitgide gücü azalmakta, canlılığını yitirmektedir. Bireycilik gibi, burjuvanın “haşarı çocukları”nın izlediği “eleştirici gerçekçilik” akımı da son
dönemini yaşamaktadır. Yalnızca “toplumun kötü
yanları”nı sergilemek, fakat “kurtuluş yolunu göstermemek” yeterli değildir. Çünkü, “bu tür gerçekçilik, her şeyi
eleştirdiği halde, kendisi hiçbir şey ileri sürmediği, daha
da kötüsü, sonunda yadsıdığı şeylere döndüğü için sos175
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yalist kişiliği eğitmeye hizmet etmemiştir, edemez de.” Bu
görev, küçük burjuvaziye değil, “işçi sınıfı ile ideolojisinin
oynadığı olumlu rolü gösteren, 'ruhun yapıcısı' olan devrimci sanatçıya” düşer. Çünkü bunu “ancak yüce amacı
dünyanın dört bucağındaki çalışanları kapitalizmin boyunduruğundan kurtaracak” bir demokratik tutum ve savaşım
sağlayabilir. Bundan ötürü, “Sosyalist Gerçekçilik yaşamın eylem ve yaratıcılık olduğunu ileri sürer. Sosyalist
gerçekçiliğe göre yaşamın amacı, İnsanın doğa güçlerini
yenmek, sağlıklı ve uzun ömürlü olmak, yeryüzünde yaşamak mutluluğuna erişmek konusundaki değerli kişisel
yeteneklerini dilediğince geliştirebilmesidir. İnsan, isteklerinin sürekli artışına uygun olarak, dünyayı bir tek aile gibi
birleşmiş olan insanlığın yurdu yapmak özlemindedir. (...)
Sosyalist gerçekçiliğin başlıca ödevi sosyalist, devrimci
bir dünya anlayışı ve görüşü uyandırmaktır.” (Sanatta
Sosyalist Gerçekçilik, Yeni Dünya Yayınları 1976)
Kurultayda Partinin merkez komitesi üyelerinden Andrey
Jdanov da ünlü söylevini vermiş, onu öteki yazarların konuşmaları izlemiştir. Böylece, sosyalist gerçekçiliğin taşıdığı ve taşıyacağı temel özellikler ortaya konulmuştur.
Jdanov'a göre, burjuva edebiyatı yıkılma ve yozlaşma
aşamasına varmış, mistiklik, biçimcilik, şiddet ve pornografiye yönelmiş, umutsuzluk ve karamsarlığa kapılmıştır. Baş kişileri genellikle olumsuzdur: Hırsızlar, ajanlar,
orospular, caniler, serseriler... Buna karşılık, Sovyet edebiyatı genç, canlı, sağlam ve ilericidir. Baş kişileri de
olumludur: Sosyalizmi kurmaya çalışan kadın erkek
emekçiler, yöneticiler, teknisyenler, gençler...
İyimser bir edebiyattır bu. Çünkü yükselen sınıfın, işçi sınıfının edebiyatıdır. Gerçekçidir, maddeci felsefeye da176
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yanır. Fakat bir yanıyla da romantizme, devrimci romantizme yaslanır.
“Sanat eserinde yaşamı doğru yansıtabilmek İçin onu iyi
tanımak gerekir. Yaşamı skolastik, cansız bir biçimde
değil, yalnızca bir 'nesnel gerçeklik' olarak da değil, fakat
devrimci gelişimi içinde temsil etmek gerekir. (...)
Bu sanatsal temsilin doğruluğunu ve somut tarihsel niteliğini emekçilerin sosyalizm ruhuyla eğitilmesi ve ideolojik dönüşümlerinin sağlanması göreviyle birleştirmek
gerekir. İşte, 'Sosyalist Gerçekçilik' adını verdiğimiz edebiyat ve eleştiri yöntemi budur.”
Jdanov söylevini şu öğütle bağlamıştır:
“Yetkin bir ustalıkla düşünsel ve sanatsal İçeriği yüksek
eserler yaratın! Sosyalist görüşle insanların bilincini yeniden eğitecek en etkin örgütleyiciler olun!” (Andrey Jdanov)
Gerek Gorki'yle Jdanov'un, gerekse öbür yazarların açıkladığı bu görüşler ile öneriler bütün dünyada büyük yankılar yaratmıştır. Değişik eğilimli sanatçılar ve düşünürler
Sosyalist Gerçekçilik konusunda uzun tartışmalar, araştırmalar yapmışlardır. Özellikle solcular sosyalist gerçekçiliği
enine boyuna irdelemiş, olgunlaştırmaya, çalışmışlardır.
II.
Gelgelelim, Sosyalist Gerçekçilikten ilkin Sovyetlerde
söz açılması, onun, yalnızca sosyalist toplumlara özgü
bir kuram ya da kılgı olduğunu düşündürür kimi aydınlara. Buradan kalkılarak, Sosyalist Gerçekçi eserlerin
ancak böylesi toplumlarda ortaya çıkabileceği öne sürü177
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lür. Kapitalist toplumlar için sosyalist gerçekçiliğin geçerli
olamayacağı varsayılır...
Doğru mudur bu düşünceler?
Biliyoruz ki edebiyat ideolojinin bir parçasıdır. Dolayısıyla, onun gibi, edebiyat da özünde sınıfsaldır. Nasıl ki,
egemen sınıfın kendine özgü bir ideolojisi varsa, yönetilen sınıfın da kendine göre bir ideolojisi olacaktır. Nitekim, günümüz toplumunda burjuvazinin kapitalist
ideolojisi karşısında işçi sınıfının sosyalist ideolojisi bulunmaktadır. Toplumun evrimiyle bu ideoloji de gitgide
gelişmektedir.
Bu genel kavrayışla, Sosyalist Gerçekçi edebiyatın oluşum ve gelişimini sosyalist ideolojinin ve sınıfsal evrimin
tarihine bağlamak yanlış olmaz. Ne var ki, bu bağlılık sanıldığı kadar dolaysız, eşzamanlı değildir.
Emekçi sanatının, Fransa'daki ilk ürünlerine 1830 hareketine katılan basımevi işçilerinden Hgesippe Moreau'nun şiirlerinde rastlanır. 1871 Paris Komünü
döneminde de Eugene Pottier, Pierre Dupont, Jean
Baptiste Clement, Justin Bailly, Poussel de Mery,
Clouis Hugues, Etienne Carjat vb. şairlerin eserlerinde
sosyalist gerçekçiliğin bazı öğeleri, daha doğrusu, tohumları bulunur. Bunlarda bir yandan kapitalist baskı ve
sömürü anlatılırken, bir yandan da baskısız ve sömürüşüz bir dünyanın özlemi, İnancı yansıtılır. İşçilerin kurtuluşu ve halkların kardeşliği için, gerçek Özgürlük,
toplumsal eşitlik ve demokrasi için, yurt ve cumhuriyet
için savaşan emekçiler desteklenir. (Eugene Schulkind,
mart Nisan 1951 - La Pensee Dergisi, sayı 35)
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İşte bunu kanıtlayan iki parça:
Neler vermemiş emeklerimiz,
eğrile büküle şu bellerimiz?
Nerelere gider alın terimiz?
Makineden başka bir şey değiliz.
Göklere yükselir Babil kulelerimiz.
Yeryüzü her şeyini bize borçludur,
bütün bu harikalar bizim eserimiz.
Efendiye bal yapan arılarız biz,
bal yapar yapmaz kovuluruz biz.
(...) (Pieire Duppont - İşçilerin Türküsü)
(...)
Haydi dünya insanları, karalar, aklar, sarılar, haydi, koşun
dört bir yandan.
Akılla, bilimle başlayın-kazmaya yeryüzünü.
Dağınıksınız, ayrı ayrısınız, tek teksiniz ama hepinizin
kafasındaki bilinç, ateş bir.
Artık tekmil yıkımlar, karanlıklar son bulacak, artık doğa
yabani ve taş yürekli değil.
Artık bir uzun öpücüktür yaşamak insanoğlunca, tabiatın
ağzından bir uzun öpücük.
(...) (Eugene Pottier, Altın Çağ)
“Enternasyonal”i yazan Pottier gibi çoğu Komün hareke179
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tine katılan bu şairler onun zaferle sonuçlanması için kalemleriyle yardıma koşarlar. Buna karşın, verdikleri ürünlerin ideolojik ve estetik bakımdan yetkin oldukları
söylenemez. Fakat bunu da doğal karşılamak gerekir.
Çünkü adı geçen şairlerin devrimci bilgi ve görgüleri sınırlıydı. İşçi sınıfı sanatı henüz çocukluk günlerini yaşıyor, sosyalist estetiğin ise temelleri yeni atılıyordu.
Bundan ötürü, sosyalist öğretinin kurucuları, 1840-1860
yılları arasında Almanya'daki sosyalist eğilimli ilk edebiyat ürünlerini büyük bir ilgi ve anlayışla değerlendirmişlerdir. Örneğin Engels, “Silezyalı Dokumacıların
Türküsü” dolayısıyla “yaşayan bütün Alman şairlerinin
en önde geleni Heine bize katıldı ve içinde sosyalizmi
öven bazı parçalar da bulunan şiirlerini bir kitap halinde
topladı.” diyerek sevincini açıklar. Ayrıca, “Çırakların Türküsü” dolayısıyla da işçi Georg Weerth'i “Alman emekçilerinin ilk ve Önemli şairi” diye över, “sosyalist ve politik
şiirlerini” ünlü şair Ferdinand Freiligrath'ınkilerden daha
üstün ve önemli bulur. O sıralar Freiligrath “salt sanal”ı
savunuyor, şairi “partinin üstünde” görüyordu. Georg
Henvegh ise “Parti” şiiriyle onu eleştiriyordu:
Erkekçe cevap ver:
Partiden yana mısın, karşı mısın ona,
kölelik mi, özgürlük mü?
Söyle açıkça parolanı sonra da.
Genç Marx bu şiiri Rheinischc Zeitung'da yayımlar. Freiligrath, daha sonra, onun da etkisiyle, sosyalist anlayışa
yönelir, İşçilerden yana, çıkar.
Öte yandan, Engels “dâhi ve peygamber” diye yücelttiği
Shelley'den sonra, İngiltere'de Emekçi Sınıfların Durumu
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adlı eserinde işçi Edward P. Mead'in 1843'te yazdığı
“Buhar Kralı” şiirinden de övgüyle söz açar. Bu şiirin “İşçiler arasında yaygın görüşlerin doğru” bir anlatımı olduğunu ve onların “duygularını başarıyla dile getirdiğini”
belirtir. Yargısını örneklemek üzere şiiri kitabına aktarır.
1920'lerden sonra maden işçisi Joe Corrie emekçi sanatının etkili ürünlerini verir.
Gerçi 1890'larda “Yiğitçe Çıkın Ortaya Arkadaşlar”ı
yazan Rodin ile “Kızıl Bayrak”ı yazan Krzhizhanovki ve
“Enternasyonal”! çeviren Kots gibi şairler emekçi sanatının Rusya'da ilk örneklerini vermişlerdir. Yine de
“emekçi sanatının en büyük temsilcisi” Gorki olur. Özellikle Ana (1906) romanı ve Düşmanlar (1907) oyunuyla
Gorki sosyalist gerçekçiliğin de kurucusu sayılır. Çünkü
Gorki kendi görüş biçimini işçi sınıfının ilerici bakış açısıyla birleştirir. Emekçi kitlelere “toplumsal gelişmenin itici
gücü” olarak bakar. Yaşamın değişmesi gerektiğini ve
bunun kaçınılmazlığını bilinçle belirtir. Toplumu tarihsel
akışı-içinde her kesimiyle ve tüm çelişkileriyle yansıtır.
Onu “yalnız içinden değil, aynı zamanda dışından da”,
yani emekçi halkın eylemi ve kapitalizmin gerileyişiyle
gitgide yaklaşan “bir geleceğin görüş noktasından da”
anlatır.
Gorki'den ve Devrim'den sonra Sovyetler Birliği'nde
Sosyalist Gerçekçilik çizgisini sürdürüp zenginleştiren birçok yazar ortaya çıkar. Belli başlıları şunlardır:
Şiirde V. Mayakovski, S. Yesenin, A. Blok, A Serafımoviç,
V. Kazin, E Bagritskî, N. Tihonov, D. Bedniy, M, Svetlov,
A. Tvardovski, Y. Yevtuşenko, A. Voznesenski; romanda
D. Furmanov, A. Fadeyev, K. Simonov, M. Şolohov, K.
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Fedin, F. Gladkov, V. Katayev, A. Tolstoy, A. Golovko, İ.
Ehrenburg, C. Aytmatov; oyunda V. Kirşon, V. Vişnevski,
V. İvanov, L. Leonov, M. Kulis, K. Yaşen, S. Sayfuiin, A.
Korneyçuk, S. Alyoşin, A. Sofronov vb...
Yalnızca sosyalist toplumlarda değil, kapitalist toplumlarda da sosyalist gerçekçiliğe bağlı birçok yazar görülmektedir. Örneğin şairlerden; Fransa'da Aragon,
Almanya'da Brecht, Çekoslovakya'da Nezval, Danimarka'da Nexö, Yunanistan'da Ritsos, Bulgaristan'da Vaptsarov, Şili'de Neruda, Türkiye'de Nâzım vb...
III.
Elbette, bunlara başka şairler ile öbür ülkelerden ve edebiyat dallarından daha bir yığın değerli yazarın adları eklenebilir.
Gerek bu adlar, gerekse yukardaki açıklamalar şunu
göstermektedir:
Sosyalist Gerçekçilik, geçmişin kısalığına karşın, verimli bir sanat anlayışı ve yaratım/üretim yöntemidir. Tarihi henüz yüzyılı bile doldurmadan nitelikli birçok yazarın
ve eserin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Sosyalist Gerçekçilik; işçi sınıfının ideolojisine, tarihsel
bakış açısına, devrimci çabasına bağlı olduğundan dünyadaki oluşum sürecini ya kından izleyip hızlandırmaya
çalışmakta ve kendisi de onunla birlikte ilerleyip olgunlaşmayı amaçlamaktadır.
Sosyalist Gerçekçilik; bazılarının sandığı gibi, yalnızca
sosyalist toplumlar için değil, kapitalist toplumlar için de
geçerlidir.
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Bunun tersini söyleyenlere Aragon şöyle cevap
verir: “Sosyalizmin bulunmadığı Fransa'da sahici bir toplumcu (sosyalist) gerçekçilikten söz edilemeyeceğini ileri
sürüyordular. (...) Sovyetler Birliği'nin varlığının bizim
ülke yazarlarına toplumculuğun mümkün olabileceği konusunda bir umut verebileceği, verdiği görüşünü savundum. (...) Kısacası toplumcu gerçekçilik kapitalist bir
ülkede bile mümkündür, yeter ki yazar ezilen sınıflardan
yana çıksın, kendi ulusunu tarihsel ve bilimsel açılardan
tanıyarak gerçekçi bir sanatı uygulayabilsin.” (Çağımızın
Sanatı, Aragon, 1966, Ğerçek Yayınevi)
Aragon'un kendisi böyle bir sanatın uygulayıcılarındandır. Nitekim, altı ciltlik Komünistler'in önsözünde “Bale
Çanları'ndan. Kutsal Hafta'ya kadar bütün romanlarının
Sosyalist Gerçekçilik yönteminin ürünleri” olduğunu açıklar.
Ayrıca, bir yazısında da -burjuva eleştirmenlerinin bütün
karalamalarına ya da susmalarına karşın sosyalist gerçekçiliğin ölmediğini, tersine, gittikçe geliştiğini vurgular.
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EVET, SLOGAN!
Asım Bezirci - Halk ve Sosyalizm için Kültür ve Edebiyat
Türkiye'de büyük bir “devrimci, demokratik potansiyel”
var. Gittikçe de büyüyor. 16 Haziran, 1 Mayıs, Ümraniye
olayları, Profilo, Alpagut, DGM direnişleri ve Epengle,
Sungurlar, MESS grevleri bunun su yüzüne çıkmış belirtilerindendir. Toplumdaki bunalımlar artar, çelişmeler
keskinleşir, kaynaşmalar çoğalırken kitlelerdeki toplumsal adalet ve demokrasi özlemi ile devrim bilinci de yükselmektedir.
Bu yükseliş egemen çevreleri tedirgin ediyor. Ülkü Ocakları bunun için besleniyor, “komandolar” bunun için eğitiliyor, kontrgerilla bunun için ortalığa ölüm saçıyor.
İşçilerdeki, köylülerdeki, gençlerdeki, aydınlardaki sosyalist uyanışı engellemek için...
Uyanıştan rahatı kaçanlar yalnızca egemen sınıflar ile
onların çanak yalayıcıları, yardakçıları değil! Çıkarların
bozulacağından kaygılanan ara tabakalar ile küçük bur185
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juvalar ve onların korkak, bencil aydınları da bu gelişimden çekiniyorlar.
Toplumdaki hızlı oluşum ve uyanış, edebiyatı da etkiliyor.
Sosyalist dünya görüşüne bağlanan yazarlar yıldan yıla
çoğalıyor. Bunlar bir yandan gerçekliği devrimci anlayışla
eserlerinde yansıtırken, bir yandan da işçi sınıfının kurtuluş kavgasına katılıyorlar. Bu arada, doğallıkla, bazı
sloganlar söyleyip yazdıkları da oluyor.
Fakat adı geçen egemen çevreler ile onların ürkek ve
kaypak aydınları edebiyattaki bu olumlu değişimi hoş
karşılamıyorlar. Devrimci ürünleri ve yaratıcılarını aşağılamak için “slogan” sözcüğüne dört elle sarılıyorlar. Sağcıların da -üstelik, bol ve ilkel biçimde- sloganlar
kullandıklarını görmezlikten geliyorlar. Sanki tüm solcu
yazarlar hep slogan edebiyat yapıyorlarmış gibi, gürültü
koparıyorlar.
Soralım: Nedir slogan?
Türkçe Sözlük'te slogan “Kısa ve çarpıcı propaganda
sözü” diye tanımlanıyor.
Edebiyat genel anlamda bir propaganda olduğuna göre,
sloganı da kapsaması doğaldır. Onun için, birtakım sloganları içeriyor diye bir eseri kötülemek yersizdir. Burada
önemli olan, sloganın ustalıkla kullanılıp kullanılmadığıdır. Yazar, en alımlı sloganlara da başvurmuş olsa, eğer
eseri estetik açıdan yetersizse onu eleştirmek hakkımızdır. Fakat, sloganları sanatın gereklerine uyarak kullanmışsa, ona karşı söylenecek bir sözümüzün olmaması
gerekir.
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Bu durumda, sloganın sanatı zayıflatacağını öne sürmek
yanlış olur. Çünkü, iyi seçilmiş ve güzel kullanılmış sloganlar içeriği güçlendirir: Bazı düşüncelerin, duyguların,
inançların okurlara, kitlelere daha kolay ve çabuk ulaşmasına, yayılıp yerleşmesine yardım eder.
Pir Sultan ve Nâzım Hikmet ile Bertolt Brecht'in bazı
şiirleri buna örnektir. Sözgelimi Pir Sultan'ın bestesi
de yapılan ünlü şiirinin ilk dörtlüğü bir slogan sayılabilir:
Gelin canlar bir olalım
Münkire kılıç çalalım
Hüseyn'in öcün alalım
Tevekkeltü taâlallah
Nâzım Hikmet'in “Güneşi İçenlerin Türküsü”nde dört
kez tekrarlanan şu dizeler de slogandır:
Akın var
güneşe akın!
Güneşi zapt edeceğiz güneşin zaptı yakın!
Öte yandan, Bertolt Brecht'in “Ya Hep Beraber Ya
Hiçbirimiz” başlıklı şiirinde dört kez tekrarlanan aşağıdaki dizeler de slogandır:
Ya hep beraber ya da hiçbirimiz,
kurtulmak yok tek başına
yumruktan ve zincirden.
Ya hep beraber ya da hiçbirimiz.
İstenirse, bu ve başka şairlerden, yazarlardan daha bir
yığın örnek gösterilebilir.
Elbette, salt sloganla devrimci edebiyat yapılmaz. Örneğin, “Bağımsız Türkiye”, “Faşizme geçit yok”, “Tek yol
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devrim” sloganlarını sık sık ve kuru kuruya sıralamak
sanat değildir. Slogana yaslanmanın da bir sürü koşulları, zorlukları, tehlikeleri vardır. Ama bunlar aşılmaz değildir. Nitekim bilinçli, titiz, yetenekli şair ve yazarlar onları
aşmanın bir yolunu bulmuşlardır. Bulamayanlar zaten
kimseyi etkileyememiş ve zamanla silinip gitmişlerdir.
Öyleyken, kimileri başarılı şairleri, yazarları unutmuş görünerek hep başarısızları hedef alıyorlar. Üstelik, bunun
için somut örnekler de vermiyorlar. Dolaylı olarak, tümüyle
devrimci edebiyatı karalamayı amaçlıyorlar. Diyorlar ki:
Slogan edebiyatı öldürür. Kalıplaşmaya, sığlaşmaya yol
açar. Şemacılığın kolaylığıyla kof, yalınkat, ölü ürünler doğurur. Sonunda insanı da, toplumu da etkileme, değiştirme gücünü yitirir...
Bunları söyleyenler de, çoğunlukla, yukarıda sözü edilen
kişiler: Devrimci yükselişten korkan küçük burjuvalar,
ağızları ilerici kafaları gerici ikiyüzlü aydınlar ve toplumcular saygınlık kazandıkça yıldızları kararan bireyciler...
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HEM AYNA, HEM IŞILDAK
Asım Bezirci - Halk ve Sosyalizm için Kültür ve Edebiyat
Emekçi halk, yaşamının konu edilmesinden hoşlanır.
Görüp geçirdiklerini, duyup düşündüklerini bir edebiyat
eserinde izlemekten zevk alır. Çünkü yaşamının en azından bir kesimini sanki onun aracılığıyla dile getirmiş, yeniden yaşamış gibi olur.
XIX. yüzyılın gerçekçi yazarları (Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola, Scott, Dickens, Tolstoy, Dostoyevski,
Gogol vb.) halkın da yaşamından söz açan bazı başarılı
romanlar yazmışlardı. Halkın, hiç değilse bir bölüğü, bunları ilgiyle okumuştu.
Gelgelelim, bu romancılar gerçekliği ya olduğu gibi ya da
eleştirerek göstermekle yetinmişlerdi. Geleceğe yönelik
bir bakış açıları (perspektifleri) yoktu, belki de gerçekliğin
değişebileceğini ummuyorlardı. Nitekim, ya gerçekliğin
değiştirilmesini amaçlamadıklarından ya da henüz
bunun kuramını bilmediklerinden, bu yolda kesin bir tavır
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almamışlardı. Başka bir deyişle, gerçeklik karşısındaki
davranışları genellikle devrimci değil gözlemciydi, etkin
değil edilgindi.
Bu davranış günümüzde gitgide geçerliğini yitiriyor. Halkın yaşamını bir ayna gibi dışarıdan yansıtmak artık yetmiyor. Belki geçen yüzyılın gerçekçilik çizgisini
sürdürenlere hâlâ rastlanmaktadır. Fakat devrimci yazarlar o çizgiyi aşmaya, halka öncülük etmeye, bilinç vermeye çalışıyorlar. Bunun için, yalnızca “olmakta olan”ı
içerden göstermekle kalmıyorlar, “olması gereken”i de
işaretlemeye yöneliyorlar.
Acaba “olması gereken”i nereden çıkarıyorlar?
Bunu kabaca şöyle açıklayabiliriz:
Gerçeklik, durmayan bir hareket, oluşum içindedir.
Çünkü çelişkili bir yapısı vardır. Bağrında taşıdığı karşıt
öğeler birbiriyle çatışır. Bunlardan biri tutucudur, gerçekliğin değişmesini önlemeye çabalar.
Karşıtların hiçbirine benzemeyen bir bireşim, bir yeni
gerçeklik meydana gelir. Bu bireşim de, sırası gelince,
kendine özgü çelişkisini yaratır ve karşıtlar çekişmesi yeniden başlar...
Toplumda karşıtların yerini sınıflar alır. Gelişen üretim
güçleri ile belirli bir aşamada onları kösteklemeye başlayan üretim (ve mülkiyet) ilişkileri arasındaki temel çelişki sınıfları doğurur. Çıkarları karşıt olduğundan,
sınıflar birbiriyle çatışır. Ezilen sınıf söz konusu çelişkiyi kaldırmaya, egemen sınıf ise onu engellemeye çalışır.
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Kapitalist düzende egemen (tutucu) sınıf burjuvazi, ezilen (değiştirici/devrimci) ise işçi sınıfı ile emekçi halktır.
Zamanımızda işçi sınıfı geleceğe gebe olan biricik sınıftır. Ancak onun düşünsel, siyasal, örgütsel öncülüğü ve
eylemiyle toplumdaki temel çelişki çözülecek, sınıf çatışması, sömürü ve baskı (tahakküm) sona erecek, kapitalizm yerini toplumsal adalet ve demokrasiye, sosyalizme
bırakacaktır.
Sosyalist yazar eserini yaratırken yukarıda kısaca özeti
bu diyalektik oluşumu göz önünde tutmalıdır. Bireysel /
toplumsal gerçekliği çelişkileri ve ilişkileriyle, bütünselliği
ve evrimiyle içerden canlandırmalıdır. Gerçeklikteki doğruyu (hakikati), geleceğin tohumu ile ereğini ortaya çıkarmalı ve onun yanında yer almalıdır- Şimdiye
geleceğin gözüyle -çağımızda İşçi sınıfının öncü / ilerici
kesiminin gözüyle— bakarak bugünü yarına bağlamalıdır. Ancak bu yöntemle gerçekliğin yüzeyinde dolaşmaktan kurtulur, derine, temel etkenlere inebilir, geleceği
hazırlayan güçleri (sınıfları, tabakaları, kuruluşları, insanları) yakalayabilir, toplumdaki çalışmalı oluşumu devrimci
gelişmesi içinde hakkıyla gösterebilir. Giderek, bu oluşumun izleyeceği yola, şimdideki geleceğe ışık tutabilir, geleceği sezdirebilir. Böylece, yalnızca olmakta olanı değil,
olması gerekeni de belirtmiş olur.
İnsanoğlunda gerçekliği kavrama / bilme gücü kadar, onu
değiştirme gücü de vardır. Üstelik, insan gerçekliği değiştirirken kendi de değişir. Başka türlü söylersek: İnsanın bilinci gerçekliği yansıtmakla kalmaz, onu zihninde
yeniden üretir/yaratır. Ayrıca, onu öğrenmeye, açıklamaya ve değiştirmeye de yardım eder. Bu işlevlerini yerine getirirken insanın da, dolayısıyla kendisinin de
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değişmesine yol açar. Demek ki, bilinç edilgin bir ayna
değil, etkin bir yetidir: Öğretici, tasarlayıcı ve yaratıcıdır.
Edebiyatta da bilinçli davranışın bu temel yasaya uyması
gerekir.
Öyleyse, devrimci yazar, emekçi halkın yaşamını yansıtmakla yetinmemelidir. Kitlelerin onu -gelişimi içinde- doğruca algılamasına, bilinçle ileriye götürmesine,
değiştirmesine de -güdümlü değil, gönüllü olarak yardım
etmelidir.
Devrimci edebiyat ise hem gerçekliği (şimdiyi) gösteren
bir ayna, hem de hedefi (geleceği) işaretleyen bir ışıldak
olmalıdır.
Alman şairi Schiller'in aşağıdaki dizeleri bu dileğe ne
güzel uyuyor:
Kanat çırparak yiğitçe
Yüksel çağının üstüne
Aynaya şavkı vursun
Belli belirsiz yarının...
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Kültür Sanat Edebiyat Üzerine
MAO ZEDUNG
“Yüz çiçek açsın, yüz fikir akımı yarışsın.' Bu siyaset
ülkemizde sanatı ve bilimi ilerletme ve sosyalist kültürü
geliştirme siyasetidir. Sanatta farklı biçim ve üsluplar
farklı biçimde yarışmalıdır. İleri tedbirlerle belli bir
sanat üslubunu ya da belli bir fikir akımını zorla kabul
ettirmek ve diğerini yasaklamak bizce, sanatın ve bilimin gelişmesine zarar verir. Sanatta ve bilimde doğru
ve yanlış meselesi, sanat ve bilim çevrelerinde serbestçe tartışılarak ve bu alanlarda pratik çalışmalar yapılarak çözülmelidir. Kestirip atarak değil.” (Halk
İçindeki Gelişmelerin Doğru Ele Alınması Üzerine.
Mao)
(…)
Kültür ve eğitim her zaman yalnızca, ayrıcalık olmuş.
Köylüler bundan hiç yararlanamamışlardır. Kültür köylülerin kanı ve alınteri üzerine kurulmuştur.
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(…)
Tarihi mirasımızı incelemek ve onu Marksist yöntemin
ışığında eleştirici bir biçimde toparlamaktır. İlkokul çocukları kadar cahiliz.
(…)
Yabancı taklitçiliğine son verilmeli, boş ve soyut sözlerden vazgeçilmeli, dogmacılık bir yana bırakılmalı
ve bütün bunların yerini Çin halkının çok sevdiği diri
ve canlı Çin üslubu almalıdır. Enternasyonalist içeriği
milli biçimden koparmak. Biz, tam tersine, bu ikisini
sımsıkı birleştirmek istiyoruz. Bu konuda saflarımızda
ciddi olarak düzeltilmesi gereken önemli yanılgılar
vardır.
(…)
Düşmanımız, bildiklerimizle yetinme anlayışıdır. İstiyorsak, bu anlayışa son vermek zorundayız. “doymak bilmeden öğrenmek”, başkalarına karşı tutumumuz ise
“bıkıp usanmadan öğretmek” olmalıdır.
(…)
Her kültür, belli bir toplumun siyaset ve ekonomisinin
ideolojik bir yansımasıdır. Çin’de emperyalist bir kültür
vardır; bu kültür, emperyalizmin Çin üzerindeki siyasi ve
ekonomik hakimiyetinin ya da kısmi hakimiyetinin bir
yansımasıdır. Bu kültür yalnızca doğrudan doğruya emperyalistler tarafından yönetilen kültürel kuruluşlarca
değil, aynı zamanda ar damarı çatlamış bazı Çinlilerce
de beslenmektedir.
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(…)
Aydınlanma Çağındaki kültürlerinde de bizim için yararlı olan her şeyi özümlemeliyiz. Ama bu yabancı malzemenin tek bir kırıntısını bile eleştiriden geçirmeden
yutmamalı, onu yediğimiz yemeğe uyguladığımız işlemden geçirmeli, yani ilk önce çiğnemeli, sonra midemizin ve bağırsaklarımızın salgılarının işlemine terk
etmeli, daha sonra da sindirilecek besin ile dışarı atılacak posayı birbirinden ayırmalıyız. Beslenebilmek
için böyle yapmamız gerekir… Çin, yabancı malzemenin mekanik bir biçimde benimsenmesinden çok çekmiştir.
(…)
Kültür işçileri kendi ordularına sahip olmalıdırlar. Bu
ordu, geniş halk kitlelerinden başkası değildir. Kendini
halktan uzak tutan bir devrimci kültür işçisi, barutu düşmanı yok etmeye yetmeyen, ordusuz bir komutana benzer. Bu nedenle, yazı dili belirli koşullara göre
düzeltilmeli ve halkın konuşma diline yakın kılınmalıdır.
Çünkü önemle belirtmemiz gerekir ki, devrimci kültürümüzün bitmez tükenmez kaynağı halktır.
(…)
Kimin için sanat ve edebiyat?
Sanat ve edebiyatın sınıflar üstü olduğundan söz eder,
ama gerçekte burjuva sanat ve edebiyatını savunur ve
proletaryanın sanat ve edebiyatına karşı çıkarlar. Bir de,
emperyalistlerin hizmetinde olan sanat ve edebiyat... Biz
buna hainlerin sanat ve edebiyatı diyoruz. Bizce, sanat
ve edebiyat, halk içindir.
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(…)
Peki, Marksizm’in kendisi yaratıcılığı yok eder mi? Evet,
eder. Feodal, burjuva, küçük burjuva, liberal, bireyci, nihilist, sanat için sanat anlayışını savunan, aristokrat,
yozlaşmış ya da kötümser ve halk kitlelerine ve proletaryaya yabancı her türlü yaratıcılığı yok eder. Proleter
yazar ve sanatçılar açısından bakıldığında, bu tür yaratıcılık yok edilmemeli midir? Bence, yok edilmelidir, hem
de bütünüyle. Bunlar yok edilirken, yeni bir şey inşa edilebilir.
(…)
Tarihi yaratan, halktır. Oysa eski opera (ve halktan kopuk
olan tüm eski sanat ve edebiyat) halkı hor görür ve sahneyi hanımlar, beyler ve onların şımarık çocuklarıyla doldurur. Kitleleri, kendi cehaletlerine, kör inançlarına ve
sağlığa aykırı alışkanlıklarına karşı mücadele etmek
üzere harekete geçmeye çağırmalıyız.
(…)
Mao’nun 1956 yılında Çin’de yaptığı konuşmadan; “Yeryüzünde çeşitli milletlerin sanatları kendilerine özgü milli
biçim ve üsluplar taşır. Bazıları bunu kavrayamıyor.
Kendi milli özelliklerini inkâr ediyor. Batının her alanda
üstün olduğuna inanıyor ve batıya kul köle oluyorlar. Dahası toptan batılılaşmayı savunacak kadar ileriye gidiyorlar”
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DEVRİM VE KÜLTÜR
BİRBİRİNDEN AYRI ŞEYLER MİDİR?
NAZIM HİKMET - YAZILAR 1 (1930)
Tarihte devrim, her hangi bir kültürden daha yüksek bir
kültür tipine geçişin ta kendisidir. Bu nedenle her devrim
aynı zamanda kültür değerleri yaratmanın da ifadesidir.
Devrim ne kadar kapsayıcı ve büyük olursa, kültürel anlamda da o kadar önemlidir. Çünkü her devrim çarpışan
zıtların halli ve bununla birlikte yeni şekillerin yaratılması
demektir. Bununla birlikte de insanlar daha yüksek bir
kültür düzeyine yükselmiş olurlar. Devrimin her zaferi
aynı zamanda kültürün zaferi demektir.
(S.Süleyman/Resimli Ay, Haziran 1930)
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REVİZYONİZM VE SEKTERLİK ÜZERİNE
NAZIM HİKMET - YAZILAR 1 (1959)
Bence sosyalist gerçekçi sanatın iki düşmanı vardır : revizyonizm ve sekter dogmatizm. Politikada revizyonizm
bugün daha ciddi bir tehlikedir. Sanatta da aynı şey.
Çünkü revizyonistler aslında, sanatı halka hizmet etme
görevinden koparmaya çanak tutmaktalar. Oysa sanatta
başta gelen şeydir halka hizmet etmek. Çoğu kez olduğu
gibi, aşırılıklar burada da benzeşiyor. Sanat alanında revizyonizm de dogmatizm de somut gerçekliği parlak bir
laf kalabalığına boğarak bizi geriye çekiyorlar. Her iki anlayış da ‘’yöntem’’ ve ‘’üslup’’ kavramlarını özdeşleştirerek sosyalist gerçekçilik kavramını gerçek içeriğinden
koparıyorlar. Revizyonistler; sosyalist gerçekçilik yöntemini, dünyanın bilinçli Marksist-Leninist ilkeler temelinde, bu sanatsal kavranışı karalamak için, onun tüm
sanata sözüm ona bir sanatsal üniforma ‘’direktif verdiği’’
uydurmasyonuna sarılıyorlar. Sekterler ve dogmatikler
de, Marksist-Leninist ilkelere – benim için her şeyden
daha değerli olan bu ilkelere – sahte sadakatlarını sosyalist gerçekçilik maskesi altında gizleyerek, revizyonistlerin sosyalist gerçekçiliğe iftiralarına yardım ediyorlar.
Onlara kesinlikle karşıyım. Sanat ilkelerimizi onun açık
düşmanları olan revizyonistlere karşı nasıl savunuyorsak, sosyalist gerçekçiliği, bu türlü ‘’koruyucularına’’ karşı
da aynı tutkuyla savunmalıyız.
(“Türk Edebiyatında Sosyalist Gerçekçilik’’,
Şarkiyat Sorunları Dergisi, 1959, sayı 2)
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DÜNYANIN TÜM EMPERYALİSTLERİ
GRUP YORUM’A KARŞI BİRLEŞTİ
Savaşıyoruz Kazanacağız - Boran Yayınları - 2018
Tam 30 yıl geçti. Bu 30 yıl sadece müzikal ve sanatsal
başarılarla ve kendini kabul ettirmeyle değil, işte tüm bu
yasakları alt etme başarısıyla da geçti. 30. yılda bu tarihten ders alması gereken iktidar, tam bir şuursuzluk örneği göstererek yasakları tekrar yoğunlaştırmaya
başladı. Önce İstanbul’daki Bağımsız Türkiye konserini
yasakladı. Ardından 30. Yıl konserlerini bir bir engellemeye başladı. Önce stadyumlarda yapılmasını engelledi.
Ardından meydanları yasaklamaya çalıştı ama halkın
güçlü sahiplenmesi karşısında geri adım atmak zorunda
kaldı. İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de konserlerini bir bir
yasaklamaya başladı yeniden. Son derece komik gerekçelerle. Yasa, hukuk hiçe sayılarak. Anayasa ayaklar altına alınarak. Yorum düşmanlığını çok daha açık
yapmaya başladı iktidar. Etkinlikleri basarak, Yorum’u
sahneden gözaltına alarak, yasaklanan konserini protesto ettiği eyleme saldırarak... Susturamadı hiçbirinde.
Susturamadıkça daha da hırçınlaştı. Hırçınlaştıkça daha
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da saldırganlaştı. Dengesizini kaybetti. Bu yasakları,
Uluslararası anlaşmalarla diğer ülkelere de ihraç etmeye
başladı. Önce İngiltere, ardından Hollanda, son olarak
Almanya’da konserler yasaklanmaya başladı. Ülkemizi
sömürmeye devam etmek isteyen emperyalizm, demokrasicilik oyununu bir tarafa bırakarak, Türkiye faşizmi ile
aynı tavrı göstermeye başladı. Bir grup düşünün ki, ona
karşı devletin tüm kurumları, tüm hükümetleri birleşiyor.
Tüm emperyalist ülkeler birleşiyor. Tüm dünya emperyalistleri ve Türkiye faşizmi, bir gruba karşı! Tüm umutlarını
bu grubun susturulmasına, bu grubun yok edilmesine
bağlamışlar. İşin sırrını biz açıklayalım: Yorum’u susturmanın bir yolu var. Her türlü adaletsizliği ortadan kaldırmak... Bunu yaptığınızda Yorum yok olmasa da emin
olun işlevi tamamen değişecektir. Ülkemizde ve dünyada
yarattığınız adaletsizlik sürdüğü sürece, ne yaparsanız
yapın, savcınızın dediği gibi ‘halka umut verme suçunu’
işlemeye devam edecek Yorum...
Konser Yapma Özgürlüğümüzü Kazanmak İçin, Dişimizle Tırnağımızla Direndik! Direnişimizi Bir Kamyon Kasasına Yükleyip Halkın Arasına Saldık Türkülerimizi!
Türkülerimiz Adım Adım Dolaştı İstanbul Sokaklarını,
Binlere Ulaştı. Halkın Türküleri Baş Eğmedi Faşizm Karşısında!
17 Nisan’da Bağımsız Türkiye konserini yapacaktık, yasakladılar. Geri çekilmedik. Ve 17 Nisan 2016 tarihinde,
tam konser saatinde ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde konserler yaptık. Kimisi tek başına söyledi, kimi
küçük çocuğu kucağında, kimisi meydanda veya polis
saldırısı altında söyledi. Biz vazgeçmiyoruz, artık bu ülkede halkın sanatı örgütlüdür.
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Halkın sanatçılarını hapsederek, katlederek susturamayacakları bir güçtür bu. Artık Ruhi Suların, Mahsuni Şeriflerin
sesini kesemeyecekler. Sürgüne gönderip gurbet ellerde
öldüremeyecekler. Sanatçılarımız örgütlü artık. Dadaloğulları, Pir Sultan Abdallar Grup Yorum’la yaşıyor bugün. Grup
Yorum vazgeçmedi, yasaklanan konserlerin hemen ardından halkın içinde yeni konserler örgütlemeye başladı. İçişleri Bakanlığı da, Grup Yorum’u yasaklamak için talimat
göndermiş. Polisin tüm saldırılarına rağmen Gazi’de, Sarıgazi’de ve Okmeydanı’nda konserler yapıldı. Ve devam
edecek... Yine engel olamayacaklar halkın sanatçılarına.
Haftalardır hazırlıkları süren mahalle konserlerimizin ilki
25 Haziran’da Gazi Mahallesi Büyük Park’ta yapılacaktı.
Gazi’deki Yorum gönüllüleri, Gazi Özgürlükler Derneği
çalışanları, Gazi Halk Meclisi çalışanları günlerdir büyük
bir emekle bu konserin yapılabilmesi için çalışmıştı. Konserden bir gün önce sahnenin güvenliğini alan Halk Cepheliler, Yorumcular, gece saat 00.00’a gelirken gece
nöbetini renklendirmek için türkü söylemeye başladı. Halaya katılanlardan bir Yorumcu anlatıyor: “Aramızda
keman çalmayı bilen bir arkadaşımız vardı. Parkın yukarısındaki Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya Karşı
Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nden davul ödünç aldık, davulun tokmağının ilk vuruşlarıyla birlikte akreplerin parka
girmesi bir oldu. Sanki muharebeye gelir gibi 3 akrep, 2
tane U denen zırhlı araç, bir tane Z isimli zırhlı araç ve 2
TOMA ile geldiler. Türkülerimizin sesini gaz ve su ile kesebileceklerini umdular. Kurulumu devam eden ses sisteminin etrafını zırhlı araçlarla sarmadan 10 dakika önce
Gazi Karakolu’ndan ses sistemciyi arayıp ağza alınmaz
küfürler edip tehdit etmişlerdi zaten. Telefondaki ses
“Sen kime ses kurduğunun farkında mısın? Terör örgütüne konser yaptırmayacağız” diyordu. Sesçinin “Beni Pir
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Sultan çağırdı 2 Temmuz anması için demesi üzerine
“Sen bilirsin, malzemelerin zarar görür, birazdan oradayız” demişlerdi. Ve geldiler işgale gelir gibi... Zırhlılarla
çembere aldıkları sahnemizdi, umutlu türküler söylediğimiz sahnemiz...”
Polislerin gelmesi üzerine konserimizin düzenleyicilerinden olan Gazi Muhtarı, Gazi PSAKD Başkanı, Karayolları PSAKD Başkanı ile görüştük. Onlar da Emniyet
Müdürü ile görüşüp bu etkinliğin Pir Sultan’ın her yıl Yaptığı 2 Temmuz Sivas şehitlerini anma kapsamında bir etkinlik olduğunu, Yorum’un her yıl bu etkinlikte yer aldığını
söylediler. Polis araçlarının parktan dışarı çıkmasını istedik. Polis araçlarını geri çektiler fakat Kayma kamından
Emniyet Müdürü’ne kadar tüm devlet yetkilileri, yapılan
tüm görüşmelerde “kırmızı çizgileri”ni ifade ediyordu.
“Kırmızı çizgi, Grup Yorum’du”. “Siz ne yaparsanız yapın
ama Grup Yorum olmayacak.” Kaymakam açıktan “Grup
Yorum söz konusu ise bizi aşar” diyordu. Emniyet Müdürü “Yorum sıkıntı” diyordu. O yasak kararlarının hangi
masalarda alındığını çok iyi biliyoruz biz. Yorum’a konser
yaptırmama kararını alanlar Amerikan emperyalizmi ve
Türkiye oligarşisidir. 25 Haziran’da Gazi Büyük Parkta
hazırlıklar sürerken, 13.30’da bir kez daha akrepler konser alanına daldı. Akrepteki amir, görüşme yaptığı Pir
Sultan Başkanı’na “Ne Pir Sultan’ı, Cephe var burada,
sabahtan beri Cephe propagandası yapılıyor burada.
Yorum konseri yaptırmayacağız” diyordu. Pir Sultan Başkanı’nın karakol amiri ile görüşmesinin ardından parktan
çıktılar. Tabii bunlar esas saldırı öncesi tacizlerdi. Saldıracakları belliydi, emir büyük yerdendi.
Saatler 16.00 olduğunda Yorum ekibi orkestra ile birlikte
sahnede yerini almış, provaya başlamak üzereydi. Fa206
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şizm deyince Nazi tankları canlanır ya gözümüzün
önünde, yıkan yok eden tanklar... Günümüzün Nazileri
de yıka yıka, kıra kıra geldiler. Akrebi, TOMA’sı, U’su,
J’si, Z’si, K’sı ile, zırhlı kepçeleri ile geldiler. Kırdılar kapıları ve direkt sahneye yağdırdılar gaz bombalarını.
Halk çocuklarının elleri de armut toplamadı tabi. Onlar
zırhlıların için de halka saldırırken, halk çocukları gazın
içinde ellerine ne geçirdiyse cevap verdiler düşmana.
Çatışma bir süre sonra Gazi’nin sokaklarına yayıldı. Ağırlıklı olarak cemevi bölgesinde toplanan ve caddede türkü
söyleyip halay çekenlere sürekli biber gazı ve tazyikli su
sıkarak saldırıp dağıtıyordu polis. Fakat her dağılmadan
sonra tekrar bir araya geliyordu halkımız. Yorumcular da
tüm halaylarda omuz başındaydı. Bunun çok da bir
önemi yoktu aslında. Çünkü herkes birer Yorum elemanı
olmuştu. Her sokaktan Yorum türküleri yükseliyordu.
Çağrı ekipleri 5 bölgeye dağılıp halkı Yorum’u sahiplenmeye çağırdılar. Türkülerimizin yükseldiği her sokağa
gaz atıyorlardı. Türkülere gaz atacak kadar aciz bir düşman var karşımızda. Çağrı ekipleri dört bir yandan sloganlarla cemevi önüne geldiler ve burada büyük bir
halay kuruldu. Yine saldırdılar. Şimdi sıra konseri tüm
Gazi’ye yayma vaktiydi. Seyyar bir sahne kurulacaktı ve
Gazi’nin üç noktasında konser verilecekti. İlk durağımız
Sekiz evler Üçgen Park idi. Halk Cepheliler dinleyicilerimizi üçerli beşerli gruplar halinde Sekiz evler Üçgen
Park’a götürdüler. Biz de bu arada seyyar sahnemizi kuruyorduk. Pikap denilen arkası açık kamyonetin kasasına ses sistemimizi kurduk. Önlüklerimizi giyip kasaya
atladık, seyyar sahnemizde konser alanımıza giderken
heyecandan birbirimize bakıp gülüyorduk. Üçgen parka
vardığımızda 100 kişilik bir kitle bizi bekliyordu. Üstelik
biz gelmeden önce iki kez saldırıya uğrayıp dağılmala207
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rına rağmen yeniden toplanmışlardı. Sloganlarımızla girdik konser alanına. Konserimize başlayacakken teknik
bir arıza ile karşılaştık. Pikaba saldırırlarsa ve ses sistemine gaz fişeği gelirse yangın çıkma ihtimaline karşı iki
kova su doldurup kasaya koyduk. Fakat yolda sarsıntıdan sular döküldü ve invertörü bozdu. Bu nedenle ses
sistemsiz başladık konserimize. Ses sisteminin yerini
yüzlerce avaz doldurdu. Üçgen Park’ta konserimiz başladığında herkesin coşkusu yüzüne yansıyordu.
Anneler çocuklarını bize uzatıp pikaba almamızı istiyorlardı. Biz de annelere en güvenliksiz yerin pikap olduğunu, ilk bize saldıracaklarını söyledik. Buna rağmen
çocuklarını yanımıza verdiler. Beylikdüzü’nden, Anadolu
Yakası’ndan konser için geldiğini söyleyenler vardı. Yaklaşık 10 şarkı söyledikten sonra ikinci durağımız olan
Halk Meclisi önüne gideceğimizi söyledik. Biz kamyonda,
dinleyicilerimiz hemen arkamızda marşlarla Gazi sokaklarını geçe geçe vardık Halk Meclisi önüne. Yol boyunca
konser konvoyuna katılanlarla birlikte 500 kişi olduk.
Camlardan, balkonlardan alkışlayan, eşlik eden insanlar
da cabası.
Meclis önündeki ikinci konserimizden sonra yine sokakları dolana dolana Heykel Parkı’na geldik. Burada bir kez
daha saldırıya uğradık. Akrepten tam üzerimize gaz atılmasını bir tırla yolu kapatarak engelledik. Tır şoföründen
tırı önümüzde bırakması ve aşağı inmesi istendi. Bu sayede karşımızdaki akrep ve TOMA’yla burun buruna gelmeden yolumuza devam ettik. Şoförümüz deyim
yerindeyse bizi uçurdu. Fakat konserimiz bitmemişti
daha. Son durağımız olan Nalbur Parkı’nda konser vermemiştik. Heykel Parkı’nda saldırıya uğrayıp dağılan
kitle çok geçmeden Nalbur Parkı’nda toplandı, biz de
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oraya geçtik. Konserimizi noktalamak üzereyken üzerimize sular ve gazlar yağmaya başladı yine. Haklıyız Kazanacağız’ın son kıtasını ağzımıza sular dolarken
söyledik. Dinleyicilerimiz de hem gazdan etkilenmemek
için koşuyor hem de bağıra bağıra marşımızı söylemeye
devam ediyordu.
Haklıyız kazanacağız, haklıyız…
Ve böylece kamyon konseri sona erdi. Bir parkta yaptırmadılar, tüm Gazi’de konser yapıldı. Girenler çıkanlarla
birlikte 1000 kişi aktif bir şekilde konsere katıldı. Yüzlerce
insan da balkonlardan, camlardan dinledi. Çatışmalar ve
sokak konserleri toplam 6 saat sürdü. Bu süre zarfında
polis tek bir insanı dahi gözaltına alamadı. Her gözaltına
yöneldiğinde tepelerine taşlar, sandalyeler yağdı ve kaçıp
gittiler, elleri boş döndüler. 22.15’te başlayan kamyon konseri 00.15’te sona erdi. Gazili bir Halk Cepheli: “Her gün
beş saat masa açtım konser için bunun hesabını sormaz
mıyım ben!” diyordu. İşte bu güçlü bağ Yorum’un halkla
bağını kesemeyeceklerini gösteriyor. Bu saldırılarda Dilan
Poyraz’ın kafasını gaz fişeği sıyırdı, yaralandı. Konsere
katılan bir Dev-Genç’li ise konserden sonra gülerek,
“Moral üstünlüğü bizdeydi, çok güzel geçti konser” dedi.
Ertesi gün Sarıgazi’deyiz... Gazi’deki kamyon konserinin
ardından, hemen bir gün sonra 26 Haziran’da Sarıgazi
konseri yapıldı. Ve yine gaz bombaları, polis saldırısı altında yapıldı bu konser. Sarıgazi Festival alanında yapılacak konser için de günler öncesinde afiş, bildiri
dağıtımları yapılıyordu.
Son gün toprak alanı gönüllü olarak halkımız kepçesi ile
düzledi. Sonrasında ona daha küçük kepçesi ile oğlu da
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katıldı. Büyük kepçede baba, küçük kepçede oğul çalışırken bu araçları ustalıkla kullanmalarını hayranlıkla izledik. Aracın her bir parçası onların kolları bacakları idi
sanki. Üstüne üstlük küçük kepçeden Grup Yorum’un
“Gerisi Hayat” şarkısı çalıyordu bangır bangır. Sahne
beton bir platformdu. Yer yer dökülen beton platformu
mahallenin gençleri kırmızıya boyayarak üstüne sarı
boya ile Grup Yorum, sol alt köşeye de Sarıgazi festival
alanı yazmışlardı. Kitle çalışması son ana kadar devam
etti. Kitle çalışması yapanların Kaymakamlığın önünden
geçerken yaptıkları kuşlamalar oraya doğru savrulduğu
için kısa bir tartışma yaşamışlar polislerle. Çalışmaya çıkanlar geri döndükten kısa bir süre sonra 2 akrep alana
geldi. Saat 12.30 civarıydı. Ses sistemini kuranlara eğer
toplamazlarsa saldıracaklarını anons ettiler. Tekrarlayıp
duruyorlardı, İçişleri Bakanlığı’nın kesin talimatıymış Yorum’a konser verdirilmeyecekmiş. Akreplerle dönüp dolaşıyorlardı sahnenin çevresinde. Bir grup tekrardan kitle
çalışmasına çıktı bu sefer akrepler taciz etmiş. Sahne
hazırlığı için erkenden giden Yorumculara, oturdukları
parktan kalkmazlarsa saldıracaklarını söylediler. Sonra
da plastik mermi, gaz bombası ve ses bombası atmaya
başladılar. Böylece polisin saldırısı başlamış oldu.
Saat de daha erken olduğu için gençler cemevi bahçesine geçtiler. Polisler tacizlerine burada da devam ettiler.
Bazı kişilere isimleri ile sesleniyorlardı. Hakaret ediyorlardı. Bu taciz ve saldırılar sürerken, kitle tekrar sesli çağrıya çıktı. Dönüşte kapının önünde halay çekerlerken
akrebi üstlerine sürdü ve herkes tüm öfkesi ile akrebe
tekme tokatlarla girişti. Ellerine geçeni fırlattılar. Deliye
dönen halk düşmanları plastik mermilerle taradı, cemevine gaz bombası atmaya başladı. Önden, arkadan
cemevinin bahçesine saldırdılar. Her saldırıya mahalle210
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nin gençleri cevap verdi. Ne yaparlarsa yapsınlar saldırıları aslında ne kadar aciz olduklarını gösteriyordu.
Saat 19.00’da araçların konvoyu başlayacaktı. Bu hazırlık
bir saat öne çekildi. Yorumcular her ne olursa olsun bu konseri yapmakta kararlıydı. Halkla birlikte, halkın örgütlü gücüyle Halk Cephesi’yle birlikte bu konser yapılacaktı. Son
hazırlıklarımızı da yaptık. 19.00’da kitle ile ayrı biz de ses
aracımızla Demokrasi Caddesi’nin başında buluşacaktık ve
korsan konser koyacaktık. Gerçekten de illegal bir eylemi
örgütlüyor gibiydik. Çıktığımız gibi halk düşmanı polis saldırdı. Dikkat çekmemek aracı deşifre etmemek için toplu
çıkış yapmadık. Durulunca ortalık ikişer ikişer ayrı yönlerde
ayrıldık. Oradan bir parkta buluştuk. Saatimiz gelince bindik
araca. 2 ses kolonu, enstrümanlarımız vardı içerde. Su ve
yiyecek bir şeyler de almıştık akşam uzun dedik. Araç çok
eskiydi. Gaz, fren pedalları zor basıyordu.
İçten kapı açılıp kapanmıyordu. Bir arkadaşımızın aslında
en önemli işi buydu. Çünkü hızlı olmamız gerekiyordu. Önlüklerimizi giymeye başladık. Çok heyecanlanmıştık. Demokrasi Caddesi’nin başına geldik, hızla kapıyı açıp indik.
Arabanın arka kapağını açıp enstrümanları ve mikrofonu
çabucak hazırladık. Etrafımızdakiler şaşkın şaşkın bakıyordu bize. Öncesinde Demokrasi Caddesi’ne geleceğimizi
bilen dinleyicilerimiz muzaffer bir edayla gülümsüyordu. Bizi
bekledikleri belliydi. Gelir gelmez konser aracının etrafını
sardı herkes. Kısa bir konuşma ile başladık. Bizim için halkın olduğu her yer konser alanıdır, dedik. Bazen dev sahneler, bazen meydanlar, bazen parklar bazen de bir
kamyon kasası ya da bir minibüsün arkası... Umudun bir
kalıbı yoktur sığdıramazsın. O parıltıyı kimi zaman o büyük
stadyumun görkeminde kimi zaman Demokrasi Caddesi’nde işte bu şaşkın bakışlarda yakalarsın.
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Konserlerimizi anlattık. Teslim olmayacağımızı, konser
hakkımızı kazanacağımızı söyledik. Kamyon kasasından, minibüse kadar her türlü yol ve yöntemle konserlerimizi yapıyoruz. Demokrasi Caddesi’ndeki konser
sürerken halk düşmanları yine yanaştı. Üçüncü şarkı
söyleniyordu ki ortada patlayan bir havai, polisin saldırma bahanesi oldu. Birden gaz bombası ve plastik
mermi atmaya başladılar, direk halay çekenlerin üzerine.
Tabi bu duruma hazırlıklıydık. Elimizdeki enstrümanları,
mikrofonu aracın içine koyup hemen hızla yola çıktık. Sarıgazi’nin başka bir parkına doğu.... Öncesinden saldırı
anında hepimiz araca bineceğiz ve hemen alternatif yere
gideceğiz dağılmayalım demiştik. Ve polis sıkıştırmasın
diye de konvoydaki araçlar araya girecek ve bizim hareket alanımızı rahatlatacaktı. Bir yandan kitle de polisi engelleyecekti. Peki nasıl oldu. İki kişi ile beraber bol
aksiyonlu bir yolculuk yaşadık. Polisler 3 akreple takıldılar peşimize.
Tabi malum kapılar dıştan kapatmazsan kapanmıyor. Bu
nedenle açık ve halk düşmanları içeriyi bizi plastik mermi
ile tarıyor. Bir yandan arabanın hızı manevrası derken
kolonlarla akrebin üzerine uçma tehlikesi geçirdik. Bir o
yana bir bu yana savrula savrula devam ettik yolumuza.
Sağ- sol şuradan-buradan diyerek kaybettirdik izimizi. İlk
başta arkadaşlarımızı bulmaya çalıştık sonra Kar tanesi
Parkı’na geçtik. Onlar halay çekmeye başlamışlar bile.
Kartanesi Parkı’na geldik, başta 25-30 kişiydi, sonra
yavaş yavaş kalabalık artmaya başladı. Demokrasi Caddesi’nde kulaktan kulağa yayıldı yeni konser alanımız.
60, 70’e çıktı sayı, yeni yeni gelenler “bitmedi değil mi?
Anca gelebildik” deyip hemen şarkılarımıza eşlik etmeye
başladılar.
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Buradaki program bitirildikten sonra diğer parka, yine
araçtan sesi açıp yürüyüşe geçildi. Araç engellenmesin
diye 2 yol araçla kesildi ancak karşı yoldan geldi polis.
Plastik mermi, gaz bombası sıkmaya başladı direk. Bu
sefer çoğumuz atladık arabaya çılgın şoförümüz bastı
gaza. Takıldılar peşimize. Halkımız taşlıyor, peşimizden
gelen tenekeleri. Hiç ilgilenmeden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Arkadan önden sağdan soldan derken sıkıştık.
Bir akrep arabamıza çarptı aynayı kırdı. Camdan aracı
kullanan arkadaşın kafasına silahı dayadı. Arka cama sıkıyorlardı eğildik. Kapılarda dıştan açılmıyor ancak bir
arkadaş açtı ve çıktık. Arka kapı açılmıyordu ancak
parkta bir abi görünce kucağında çocuğu olmasına rağmen bıraktı gelip kapıyı açtı. Çıktık, çıktığımız andan itibaren sıkmaya devam ettiler.
Taş atıldı ancak sardılar, enstrümanları parçaladılar,
arabayı alıp götürdüler. Biz de köşe kapmaca oynamaya devam ettik. Bu esnada ayrı düştüğümüz diğer
Yorumcu arkadaşlarımız Nazım Hikmet Parkı’nda şarkı
söylemeye halay çekmeye başlamışlar ve polis saldırmış. Bunun üzerine sokak aralarında küçük barikatlar
kuruldu. Yer yer çatışmalar yaşandı. Konser, Sarıgazi
Festival Alanı’nda türküler ve halaylar çekilerek sonlandırıldı.
Büyük meydan konserini engellemişlerdi, ancak halkın
Yorum’u sahiplenmesini engelleyemediler. Sarıgazi’nin
de sokakları Grup Yorum türküleriyle yankılandı. Konserlerin hepsi de yasaklansa, hakkıyla çıkacak bu sürecin içinden halkın sanatçıları. Çünkü hiçbir güç halkın
örgütlü sanatını yok edemez. Gazi ve Sarıgazi konserinin ardından sıra geldi üçüncü bir konser muharebesine...
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Bu sefer Okmeydanı’ndayız...İki konserimizi de yasakladılar ve saldırdılar biz vazgeçmedik, hangi koşullarda
olursa olsun konserimizi yapacağız dedik ve yaptık. Okmeydanı konserini 2 Temmuz’da Sibel Yalçın Parkı’nda
yapacağımızı duyurduktan sonra her yerde afişleme çalışmalarına ve bildiri dağıtımlarına başlamıştık. Konseri
yapacağımız son güne kadar da devam ettik. Konseri yapacağımız gün öğleden sonra kamyonla ses sistemi
geldi. Ses gelmeden önce de yine polisler çok güvendikleri zırhlı araçlarıyla parkın etrafında ve mahallede gezerek tacize başlamışlardı bile... Biz ise gülerek izledik
bu tabloyu. Nefretle ve gülerek... Okmeydanı sokaklarında çalan Yorum şarkılarını avlamaya çalışıyordu
çünkü bu tenekeler.
Ses düzeni kurulmaya devam ediyordu parkta. Bir akrebin içindeki polisler bir boşluktan faydalanıp parka girdi
ve ses sistemciyi tehdit etti yine konseri yaptırmayacaklarını söylediler. Biz de parktan defolup gitmesini söyledik, parktan çıkıp gitti fakat yine sesçiyi arayıp takviye
ekip çağıracağını söyleyip sesçiyi tehdit etmeye devam
etti. Yine aynı yöntemler. Daha önce de salon sahiplerini
tehdit ederlerdi. Şimdi de sesçiyi tahdit ediyorlar. Dakika
başı arayıp saldıracaklarını ve ses sistemini dağıtacaklarını söyleyip durdular sesçilere. Polisin tehditleri üzerine sesçi parktan ayrıldı üzüntülerini belirterek. Ama biz
her şeye hazırlıklıydık ki önceki kadar büyük olmasa da
alternatif ses sistemimizi parka kurduk.
Konser saatine kadar Okmeydanı’nda her sokakta
Yorum çalmaya, bildirilerimizi dağıtmaya, sesli çağrıya
çıkmaya devam ettik. Polisin en ufak saldırısında Okmeydanı sokaklarını akreplere, çeşit çeşit o zırhlı araçlarına dar etmek için halkımıza, soluk borumuz olacak
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içine Yorum şarkıları yüklediğimiz flash bellekleri dağıttık.
Gün boyu Yorum çalmalarını istedik. Konser saati yaklaşmaya başladıkça polis de zırhlı araçların sayısını artırarak tacizlerine devam ediyordu.
İnsanlarımız konserimiz için toparlanmaya başlamıştı
yavaş yavaş. Konser saati gelmeden önce parkın kapısına da bir dinleyicimizin arabasını koyduk polisin parka
girmesini engellemek için, bu da bizim aldığımız güvenlik
önlemimizdi. Polislerin parka girmesi demek herkesin
güvenliğinin tehlikeye girmesi anlamına geliyordu çünkü,
son deneyimlerimizde de bunu yakından görmüş olduk.
Konser saati geldi çattı yine Gazi’de ve Sarıgazi’de olduğu gibi parkın etrafını U’suyla, J’siyle, Z’siyle, işkenceci S97’siyle abluka altına aldılar. Biz konserimize Gün
Tutuşur’u söyleyerek Sivas Şehitleri’ni de anarak bir
saygı duruşuyla başladık.
Bu konserimizi 2 Temmuz şehitlerini anmak için düzenliyorduk. Polisin saldırısı bir şey değiştiremedi. Yıllardır
yapmaya çalıştıkları şey olmamıştı, 2 Temmuz’u unutmadık. Daha sonrasında halaylarımızla, marşlarımızla
konserimize devam ettik. Zırhlı araçlar çaresiz çaresiz
bir yandan izlerken bir ara dağılın anonsu yaparak kitleyi
dağıtmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar. Her şarkıda
coşkumuz daha da arttı, daha gür söyledik marşlarımızı.
Konserimizi bitirdikten sonra parkın kapısına kadar gelen
kitleye saldırmayı bekleyen Toma su sıkmaya hazırlanırken engellendi, bunun hazımsızlığıyla akrepler, dağılan
kitleye gaz atmaya başladı. Polisin konseri yapmamızın
hazımsızlığıyla saldırmasına rağmen Sibel Yalçın Parkı’nda konserimizi çok coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik.
İstedikleri kadar zırhlı araçlarıyla konvoy yapıp gelsinler
türkülerimiz önünde hiçbir şey engel olamadı bunu tüm
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dünyaya gösterdik. Kimi zaman kamyon kasalarında,
kimi zaman sadece sesimizi duyurmaya yetecek ses sistemleriyle... Biz gücümüzü halktan, haklılığımızdan alıyoruz. Yeni konserlerimizde görüşmek dileğiyle...
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RUHİ SU
EZGİLİ YÜREK - ADAM YAYINLARI
SOLİSTLERİN TÜRKÜLERİ YORUMLAMASI
Batı şan tekniğini almış şarkıcılarımıza gelince; haydi
“bizim hançere-gırtlak - hususuyetlerimiz”i demeyelim,
fakat ya şarkılarımızın bütün özelliklerini bir tarafa bırakarak, mesela, bir halk şarkısını tam bir batı müziği parçasındaki ses vibrasyonları ve figürleriyle söylemek bir
mecburiyet, yahut bir sanatkarlık mı? Mesela, Tosca operasındaki meşhur tenor aryasının alaturka bir üslupla söylendiği andaki gülünç hali bir düşünelim! (Burada sesle
misal vermek kabil olsaydı, fikrim daha iyi anlaşılırdı). Bu
halin tamamıyla aksini kendi şarkılarımız için neden düşünmeyelim? “Schubert şöyle söylenir, Mozart şöyle çalınır”
diye düşünürken “alaturka bir şarkı şöyle söylenir, fakat bir
halk şarkısı da şöyle söylenir” diye neden düşünmeyelim?
Batının şan tekniği, bizim için iyi bir idealdi, aldık. Ve
onunla şarkı sesimizdeki pısırıklığı atmaya çalışıyoruz.
Bu tekniği yalnız yabancı şarkılarını söyleyebilmek için
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aldığımız düşünülemez. O halde, başka sahalarda olduğu gibi batının şan tekniğini de şarkılarımızın karakterini belirttiği nisbette sesimizde kullanalım. Bu karakteri
bozmasına müsade etmeyelim. (S. 46)
KÜÇÜK BURJUVA DiNLEYiCiNiN ve
“AYDINLARIN” TÜRKÜLERDEN SIKILMASI,
TÜKETiM KÜLTÜRÜ
Şehirlerde oturan, sinemadan, tiyatrodan, bütün oyunlardan ve sanattan anlayan bir zümre var ki, hepsi de
okumuş insanladır. türlü konular üzerinde konuşurlar
ince ince alay eder gülüşürler. Başka işlerde nasıl olduklarını pek bilmem ya, türküleri birkaç defa dinledikten
sonra verdikleri hükümlerden bazılarını yukarıya aldım.
Evvela büyük bir heyecanlanma, hayran olmalar, taktir
etmeler, sonra bütün bu hayranlıkların takdirlerin bir
saman alevi gibi söndüğünü ve bir sıkıntının çöktüğünü
görürsünüz. “iyi ama canım, hep aynı şeyler, yeni bir
türkü yok mu?” derler.
Hayır, bu sıkıntı türkülerden gelmiyor. Bu zümrenin halinde bir bozukluk var. (1. Topluluk, takım, grup, camia)
En yeni oyuncaklardan bile bir iki saatte bıkan çocuklar
gibi, her şeyden böyle çabucak bıkıveriyorlar. Onlar için
esas olan; bir şey üzerinde uzun zaman heyecanlanmayı
bilmekten çok, her anı yeni bir şey görmek merakıdır.
Daima, yeni bir şey, eğlenceli bir şey. Çünkü onlar dünyaya bir defa gelmişlerdir. (s. 49)
MİZAH
Bir kere halk, her hadiseyi mizaha karıştırmaz: Züğürtlük,
görmemişlik, çekirge, fare, kaz, tahtakurusu, pire, bit ve
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sivrisinek gibi konular, halk sanatkarları arasında klasik
birer mizah konusudur. Gelip geçen ustalar, bu konular
üzerinde birer mizah destanı söylemeyi adet edinmişlerdir. Hakikatte bunlar geri toplumlara musallat utantdırıcı
birer afettir.
Gerilik yüzünden, yakasını bir türlü bunlardan kurtaramayan, halk utanç verici bu hayvanlar ve hallerle yüz göz
olarak tabiileştirmek istemektedir. Halk sanatkarları, bu
hayvanların zararları ile cüsseleri arasındaki tezatı yakalamakta ve onu komik bir unsur olarak kullanmaktadır.
Fakat, halkın sivrisinekten, bitten, fareden mizah yaptığı
halde, sıtmadan, vebadan ve lekeli hummadan mizah
yaptığı pek görülmemiştir. Başından geçen bir hadiseyi
veya içinde bulunduğu bir hali sanatkarın bazen böyle
şakaya getirerek anlatmasını biraz da dinleyici ile arasındaki farklarda ve bazı psikolojik sebeplerde aramak
lazımdır. (s. 52)
TÜRKÜLERİ NASIL SÖYLEMELi?
NASIL İCRA ETMELi?
Halk bir kompozitör gibi ortaya bir sürü türküler koymuş.
Bu türkülerin her biri bir şey söylüyor. Kimi dertli, kimi sevinçli, kimi korkudan, kimi yiğitlikten bahsediyor. Kimi
sosyal bir hiciv yapıyor, kimi gazetenin, kimi dilekçenin
gördüğü işi görüyor. Toplum düzeninin bütün meseleleriyle ilgili. Yerine, sırasına bir türkünün muhtevası bir arya’nın ya da bir şarkının içeriğinden hiç de basit, daha
az önemsiz değildir. Hatta bir bakına daha da önemli.
Bunların hepsini dinleyiciye duyurmak lazım. türküdür
diye bu anlatım işi küçümsenemez. Halk, söylediklerinin
hepsi duyulsun, anlaşılsın ve çare bulunsun diye ortaya
koymuş bu türkülerin çoğunu. Bir türkünün, ne söyledi219
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ğine bakmak o türkünün nasıl söyleneceğini çözümleyebilir. Ama bütün bunları bildiği halde bir insan yine de bir
türküyü iyi söyleyemez. Yani iyi yorumlayamaz. Burada
“yorum” sözü ile “ifade etmeyi”, “değerlendirmeyi” kastediyorum. öyle ise iyi bir yorum nasıl yapılabilir?
İyi yorum, iyi icra, kullanılan enstrumanın (insan sesi de
bir enstrumandır) bütün yeteneklerine sahip olmakla yapılabilir. (s. 61)
TÜRKÜLER VE TÜRKÜ SÖYLEYENLER
(SES EĞİTİMİNİN ÖNEMİ)
Türkü söylemenin kolay görünmesi, türkülerin erişilmez
sadeliğinden ve sağlamlığından gelir. Bundan dolayı da,
nasıl söylenirse söylensin, yine de bir şeyler kalır türkülerden. Bu hal bir umursamazlığa, sanki aslında da türkülerin böyle söylendiği ve böyle söylenmesi gerektiği
gibi yanlış bir yargıya götürebilir insanı. Yorum ve üslup
ancak entelektüel bir faaliyet olan sanata, sanat müziğine hasmış gibi gelirse de, bunun bir kuruntudan ve bir
kendini beğenmişlikten geldiğini sanıyorum. İlkel çağlarda gittikçe türkülerin sihir ve kehanete karışması,
ozanların vecde gelip kendinden geçmesi, her şeyden
önce yorumla, karşısındakini etkileme çabasıyla ilgili görünüyor.
Türküler de tıpkı operalar ve liedler gibi çeşitli konularda
ve değişik biçimlerde olduğundan onlar gibi renkli ve değişik bir icrayı zorunlu kılar. Bunun da bir yetki, hüner işi
olduğu açıktır. İnsan sesi çalgıların en soylusudur. Hiç
bir çalgı insan sesinin anlatma gücüne sahip değildir.
Fakat insan sesi de dahil, kullandığı çalgının gerektirdiği
yeteneklerden yoksun kişi, hem kullandığı enstrumanı
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hem de o enstrumanla yaptığı işi yozlaştırır. Şarkı söylemeyi meslek olarak seçen insan için, bu - en azından
- bir klasik eğitim, bir ses eğtimi, sözün kurallarına göre
bir şarkı söyleme eğitim ve sonsuz bir insan sevgisi demektir. Türkü söyleyen bir sanatçı ise, bununla beraber
halkını ve bu türkülrei meydana getiren koşulları da iyi
bilmeli. (s. 69)
TÜRKÜLERİN YASAKLANMASI
Soru: “kaç yıl sustunuz usta? Bu susuşun bugünkü sanatınızdaki payı, etkisi, rengi sizce nedir?”
Bağlamayı bırakıp sediyer, çayına dönüyor...
“1945 yılına kadar radyolarda söyledim. Türkü söyleyenin susması, türkülerin susması demek değildir. Bu türküleri ortaya koyan, hayatın kendisidir, halkın içinde
bulunduğu koşullardır. Bu hayat, bu koşullar sürüp gidecek, fakat bu türküler söylenmeyecektir, denilemez.”
Birden bir fırtına yalayıp geçiyor yüzünü, sesi daha tok,
daha öfkeli, daha keskin bir ton kazanıyor:
“Akşam öten kuştan kork, sabah solunda uyanmaktan kork, fukaradan kork, dostluktan, türkülerden kork. Bir düzen türkülerden korkmaya başladı
mı, artık o düzeni kimse ayakta tutamaz. Nesimi’nin
derisi yüzülmüş, Pir Sultan Abdal asılmış, fakat
bütün asmalara kesmelere rağmen, ne düzen kalmış, ne de o debdebeli sultanlardan bir kimse...”
(s. 94)
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DEVRİMCİ MÜZİK
Burada yine başa dönerek, güncel devrimci hareket
içinde müziğimizin yerini şöylece özetleyebilirim; ekmekten aşka kadar halkın yaşamak isteyip de yaşayamadığının, özlemini çektiği şeylerin neşesini, yürekliliğini
verecek, yaşama sevincini arttıracak bir müzik olmalı bu.
Sözleri ile de böyle olmalı, çalgıları ile de. (s. 116)
ÖRGÜTLÜ PARTİLİ SANATI SAVUNUYOR
Sizce “toplumcu gerçekçi” sanatımızın toplumumuzdaki konumu nedir?
Toplumcu sanat sözünden yalnızca sanatta gerçekçiliği
anlıyorum. Toplumcu düşüncenin, bizim toplumumuzda
bu kadar yaygınlaşmasında sanatın birinci derecede katkıda bulunduğuna inanıyorum, her zaman inandım. Bu
açıdan sanatın işlevini yerine getirebildiğini de söyleyebilirim. AMA TOPLUMSAL BİR DÜŞÜNCEYİ GERÇEKLEŞTİRECEK OLAN DA DAİMA ÖRGÜTLERDİR.
Siyasi örgüt (parti) sanatçı ilişkisi konusundaki görüşleriniz?
Siyasi örgütlerin sanatçıyı desteklememesi ya da sanatçının desteğinden yoksun kalması hiç kuşkusuz bir eksikliktir. Ama bu siyasi örgüt eğer bilimsel açıdan sağlam
bir temele oturuyorsa, zaten toplumun bireyleriyle birlikte
sanatçıyı da etkiler. Yani toplumun ve bilimin gerçeklerine dayanan bir örgütse, demek istiyorum. (s. 119)
ULUSALLIKTAN EVRENSELLİĞE AÇILMALI
Opera oynarken operanın zorunlu kıldığı şeyler farklıdır. Hele yabancı operaları oynarken onların ses üslubu
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içinde söyleyebilir tabi. Ama türkülerimizi söylerken
böyle bir zorunluluk içinde değildir. Bizden bir şeyleri taşımalı, yani o kadar yabancılaşmamalı, kendi tadımızı
kaybetmeyecek kadar bizim üslubumuz içinde kalmalı.
Buna örnek olarak bugünün Azerbaycan sanatçılarını
verebilirim. Raşit Baybutov, Zeynep Hanlarova ya da
başka başka Azerbaycan sanatçıları hep konservatuar
mezunu, çoğu opera sanatçısı, ama kendi müziklerimiz
gibi türkülerini söylerken hepsi Azerbaycan üslubu
içinde söylerler. Belki siz de onlar dinlemişsinizdir, hiçbir
zaman İtalyan gibi söylemezler. Bence bu çok önemli.
Ulusallıktan evrenselliğe açılmalı. İnsan hiçbir zaman
kendini, kendi tadını yitirmemeli. yabancılaşmamalı.
(s. 122)
DEVRİMCİ BESTECİLER İÇİN
Yani devrimci ozanlarımızın şiirlerini - söz konusu bu olduğu için söylüyorum- asıl bestecilerimiz bestelemeyi,
müziklendirmeyi pek düşünmüyorlar. Ama toplumun
içinde devrimci bir savaşım da var. Ve bu savaşımın
içinde müziğin de bulunması gerekiyor. O zaman aslında
besteci olmayan bu arkadaşlar bu işi yapmak yoluna gidiyorlar. Bunların bir kısmı çok uydurma oluyor kuşkusuz. Ama ne yapalım, işte bu da oluyor. Demin
söylediğim gibi, bunların da başarısızlıkları kenara atılıp
gidecektir. Başarılı olan varsa, o zaten sürer gider.
Ama ister besteci olsun, ister olmasın, devrimci ozanların
şiirini, yalnız devrimci ozanların değil, bütün ozanların
şiirini müziklendirecek insanın biraz söz tadını ve şiirin
ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani müzik bilmesi, edebiyattan anlaması gerekiyor. Müziği nasıl uygular? O şiir
nasıl bir müziği gerektirir? Kısaca, bu tür çalışmalarda
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müziğin ve sözün kurallarının bilinmesi gerekiyor. Bilinmediği zaman her şey sırıtıyor, çirkinleşiyor. (s. 145)
YABANCI MÜZİSYEN BİZİM MÜZİĞİMİZİ YAPAMAZ
NEDEN?
Şimdi bu hal, bizim çoksesli evrensel müziğimizin de
mutlaka inici ve aksak ritimli yapıda olmasını, içinde mutlaka türkünün duyurulmasını gerektirmez. Bu yeterli olsaydı, bunları bilen bir yabancı besteci de bizim
müziğimizi yapabilirdi. Ulusallıkla evrenselliği bu denli
kaba bir biçimsellik içinde düşünmek doğru olmaz.
Önemli olan, şiirde ve romanda olduğu gibi, anadili içinde
düşünmektir. Düşünceyi geliştirici ya da köstekleyici öğeleri seçebilmektir. Yöresellikten ulusallığı, ulusallıktan evrenselliğe, evrensel bir kültür düzeyine, ancak
bağnazlıklardan kurtulabildiğimiz ölçüde geçebiliriz sanırım. Sanatımdaki başarıyı, gördüğüm eğitime, halkla
olan bağlantıma, seste gereksiz süslemelere başvurmadan uygarca söyleyişime ve söylerken sevgi içinde oluşuma borçluyum. (s. 168)
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İKİ EFSANE BİR ARADA
Doğan Hızlan - dhizlan@hurriyet.com.tr 25 Haziran 2015
DÜNÜN efsane adı büyük usta Ruhi Su idi, bugünün efsane grubu da Grup Yorum.
Grup Yorum’un yeni CD’si Ruhi Su / Dünden Yarına
Büyük Ustalarımız(*) bu iki efsaneyi bir araya getiren bir
çalışma olmuş.
Kadir bilenleri, ustalarını unutmayanları, unutturmayanları, eski kuşaklardan yeni kuşaklara ses götürenleri hem
kutlarım hem de kutsarım. Acılı Kuşak’ın müzikteki temsilcisiydi Ruhi Su.
Tanıdığım, konuştuğum, dinlediğim bir usta. Sanatçının
sorumluluğunu, halkın, ezilenlerin sesini duyurduğu için
ezdiler. Konser verecek yer bulamadığı için kulüplerde
sesini duyurabildi. Tabii yakın tarihin yarı karanlık dönemlerinden söz ediyorum gibi görünse de Ruhi Su ve
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Grup Yorum benzer talih çizgisiyle de aynı kaderi paylaşıyorlar. Grup Yorum yıllardır konserleri yasaklanan, üyeleri sorgulanan veya tutuklanan, kasetleri “suç unsuru”
delil olarak değerlendirilen bir müzik grubu!
Grup Yorum’u geçtiğimiz günlerde düzenledikleri konserde, İzmir’de yüz binler dinledi. Halkın sesini, gerçeği
seslendirenlerin sesini kısarlar demiştik. Onların Ankara
ve İstanbul’daki konserleri yasaklandı. Geçmişten değil
2015’ten söz ediyoruz... Şimdi hukuk savaşını sürdürüyorlar. Görüyoruz ki, meydan demokratları meydan konserlerine tahammül edemiyorlar.
Grup Yorum tarzında müzik yapan grup veya sanatçıların, Ruhi Su gibi ustalara ödenmez borçları vardır, bugün
kalabalıklar onları dinliyorsa, Ruhi Su’nun emeği daima
anımsanmalıdır.
Ustaların sesleri daha ilk ezgide tanınır, Çanakkale Savaşı’nın 100. yılında beni zaferi kutlamaya çağıran, onun
söylediği “Çanakkale içinde” türküsüydü.
İyi bir bariton olduğu için de çoksesli türkü çalışmalarının
da başlatıcısı sayarım ben onu.
***
ALBÜMÜN kitapçığında Dünden Yarına Ruhi Su yazısında, neden bu albüm sorusunun yanıtını okuyacaksınız: “Ruhi Su türküleriyle karşınızdayız. Yeni projeler,
yeni hedefler bizim için hiç bitmedi. Dünden bugüne, bugünden yarına uzanan ve Grup Yorum’un, bugünkü devrimci müzik geleneğinin kökünü oluşturan ustalarımızı,
ozanlarımızı anlatacağız albüm albüm. ‘Geçmişini bil226
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meyen, geleceğini kuramaz’ demiş ustalarımız. Anadolu
ozanları eserlerini sadece kendi dönemleri için üretmediler. Yüzlerce yıl öncesinden bugüne ışık tuttular ve yarınlara dair söylemeye devam ediyorlar.
Biz ilk olarak Ruhi Su ile başladık. Öğretmenimiz dediğimiz, devrimci müzik geleneğini sürdürdüğümüz, hep
saygıyla andığımız Ruhi Su’nun şarkılarını yeniden yorumladık. Bir yandan yeni Yorum şarkıları, albümleri için
çalışmalarımız devam ederken, bir yandan böylesi projelerle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz.”
Ruhi Su’nun sözlerini yazdığı, bestelediği parçaları modern bir anlayışla bugün yeniden söylemenin çok daha
geniş kitlelerdin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. O parçaları, onun sesinden dinleyenler, elinde sazıyla Ruhi
Su’yu zihinlerinde yeniden görüntüleyecekler. O şarkıları,
Grup Yorum’un yeni yorumuyla dinlerken, anılarımı tazelediler.
CD’deki on sekiz ürünün hepsini büyük keyifle dinleyeceksiniz ama tekrar tekrar dinlemenizi istediklerimi yazayım: El Kapıları, Almanya Acı Vatan, Gelin Canlar, On
beşlere Ağıt, Zahit Bizi Tan Eyleme, Drama Köprüsü.
Kitapçığın sonunda, ‘Ruhi Su’nun sözlerinden bir seçmenin ilk cümlesi şöyle: “Bu mütevazı saz, şimdiye kadar
Türk müziğine diğer arkadaşlarından fazla hizmet etmiştir,
diğerlerinden daha demokrat ve vatanperverdir.”
***
EN kısa sürede, meydanlarda Grup Yorum’u dinlemek
arzusuyla.
(*) Grup Yorum-Ruhi Su. Kalan Müzik.
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RUHİ SU-RÖPORTAJ
Tavır Dergisi - Nisan 1980
“Devrimci müzik, müziğimizin çoksesliliğe gitmesi sorunudur”
“HALK MÜZİĞİMİZ TEKSESLİDİR. BÜYÜKLÜĞÜ. HALKIN BÜTÜN SORUNLARINI YÜKLENEN BİR MÜZİK OLMASINDADIR. KLASİK SANAT MÜZİĞİMİZ GİBİ BİR
KONUYU İŞLEMEMEKTE. YANİ, YALNIZ AŞK KONUSUNU İŞLEMEMEKTEDİR. HALKIN KORKULARINI, SEVİNÇLERİNİ. KAHRAMANLIKLARINI, NEYİN ÖZLEMİNİ
ÇEKİYOR, NEDEN ŞİKAYET EDİYORSA. ONLARIN TÜMÜNÜ İÇEREN BİR MÜZİKTİR. BUNDAN DOLAYI DEVRİMCİ MÜZİK NİTELİĞİNİ TAŞIMAKTADIR.”
Soru: Müziğin toplamsal değişimdeki işlevi sizce ne olabilir?
RUHİ SU: Müziğin toplumsal değişimdeki işlevi, toplumun koşullarına, içinde bulunduğu ortama göre değişe229
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bilir. Ve edebiyatın işlevi neyse, tiyatronun işlevi neyse,
müziğin işlevi de ondan başka bir şey değildir. Yerine
göre eğlendirmek, dinlendirmek, toplumun estetik değerlerini, zevkini geliştirmek işlevini de üstlenebilir. Toplum
bir savaşımın içindeyse, o savaşıma da katkıda bulunabilir. İşlevi, koşullara bağlı olarak böylece gelişir. Karşılıklı
etki-tepki kanunlarına da bağlıdır bu. Koşullar değiştikçe,
toplumun sanatı da değişir. Bu etkilenme, koşullan da
değiştirebilir. Bu ilişki karşılıklı olarak birbirini daima değiştirerek, geliştirerek sürer.
“BUGÜNKÜ VAR OLAN MÜZİĞİMİZE GÖRE
DEVRİMCİ MÜZİK, BİZİM İÇİN, BİZİM
TOPLUMUMUZ İÇİN ÇOKSESLİ BİR MÜZİKTİR.
YANİ, MÜZİĞİMİZİN ÇOKSESLİLİĞE
GİTMESİ SORUNUDUR DEVRİMCİ MÜZİK”
Soru: Devrimci müziğin kaynağı ne olmalıdır?
RUHİ SU: Devrimci müziğin kaynağını düşünürken, yine
sanatları tümüyle beraber düşünmek söz konusu. Bütün
sanatları geliştiren esaslı unsur neyse, devrimci müziğin
gelişmesi için kaynak da odur, diyebiliriz. Burada halkın özlemlerini bilmek, devrimci müziğimizin gelişmesine çok yardımcı olur. Bu özlemleri nereden öğrenebiliriz?
Türkülerinden; türkülerde çoğunlukla halkın ne istediği yatmaktadır. Yani, ekmekten aşka kadar, neyin özlemini çekmekteyse onu türküleriyle anlatmaktadır halk. Devrimci
müziğimizde bu bir kaynak olabilir. Bir de, bugün mevcut
müziğimize göre, devrimci müzik nedir» sorusu çıkabilir burada. Bugünkü var olan müziğinize göre, devrimci müzik,
bizim için, bizim toplumumuz için çok sesli bir müziktir. Yani,
müziğimizin çok sesliliğe gitmesi sorunudur devrimci müzik.
O zaman çok sesliliğe gitmiş olan müzikler de bizim için bir
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kaynak olabilir. Yani çok sesliliğin kendisi devrimi yaratmaya
yetmeyebilir. Bugün batıdaki kapitalist toplumların tümü
hemen hemen çoksesli müziğe sahiptir ama oradaki toplumların hepsi devrimci koşullara gelmiş değildir. Kapitalist
düzenden daha ile bir devrim düşünüyorsak, demek ki çok
sesli korada yetmiyor. Ama sosyalist düzende çoksesli
müzik mutlaka devrimci müzik niteliğini taşır. O açıdan
bizim bugünkü müziğimize göre devrimci müzik, çoksesli
müziktir, denilebilir, daha ileri bir adım olduğundan.
Halk müziğimiz tekseslidir. Büyüklüğü halkın bütün sorunlarını yüklenen bir müzik olmasındadır. Klâsik sanat
müziğimiz gibi bir konuyu işlememekte, yani yalnız aşk
konusunu işlememektedir. Halkın korkularını, sevinçlerini, kahramanlıklarını, neyin özlemini çekiyor neden şikâyet ediyorsa onların tümünü içeren bir müziktir.
Bundan dolayı devrimci müzik niteliği taşımaktadır.
Soru: Halk türküleri yorumlanırken nelere dikkat edilmeli?
RUHİ SU: Türküler, sözlü müzik olduğuna göre, yorum,
sözün kendisinden çıkar. Söz neyi söylüyorsa, o zaten
yorumu kendiliğinden getirir. Hani ‘ağzından çıkan lâfa
dikkat et’ derler. Türküyü söyleyen, söylerken ağzından
çıkan lafa dikkat ediyorsa, o bir yorum getiriyor demektir.
Soru: Müzik açısından neler söyleyebiliriz? Örneğin,
sizin yorumlayarak söylediklerinizin otantik olandan farklılıkları var. Daha doğrusu bir ileri olma durumu var. Bunu
yaparken neye dikkat edilmelidir?
RUHİ SU: Bir türküyü, bir şarkıyı rahat yorumlayabilmek
için, müziğin ve sözün kurallarını bilmek gerektiği gibi, sesin
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de o yorumu yapabilecek nitelikte olması gerekir. Yani herkes bir yorum yapmak ister, fakat sesi buna yetmeyebilir.
Konuşmada bile öyledir. Nasıl konuşulmak gerektiğini
duyar, fakat sesiyle o şeyi yapamaz. Şarkı söyleyen insan
için de bu böyle. Anladığı şeyi sesiyle verebilmek için, sesinin o şeyi verebilmeye uygun bir nitelikte olması gerekir.
Yani, ben isem söz konusu, ses eğitimi gördüğüm, müzik
kurallarını bildiğim için, söz kurallarını biraz bildiğim için,
halkın bu türküleri neden, nasıl söylediğini biraz bildiğim için
bu yorumu yapabiliyorum. Bunlar gerekli. Şimdi, benim bildiğimi bilen her insan bunu yapabilir mi? O da başka bir
şey. Yani, diyelim ki, Devlet Konservatuarını bitirdim ben.
Her Devlet konservatuarını bitiren, böyle söyleyebilir mi,
böyle yorumlayabilir mi? Yok, bunu diyemem. Ama, böyle
yorumlayabilmek için mutlaka bir ses eğitimi gereklidir.
Bunun dışında, benim bu yorumumu beğenen, izleyen birçok arkadaşlarımız oldu, biliyorsunuz. Onlar, yapabildikleri
yere kadar yapıyorlar. Eğer ondan öteye gidemiyorlarsa,
bu. Dediğim bazı şeyleri bilmediklerindendir. Ben türküleri
yorumlarken, türkünün ana çizgisini, karakterini bozmadan
ve sözün istediğini vermeye çalışarak söylüyorum.
Türküleri en iyi halkımız söyler diye kesin bir kural yok.
Çoğu zaman, halkımızın kendisi de bazı türküleri bozabilir. Yani, halkın içinden bazı söyleyiciler, türküleri doğru
söylemeyebilir. Ezgilerde bozulmuş olarak yayılmış olabilir. Zaten gelenek bu. Hep bozularak yeniden yapılır
halk müziği dediğimiz müzik. Otantik de donmuşluk anlamına gelmez biliyorsunuz. Otantik de, daima değişen
koşullarla değişen, yaşanmaya devam eden bir gerçek.
Yani, bugün giysilerinden tutun, diline kadar, türküleri
söyleyişine kadar, söyle bir iddiada bulunamayız: Bugünkü söylenilen türküler, bundan bin yıl evvel de böyle
söyleniyordu. Halkımızın dili de değişmiş, giysileri de.
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Zevki de değişmiş. O halde otantiklik denilen şey de
ancak değişerek yasamasını sürdürebilir.
Soru: Bir türküye yozlaşmış diyebilmemizin ölçütü
nedir?
RUHİ SU: Söylediğim anlamda bir türkü içeriklerine ve
ezgi yapısına uygun biçimde söylenmiyorsa, ona yozlaşmış diyebiliriz. Bu yozlaşma, halkın kendisi tarafından
yapılabilir, ya da bugün bildiğimiz bazı sanatçılar tarafından da yapılabilmektedir. Halkın kendisinin yaptığı yozlaşmaya bir örnek verelim size: Ağıtlar niçin yapılır
bilirsiniz. Ya bir yakını ölmüştür bu ağıtı söyleyenin, ya
da büyük bir insan ölmüştür, onun ölümü üzerine hemen
söylenmiştir. Böyle bir olay içinde söylenmiş bir türkü,
bakıyorsunuz bambaşka bir şekil alıyor. Ağıtları tümüyle
bir oyun havası değildir. Ama şöyle ağıtlar da vardır. Diyelim ki, Kastamonu’nun Sepetçioğlu Zeybeği, Sepetçioğlu isminde halk tarafından sevilen bir adam vurulmuş.
Onun üzerine yakılmış bir türkü ve o türküye bağlı olarak
bir de zeybek bu. Şimdi böyle ağıtlar olduğu gibi, oyunsuz söylenen, söylenmesi gereken ağıtlar da var. Oyunlu
olanda da söz kısmı ağıt halindedir. Ama, oyun kısmı
ağır bir zeybektir. Adeta baleleştirilmiş, balesi yapılmış o
ölümün. Başka bir türküyü alalım:
‘’Hem okudum hemi yazdım
Yalan dünya senden bezdim
Dağlar koyağım gezdim
Yiten yavru bulunur mu?’’
diye bir türkü var, biliyorsunuz
El veriyor, el veriyor
Orta direk bel veriyor
Döndüm baktım sol yanıma
Mehemmedim can veriyor
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Evin direği çöküyor anlamına söylenmiş bir sözü içeren
bir ağıt. Böyle bir ağıdı düşünün. Buna çıkıp oyun oynarlar. Kim bilir ne kadar zaman geçmiş üzerinden. Şimdi
bir oyun havası gibi söylenir halk arasında. İşte bu bir
yozlaşmadır. Hafif Türk Müziği sanatçıları da alır, hiç içeriğine uymayan bir biçimde söyleyebilirler. Bu da yozlaşmadır. Yozlaşmanın bir başka sanatı, daha güzel bir
sanatı meydana getirmesi de olanaklı. Bir türküyü alıp,
onu bozar, ama ondan, onun üzerinde çok yeni bir sanat
kurabilirsiniz. Bu anlamda da bir yozlaşma olabilir. Ama
bu, olumlu bir yozlaşmadır.
Soru: Halk türkülerinin batı sazlarıyla çalınması konusunda düşünceleriniz?
RUHİ SU: Türk Sanat Müziği olsun, halk türkülerimizin
olsun, şimdiye kadar batı sazlarıyla seslendirilmesİ geleneği zaten kurulmuş. Halkımızın içinde de var bu,
sanat müziğinde de. Örneğin, sanat müziğimize piyano
girmiş. Bu piyanonun tam karakterine uygun olarak çalınıyor mu, çalınmıyor mu, ayrı bir sorun. Ama piyano, klâsik sanat müziği orkestrasında var. Halk müziğimizin
içinde de klarnet var, akordeon var. Aşağı, yukarı yüz seneden beri halk müziğimize girmiş bu çalgılar.
Batı müziği çalgıları, teknik açıdan daha olanaklı çalgılar.
Daha ileri bir müziğe uygun çalgılar. Müziğimizi bu çalgılarla seslendirmek olumludur. Biz bu çalgıları eninde
sonunda kabul edeceğiz, etmişiz zaten. Yani bunda
olumsuz bir yozlaştırma yok.
“TÜRKÜ EZGİLERİ, EZGİ KALIPLARI ORTANIN MALI,
HALK DA. HER GELEN KULAK, YA DA SONRADAN
GELEN HALK OZANLARI, YENİ BİR SÖZ SÖYLEYEN
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İNSAN, BUNU MÜZİKLENDİRMEK İSTEDİĞİ ZA-MAN,
BU EZGİLERİN BİRİSİNDEN YARALANIR. YANİ, HERKES VAR OLAN EZGİLERİ KENDİ SÖZLERİNDE KULLANMIŞLARDIR. SONRA DEVRİMCİ BİR KUŞAK
GELMİŞ, ONLAR DA KENDİ SÖZLERİNİ BU EZGİLERE YÜKLEYEREK SÖYLEMİŞLERDİR.”
Soru: Devrimci müziğimizin kasnağı, halk müziği olmalıdır, dedik. Bir ezgiyi alıp, ona günümüz koşullarını, mücadeleyi anlatan sözler yazarak ya da var olan sözlerini
bu yönde değiştirilmesi biçiminde yapılan çalışmalar
hakkında düşünceleriniz?
RUHİ SU: Yani, devrimci içerikli sözleri var olan türkülerden birine bağlayarak söylüyorlar. Şimdi, bu yalnız bizde
değil, bütün halklarda oluyor. Bu türkülerin geleneğinde
var aslında. Türk ezgileri, ezgi kalıpları ortanın malı, halk
da. Bu ezgiler kurulmuş, konmuş ortaya. Her gelen
kuşak ya da sonradan gelen halk ozanları (ister ismi belli
olsun, ister olmasın), yeni bir söz söyleyen insan (koşullar nasıl bir sözü gerektiriyorsa), bunu müziklendirmek
istediği zaman, bu ezgilerin birisinden yararlanır. Bugün,
ozanlarımızın çoğunun deyişlerini biliyorsunuz değil mi?
Karacaoğlan, Dadaloğlu, Yunus Emre ve birçok ozanımız var. Bunların şiirleri de birtakım ezgilerle söyleniyor.
Bu, bu ezgileri aynı zamanda o ozanlar ortaya koydu anlamına gelmez. Yüzde doksan buçuk, bu ezgiler zaten
vardır. Karacaoğlan gelmiş, sözlerini bir tür ezgilerle söylemeyi koymuş ortaya, var olan ezgilerle, uzun havalarla.
Dadaloğlu, Aşık Veysel gelmiş ve bu hep böyle olmuştur.
Yani, herkes var olan ezgileri kendi sözlerinde kullanmışlardır. Sonra, devrimci bir kuşak gelmiş, onlar da kendi
sözlerini bu ezgilere yükleyerek söylemişler. Bunda bir
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şey görmüyorum. Eğer söz ezgiyle bir uyum içindeyse
pekâlâ olur. Bu geleneği yürütelim.
Soru: Örneğin, sizin olumlu bir çalışmanız var: Semahlar; müzik açısından olsun, anlatmak istediği şey açısından olsun. Ancak “slogan” türünden sözlerin
kullanılmamasına dikkat etmek gerekiyor herhalde.
RUHİ SU: Ben onun için dedim ki; uyumlu ise. Ezgiyle
söz uyumlu ise, hiçbir zararı yok. Ama değilse, zaten
kendiliğinden biri, diğerini reddeder.
Soru: Kitlenin tepkisi, yapılan bu işin kalitesini açığa çıkarır mı demek istiyorsunuz?
RUHi SU: Evet. Sevilir ya da sevilmeyebilir. Bir defa söylenir, unutulur. Yani, layık olduğu tepkiyi görür dinleyiciden.
“DEVRİMCİ OZANLARIMIZIN ŞİİRLERİNİ ASIL KOMPOZİTÖRLERİMİZ BESTELEMEYİ. MUZIKLENDIRMEYI PEK DÜŞÜNMÜYORLAR. AMA TOPLUMUN
İÇİNDE DEVRİMCİ BİR SAVAŞIM DA VAR. VE BU SAVAŞIMIN İÇİNDE BULUNMASI GEREKİYOR. O
ZAMAN ASLINDA KOMPOZİTÖR OLMAYAN BU ARKADAŞLAR, BU İŞİ YAPMAK YOLUNA GİDİYORLAR.”
Soru: Bugün devrimci ozanlarımızın şiirlerini müziklendirme konusunda yaygın çalışmalar var. Örneğin, Nazım
Hikmet’i alalım; herkes onun şiirlerini müziklendirme peşinde. Sizce bu çalışmalarda neye dikkat etmek gerekir?
RUHİ SU: Evet bu nedense böyle yaygınlaşıyor. Aslında
bu bir kompozitörün işidir. Buna belki kompozitörler bu so236
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runun üzerine gitmediği için herkes başvuruyor. Yani devrimci ozanlarımızın şiirlerini -söz konusu bu olduğu için
söylüyorum- asıl kompozitörlerimiz bestelemeyi, müziklendirmeyi pek düşünmüyorlar. Ama toplumun içinde devrimci
bir savaşım da var. Ve bu savaşımın içinde müziğin de bulunması gerekiyor. O zaman aslında kompozitör olmayan
bu arkadaşlar bu işi yapmak yoluna gidiyorlar. Bunların bir
kısmı çok uydurma oluyor kuşkusuz. Ama ne yapalım, işte
bu da oluyor. Demin söylediğin gibi, bunların da başarısızları kenara atılıp gidecektir. Başarılı olan varsa, o zaten
sürer gider. Ama ister kompozitör olsun, ister olmasın, devrimci ozanların şiirini, yalnız devrimci ozanların değil, bütün
ozanların şiirini müziklendirecek insanın biraz söz tadını
ve şiirin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani, müzikten bilmesi, edebiyattan anlaması gerekiyor. Müziği nasıl uygular? O şiir nasıl bir müziği gerektirir.
Kısaca, bu tür çalışmalarda müziğin ve sözün kurallarının bilinmesi gerekir. Bilmediği zaman her şey sırıtıyor,
çirkinleşiyor. Bu soruyu sorduğunuza göre, herhalde siz
de bunlardan rahatsızsınız. Bu, tabi yasaklanamaz.
Kimse bunun önüne geçemiyor. Ama asıl cezayı yapılan
işin kendisi beraberinde getiriyor. Bir süre sonra toplum,
devrimci kuşaklar, bu işin farkına varıyor, bıkıyor bundan.
Halk rahatsız oluyor ve o kuşaklar asıl yapmak istedikleri
şeyin bu olmadığını anlıyor, bırakıyor, unutuluyorlar. Çok
insan •-isim vermeye gerek yok- geldi geçti bu deneyden
değil mi? Birçok halk ozanı, doğru dürüst türkü söylemek
varken, onu bıraktılar, slogan söylemeye, nutuk çekmeye
başladılar. Sonra birer birer sahneden çekildiler. Neden?
Herkes dinlemez bir hale geldi, bıktı.
Soru: Çokseslilik, müzikte ileri bir aşamayı gösteriyor.
Halk türküleri çok seslendirilmeli midir?
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RUHİ SU: Müzik anlatımında, müziğin anlatım gücünü
geliştirme açısından çok seslilik ileri bir adımdır. Halk türküleri, yapılmış bir müziktlir. Çok seslendirilebilir de, olduğu gibi de söylenebilir. Tek sesli söylenmesinin bir
sakıncası yoktur. O yine ilerici niteliğini taşımakta devam
eder, ileri olmanın kıstası, teksesli veya çoksesli olmasında değil, verdiği mesajdadır. Ayrıca, müzik örgüsünün
ezgi yapısının kuruluşu da daha ilerici bir müziğe yatkın
olmasından dolayı da ilerici, devrimci bir nitelik taşır.
Soru: Bir halk sazları orkestrası kurulabilir mi?
RUHİ SU: Halk sazları orkestrası kurulabilir. Bu hiç yapılmamış da değildir ülkemizde. Televizyonda, radyoda,
halk sazları topluluğu zaten var. Ancak, halk sazları topluluğu hep aynı ezgiyi çalmamak, bazı gruplan ikincil bir
sesi duyurmak anlamında olursa daha da ileri bir adım
atılmış olur. Yoksa, bir sazın çaldığını elli saz çalar, bu
da ses çoğalmasından başka bir şey olmaz. Ancak, bu
yine de yararlı bir şeydir. Hani, bir elin nesi var, iki elin
sesi var anlamında bir birlikteliğin kurulması açısından
önemlidir. Çünkü, bizim toplumumuz için bir türküyü birlikte çalıp, birlikte söyleyebilmek de İleri bir adımdır. Toplumumuz buna da alışık değildir.
Soru: Halk arasında birlikte türkü söylememe, tek söyleme geleneğinin kökleri nereye dayanır sizce?
RUHİ SU: Dinsel açıdan beraber söylenilen ilahiler var.
Ama dinin doğru görmediği zamanlar da olmuştur müziği. Onun etkisi olmuştur, belki başka ahlâk kurullarının
etkisi olmuştur. Toplumumuzda bu gelenek, toplu olarak
türkü söylemek geleneği kurulmamıştır. Ancak, radyolarımızda, televizyonlarımızda, okullarımızda bu is yürü238
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müş ve gittikçe, özellikle gençlik arasında yaygınlaşmaya başlamıştır.
Soru: İş türküleri diyebileceğimiz ve İş esnasında çalışanlar tarafından söylenen türküler var. Birden çok kişinin söylediği türküler. Ama bunlar herhalde belirleyici
olmuyor?
RUHİ SU: O iş türkülerinde var, iste beraber söyleme.
Solo ve koro olarak ekn biçerken, demir döverken, bulgur çekerken, ya da halı dokurken. Gemilerde ya da bir
takım topluluklar tarafından söylenen müziğimiz de var.
Soru: Oyun türkülerinde...
RUHİ SU: Oyun türkülerinde bazen olur.
Soru: Çalışmalarınıza ilişkin sorularla söyleşimizi sürdürmek İstiyoruz. Çok seslilik, müziğin kendi gelişimi
İçinde ileri bir aşama dedik. Siz, koroyla yaptığınız çalışmalarda İki sesten daha ileri gitmiyorsanız. Bunun nedenlerini açar mısınız?
RUHİ SU: Nedenlerden biri şu: Benim çalıştığım koro,
son derece amatör. Yani, arkadaşlarımızın çoğu müzik
yazısını bile bilmiyor. Yalnız kulaktan öğreniyoruz türküleri. Arada bazen solfej yapma olanağı buluyoruz. Zamanımız da yok. Bu arkadaşlarla bir ikinci sesi ne ölçüde
duyurabilirsek. Ancak o ölçüde duyuruyoruz. Bir de şu
var: Üzülerek söyleyeyim, henüz çok seslilik ortamına
halkımız girmiş değil. Çok çabalar var bu konuda. Ancak,
çok sesliliğin tadını, hele türkülerde, armonize edilen türkülerde çok sesliliğin tadını, halkımız alamamakta.
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Soru: Böyle bir çalışma yaparken, halkın kültür düzeyini
mİ, gözonünde bulundurmak gerekir?
RUHİ SU: Halkın içinde bulunduğu koşullar, eğitim düzeyi buna uygun değil. Çok seslilik bir kültür ve eğitim
sorunudur aynı zamanda. Bizim toplumumuz, çok seslilik
geleneği olmayan bir toplum için en azından bir üniversite eğitimi görmüş olma işidir. O da yine bu müziği dinleye dinleye, buna bir alışkanlık biriktim biriktim olabilir.
Bu yadırgatmayacak biçimde neyi ne kadar duyurabilirsek o kadarla yetinme isteğimizden oluyor.
Soru: Şöyle diyebilir miyiz: Halkımız henüz çoksesliliği
algılayacak düzeyde olmadığından?
RUHİ SU: Tedirgin olmadan ne kadarını algılayabilirlerse,
o kadarını. Tam ana kuralımız asıl ezgiyi çok sesliliğin
içinde kaybetmemek. Kaybolmasına olanak bırakmamak.
Soru: Sizin çalınmalarınızda ses ön planda, saz ise
ikinci planda. Bu konuyu da biraz açar mısınız?
RUHİ SU: Ben sazı bir eşlik çalgısı olarak aldım daima.
Yani esas işi sesimle görüyorum. Saz buna eşlik ediyor.
Ezgiyi bazen duyurarak, bazen, biraz duyurarak, kimi
zaman da bazı akorları duyurarak eşlik eden bir çalgı halindedir bende saz. Yani asıl amacım saz çalmak, güzel
saz çalmak değil. Benden çok daha güzel saz çalanlar
var. Virtüözler var. Benim asıl işim, sesimle türkü söylemek. Sazımı da böyle bir eşlik çalgısı halinde kullanmak.
Soru: Diğer halk sazlarını kullanmamanızın nedeni?
RUHİ SU: Biliyorsunuz, türküler toplumlunuzda genellikle sazla söylenir, bağlamayla söylenir. Elazığ, Diyar240
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bakır ve bazı bölgelerde klarnet de kullanılabilir. Ama türkülerin asıl çalgısı sazdır. Diğer çalgılar ise ona yardımcı
olabilir. Mey ve kemane dediğimiz keman gibi. Benim
açımdan türkü söylemeye en uygun çalgı, bir halk çalgısı
kullanacaksam, sazdır. Onun için sazı seçtim. Hem klarnet çalıp, hem türkü söyleyemem.
Soru: Kısıtlı da olsa, çok az da olsa bir renk vermesi açısından, diğer çalgıları da kollanabilir miydiniz?
RUHİ SU: Hep sazı kullandım. Bir aşık geleneği gibi. O
yolu izledim ve bütün yaptıklarımı sesimle yaptım. Yani,
ileri anlamda, yeni anlamda ne yaptımsa sesimle yaptım.
Başka sazları kullanmayı düşünmedim. Biraz daha ilerisini yaptığın zaman, sonra daha da ilerisini yapmak gerekir. Onu da orkestra kurallarıyla kompozisyon
kurallarını bilen bir insanın yapması gerekir, diye düşündüm. İyi yapabildiğim bir işi yapıp sürdürmek İstedim. Şu
da olsun, bu da olursa daha İyi olur diye bulandırmak istemedim. Yani, kendimi, yeteneklerimi aşan bir şeyi yapmak istemedim.
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1900’DEN 2000’E MÜZİĞİN SERÜVENİ
Tavır Dergisi - Şubat 2000
Geçtiğimiz yüzyıl müzikal olarak değişimin hızlı yaşandığı bir yüzyıl oldu. Teknolojik gelişim bir yandan müziğe
etkisini gösterirken bir diğer yandan da toplumsal olaylar
müziğin şekillenişini belirliyordu.
Ülkemizde ve dünyada yaşanan ulusal bağımsızlık savaşlarından, Birinci ve İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşları’na, Sovyetler Birliği ile başlayan ve dünyanın pek
çok ülkesine yayılan sosyalist devrimlerden, emperyalizme karşı yükseltilen mücadelenin yaygınlaşmasına; faşizmin kitlesel katliamlarından sanayinin gelişmesine
kadar dünyanın çehresini değiştiren ona yeni bir sima
getiren olayların müziğe etkisi incelenmeye değerdir.
Gerek teknik, gerekse içerik olarak bu olaylardan etkilenen müziğin seyri de, alabildiğine hızlı olmuştur. Bu değişimi takip etmek ise oldukça güçtür. Kuşkusuz ele
alınacak her konu üzerine sayfalar dolusu yazmak mümkündür. Her biri ayrı ayrı incelenmeye değerdir. Ancak
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her şeye karşın genel hatlarıyla da olsa ülkemizde ve
dünyada müzikal akımlara, öne çıkan yönlerine bir bakalım. Dünyada ve Türkiye’de müzikal değişimler, gelişimler, beğeniler, moda olan akımlar, hatta sön dönemin
tabiriyle “hit” olanları hafızamızda tekrar tazeleyelim.
Osmanlı Can Çekişiyor
Osmanlı’nın son dönemleri güçsüz, zayıf olduğu yıllardır.
Çözümsüz sorunlar dağlar kadardır. Art arda patlayan
ulusal bağımsızlık savaşları. Balkanlarda yaşayan halkların bağımsızlıklarını kazanmasıyla son bulur. Böyle bir
dönemden daha da yıpranmış olarak çıkan Osmanlı, çözümsüzlüğün içine daha da girer. Bu bataktan kurtulmak
için çözüm yollarını arayan dönemin aydınları, kurtuluşu
batıya açılmakla aramaktadırlar.
Özellikle Tanzimat’ın ilanı olan 1839’dan sonra daha çok
Fransız kültürü ve dilinin etkisinde kalınması yeni bir
yaşam şekli yaratmayı getirir. Artık en gözde dil Fransızcadır. Yaygın olarak edebiyatta etkisini gösteren Fransızca, şarkılarla da, o günlerin Osmanlı’sına
taşınmaktadır. Ancak, bu değişim tüm Osmanlı toprakları
içinde geçerli değildir. Osmanlı’nın genel yapısında olan
İstanbul ve Anadolu ayrımı kültürel ve yaşam biçimiyle de
ciddi farklılıklar göstermektedir. Adeta, İstanbul surların
içinde, ayrı bir dünyada yer almaktadır. Anadolu ile var
olan kültürel bağlar saray idaresi tarafından koparılmış,
onun yerine, sağlam temeller üzerinde yükselmeyen, dışarıdan alınarak, kalıp halinde getirilen ve dayatılan bir
yaşam tarzı, kültürel şekillenme hakim kılınmıştır.
Tanzimatın ilanı ile dönemin padişahları, II. Mahmut ve
Abdülmecit, demokratik ve kısmi haklar vermek zorunda
kalmıştır. (Daha doğrusu bu verilen demokratik haklar o
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dönem Pera’da yaşayan azınlıklara olmuştur. Nitekim
Türklere tiyatro vb. oynamak bile yasaktır.) Bunun sonuçları ise dış dünyaya açılım şeklinde somutlanmıştır.
Daha doğrusu dış dünyanın yani Avrupa’nın ekonomik,
kültürel şekillenmesi, saray çevresinde saygınlık kazanmıştır. Bu yıllarda ilericilik misyonu yüklenen bu değişim
daha çok toplumu üst tabakalarında özenti niteliğinde
hakimiyet kurmuştur. Salon toplantıları, nazenin, politik,
dış dünya üzerine yapılan sohbetler Fransızca şarkılar
eşliğiyle tamamlanmaktadır. Osmanlı’nın son dönemlerinde var olan bu anlayış Cumhuriyet’in ilk yıllarında da
kendini korumuştur.
Bu günlerde Anadolu köyleri, kentleri ise adeta kendi yalnızlığına terk edilmiştir. Anadolu, sadece İstanbul ve
saray çevresini beslediği oranda hatırlanmaktadır. Bütün
her şey İstanbul, saray ve çevresi içindir. Ancak bununla
birlikte bir boyutu daha vardır ki, Anadolu, İstanbul’a göre
daha yavaş bir kültürel-tabii müzikal de değişim yaşasa
da, Avrupa’nın hakimiyet kurmaya yönelik girişimlerine
karşın kendini korumasını bilmiştir. Gelişimini daha sonraki yıllara bırakarak müzikal yapısını ozanlar geleneğiyle dilden dile aktarmış, halkın içinde, sağlam bir
kültürel-müzikal temeller korumuştur. Yani gelişmeye
açık, özü sağlam olan güçlü temeller. Elbette bu temeller,
daha sonraki yıllarda üzerine inşa edilecek yapının mimarlarını bekleyecektir. Ancak Cumhuriyet’in ilanı ve
daha sonraki yıllarda bu yönde açılımlar sağlayacak politikalar üretilemeyecektir. Gerek bilinçli, gerekse politikasızlıktan dolayı Anadolu’nun saf ve zengin müzikal
zenginliğinin bütünü açığa çıkarılamayacaktır.
Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nın organlarının oluştuğu ve
işgalci batı kuvvetlerine karşı savunma ve saldırı hattının
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kurulduğu yıllar büyük bedeller gerektirmekteydi. Halkın
evlatları bu savaşta canlarını verirken geride kalanlar
acılarını bağırlarına basıp düşenlerin yerlerini dolduruyordu. Anadolu yanmış, yıkılmış, halk kan ağlıyordu. Acılar içerisinde yitirilen oğullar, kızlar...
I. Paylaşım Savaşı’nın sonlarına doğru yaşanan Çanakkale Savaşı ve ardından memleketin işgal edilmesi üzerine başlatılan Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nda çekilen
acıları tüm Anadolu halkları omuzlamıştır. Ve bu acıları
omuzlayan halklar kendi dilince, üslubunca bu yılları türkülerine taşımıştır.
Anadolu’nun her yerinde ardı ardına yakılan türküler, sefere giden-seferden gelen, göç eden halk veya Anadolu’yu dolaşan ozanlar tarafından diğer yörelerdeki halkın
yanı başına taşınmıştır. Ve bu türküler dilden dile, kulaktan kulağa bugünlere kadar gelmiştir.
Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı
dizeleriyle başlayan Kastamonu türküsü buna örnektir.
Çanakkale Savaşı’na giden Kastamonu’lu bir gencin o
günlerini dile getirmiştir. Yine Ulusal Bağımsızlık Savaşı
yıllarında bu günleri dile getiren, savaşın kahramanlarını
anlatan çokça türkü vardır.
Eğilmez başın gibi / Gökler bulutlu efem
Dağlar yoldaşın gibi / Sana ne mutlu efem...
İşçiler İktidarda
Anadolu bu günleri yaşarken; dünya da, I. Paylaşım savaşının yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışıyordu. Sa246
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vaşın sonunda hepsi kaybetmişti. Kazanan, karlı çıkan
yoktu. Her şeyden önemlisi ise bir yandan savaş tüm
heybetiyle sürerken hiç de tahmin etmedikleri bir şey olmuştu. Rusya’da büyük proleter devrim gerçekleşmişti.
İşçiler Rusya’nın kalbini, 1917 Ekim’inde ele geçirmişlerdi. Artık bu topraklarda yeni bir ekonomik sistem, kültürel şekillenme hayat buluyordu.
Tabi, Amerika ve Avrupa devletleri bu durumdan hiç de
hoşnut değildi. Ancak ellerinden bir şey de gelmiyordu.
Kendi aralarındaki ekonomik çıkar kavgası sırasında
dünyanın büyük bir parçasını ellerinden kaçırmışlardı.
Tüm bunlarla birlikte daha da önemlisi, kurulan sosyalist
sistemin daha sonraki yıllarda ne kadar yaygınlaşacağını
kestiremiyorlardı. Sovyet Rusya’da kurulan sosyalist
ekonomi ve yaşam biçimi her alanda olduğu gibi sanat
ve müzik alanında da yepyeni bir çıkış yaptı.
25 Ekim 1917 akşamı Şafak kruvazörü, Petersburg yazlık sarayını topa tutarken, Şalyapin, Narodnik Dom’da,
Verdi’nin “Don Carlos” operasının Felipe II rolünü oynuyordu.
Kendisinin de anlattığı gibi patlamalar çok yakından duyulmakta, figüranlar ve korocular kulise kaçışmaktaydı.
Nereye kaçtığını bilmeyen seyirciler salonda kalmış;
ancak birkaçı dışarı çıkabilmiş ve geri dönerek tehlikeli
bir durum olmadığını, otobüslerin ters yöne düştüğünü
söylemişti. Bunun üzerine top sesleri arasında gösteri
yeniden başlamıştı.
“Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi gösteriler devam
etti...”
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Devrim için girişilen ayaklanmanın zafer gününe kadar
Rusya’da devam eden müzik gösterileri devrimden
hemen sonra da gündemde kaldı. Ancak bir farkla.
Artık sanatta, her şeyde olduğu gibi bir avuç ayrıcalıklı
kesimin değil, tüm halkın olacaktır.
“Besteci Aleksandr Greçaninov, Moskova’nın çeşitli
semtlerinde ders amaçlı resitaller verdiğini anlatır; ders
aralarında sanatçılar ringa balığı ile siyah, savaş yılları
ekmeğinden oluşan yemekle teşvik ediliyorlarmış; armağan olarak da evlerine un, bal ve ara sıra küçük, bir
parça şeker ve çikolata götürüyorlarmış.”
Müziğin, halkın tüm kesimlerine götürülmesinin çabalandığı yıllardır bu dönem. Yepyeni bir ülkeyi yapılandırmanın zorlukları da vardır elbette. İlk dönemlerde
Lunaçarski’nin sorumluluğunda olan Kamu eğitimi için
Halk Komiserliği’nin örgütlenmesiyle her yerde orkestralar çoğalır ve bunların görev alanları genişletilir. Filarmoni
orkestrası kurulur. Daha sonraları ise orkestralar çoğalır.
Zor koşullarda geçen 1918-19 kışında, sadece Petersburg Devlet Orkestrası 96 konser verir. Bunlar sadece
verilen büyük konserlerdir. Bunun yanında okullarda vb.
verilen konserler de çokçadır. Bu sırada oluşan, müzisyen gereksinimi ise açılan konservatuvarlar tarafından
karşılanır. Kısacası, sosyalist çalışma sistemi çerçevesinde atılan adımlar sayesinde bu dönem tam bir “kültür
patlaması” olarak tanımlanır.
Genç Sovyetler Birliği’nin kültür sanat politikalarında yaptığı değişim elbette müzikal gelişimi de beraberinde getirir. Özellikle, ülke topraklarında yaşayan, çarlık
248

grup yorum
döneminde tam bir sömürü ağı içerisinde bulunan ve müzikal olarak gelişimini yapamayan ülkelerde bir hareketlenme gözlenir.
Sovyetler içerisinde bulunan halkların müziklerini geliştirmeleri için türlü olanaklar sağlanır ve bu sayede var
olan yerel müzikler evrensel normlara kavuşturulmaya
çalışılır.
Güçlü müzikal çalışmalara ağırlık verilir. Bu yönde yapılan çalışmaların önleri açılır. Daha sonraki yıllarda bu konuda oldukça olumlu sonuçlar alınır. Kızılordu Korosu
buna örnek niteliktedir.
Ülke içerisinde yürütülen müzikal çalışmaların yanı sıra,
kurulan sistemin politik olarak dünyaya yansıması pek
çok ülkede müziğe yepyeni bir bakış açısını getirir. Çeşitli
ülkelerde yürütülen devrimci mücadeleler gerek müzik
politikası gerekse müziğin, sürdürülen mücadeledeki
moral motivasyon boyutuyla, kendi ülkelerine has tarzlarla kimi akımların öne çıkmasını sağlar. İçerik olarak
daha toplumsal yapıların oluşmasını sağlar.
Cumhuriyet İlan Ediliyor
Genç Sovyetler Birliği’nde durum böyleydi. Yeni bir yapılanmaya giren ülke o güne kadar hayata geçirilmemiş
olan bir bakış açısıyla, sosyalizmle müziğe yön veriyordu.
Türkiye de aynı dönemlerde. Meclisin kurulması ve ardından Cumhuriyetin ilanıyla birlikte büyük bir yükün altına girmişti. Yıkık bir ülke, onarılması gereken büyük
yaralar vardı. Ancak yine öncelikli onarılacak yer İstanbul
olacaktı. Osmanlı’dan devralınan bakış açısı kısmi deği249
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şikliklerle devam etmekteydi. Anadolu yine ikinci planda,
İstanbul merkezdeydi. Tabi bunun yanında yeni başkent,
Ankara yapılanması gereken öncelikli yerlerdendi.
Fransızca parçalar yine en gözde şarkılardı. Cumhuriyetle birlikte hız kazanan ve merkeze oturan batıyla bütünleşme çabaları bunu çok daha elverişli kılıyordu.
Ayrıca, yine bu dönemde, eski İstanbulluların, Rumların
yaygın olarak yaptıkları kantolar henüz kendini korumaktaydı. Daha sonraki yıllar ise unutulmaya yüz tutan kantolar, hızlı bir azalma göstererek bugün tamamen
ortadan kalkmıştır. Hareketli bir şarkı eşliğinde yapılan
dans olan kantolar, Beyoğlu, eski adıyla Pera ve çevresinde sunulmaktaydı.
Osmanlı’da, ağırlıklı olarak saray ve çevresinde çalman, söylenen, dinlenen Klasik Türk Sanat Müziği,
Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte biraz daha kalabalık dinleyici topluluğuna hitap etmeye başladı. Bu yıllarda Klasik Türk Sanat Müziği tek sesli yapısını kısmen
değiştirerek batının etkisiyle çok sesli bir yapıya yakınlaşmaya başladı.
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde var olan
çok sesli müzik çalışmaları adeta saray tekelinde bulunmaktaydı. Bu dönemde pek çok aydının çoksesli müzikle
ilgisi Beyoğlu ve Şehzade-başı gösterileriyle sınırlıydı.
Daha sonra savaşlar ve türlü ekonomik bunalımlar yüzünden bu ilgi de giderek söndü. Cumhuriyet sonrasında
atılan yeni adımlar ise çoksesli Türk Sanat Müziği’nin
önünü açtı. O dönem, Osmanlı’dan kalan tek, çok sesli
müzik topluluğu “Makamı Hilafet Mızıkası” 1924’te Ankara’ya getirilerek adı “Riyaseti Cumhur Filarmoni Or250
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kestrası”na dönüştürülmüştür. Ve bu orkestra düzenli
aralıklarla konserler vermeye başlamıştır.
Aynı yıllarda, Ankara’da, Musiki Muallim Mektebi kurulur.
İstanbul’da da tek sesli müzik eğitimi yapan Darültalimi
Musikinin çok sesli müziğe de yönelmesi gerçekleşir. Bu
okullarda, öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan sınavlarda başarı gösteren gençlerin Avrupa ülkelerine gönderilmelerine de bu yıllarda başlanmıştır.
Batı ülkelerinde eğitimlerini tamamlayan besteciler
1930’dan sonra yurda dönmeye başlar. 1938’de “Ankara
Devlet Konservatuvarı” kurulur. Bunun yanında Musiki
Muallim Mektebi, Gazi Eğitim Enstitüsü’ne bağlanır.
Ülkedeki çok sesli müzik çalışmaları böyle sürerken, Klasik Türk Sanat Müziği de kendi içerisinde gelişmeler sağlamaktadır.
Özellikle 1900’lerin başlarında, bu konuda yapılan çalışmalar Klasik Türk Müziği kuramı ve ses sisteminin gelişmesinde katkılar sunmaktadır. Bu yıllarda. Şeyh Celaleddin
Dede ve Şeyh Ataullah Efendi’nin çabaları görülmektedir.
Şeyh Hüseyin Fahrettin Dede’nin de buna katılmasıyla birlikte bu üçlü grup, Rauf Yekta, Suphi Ezgi ve Hüseyin Saadettin Arel gibi üç gözde öğrencilerini Klasik Türk Sanat
Müziği’nin kuramını oluşturma yolunda yönlendirmişlerdir.
Hüseyin Saadettin Arel, 1 Temmuz 1948 tarihli Musiki
Mecmuası’nda 498 Türk Sanat Müziği makamının adını
belirlemiştir. Bunların pek çoğunun bugün örneği bile kalmamış, birçoğu unutulmuş, büyük bir bölümü de kullanılmaz olmuştur. Günümüzde kullanılan makamların
sayısı ise 100’ü geçmez.
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Sanat müziği’nin teorisinin yazılması yönünde atılan
adımlar daha sonra da devam etmiştir. Rauf Yekta
Bey’in, Klasik Türk Sanat Müziği bilgisini kitaplaştırmasının ardından Suphi Ezgi’nin “Nazari ve Ameli Türk
Musikisi” adlı beş ciltlik büyük yapıtı örnek olarak sunulabilir. Hüseyin Saadettin Arel ise bu dönemde. Sanat
Müziği’nin önde gelenleri olarak tanımlanabilecek öğrenciler yetiştirmiştir.
1942’de Arel’in öğrencisi Ercümend Berker, İÜ korosunda, hocasının yöntem ve sistemlerini uygulamıştır.
1976’da gene Arel’in doğrudan ya da dolaylı öğrencilerinden olan Ercümend Berker, Alaaddin Yavaşça, Cüneyt
Orhon, Cavit Atasoy, Necdet Varol vb. İstanbul Türk Musiki Devlet Konservatuvarı’nın kuruluşunu gerçekleştirirler. Ancak bundan sonraki yıllarda atılan adımlar ve
konservatuarlar temelinde yükselen çalışmalar ciddi bir
yükseliş gösterememiştir. Geçmişten bugüne yaratılan
güçlü eserlere sahip çıkılıp yaygınlaştırılamamıştr. Devlet tekelinde yapılan çalışmalar bilinçli, dar bir bakış açısını getirmiştir. Daha sonraları ise canlı, hareketli, renkli
akımlara, popüler müziğe yenik düşmüştür.
Faşizm, Sanatı Esir Almaya Çalışıyor
29 yılında Mussolini ve faşist partisi tarafından yükseltiden faşist hareket İtalya’da tüm kontrolü ele almaktadır.
Yaşamın her kesiminde olduğu gibi müzikte de bir değişim gözlenmekte, müzisyenler de birer birer denetime
girmektedir. Onlar da faşist politikaları dile getirmektedir.
Bu politikaya, kimi İtalyan müzisyenler çıkar anlayışıyla
göz yumarken, kimileri ise yükselen faşist akımla birebir
bütünleşmeye çalışmaktadır. İşte bu günlerde, bu akımın
peşinden giden kesimler rakiplerini “enternasyonalci”,
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“Anti-İtalyan” ve daha ileri giderek “ahlaksız” ilan etmektedir.
1929 yılında Faşist Müzisyenler Sendikası’nm temsilcisi
olarak İtalyan Parlamentosu’na giren Adriano Lauldi
kendi politikalarının dışında yol alan müziğe karşı ciltler
dolusu uluslararası komplo belgeleri derliyordu. Savunulan tezde öne sürülen, karşıt görüşteki kutbun anlayışı
“çirkinlik, nahoşluk ve geçmişte eşi görülmemiş bir
terbiyesizlikten esinlenmiş”, “kaba ve edep kurallarına aykırı” diye tanımlanmaktadır. Bu ifadeler, daha
sonra anlaşılacağı gibi Mussolini rejiminin Katolik Kilisesi’yle ittifaka girmesinin ilk adımı olmaktadır.
Politikalarını hayata geçirmede müzik faaliyetlerini çok
iyi kullanan Mussolini ilerleyen yıllarda ülkeyi tamamen
avucunun içine almaktadır. Hiç bir şey onun denetiminden kurtulamamalıdır. Onun için “gösteri müfettişliği”
kurulur ve müzik faaliyetleri de onun yönetimine bırakılır.
2 Ekim 1935 tarihli Corriera della Sera, yetkili eleştirmenin imzasıyla yayınlanan metinde, alman bu kararın “İtalyan ‘Sanatçılarının uzun süredir ortaya koydukları
dilekleri yerine getirdiğini”, “faşist hükümetin müzik ve tiyatro hareketlerini kararlılıkla denetlediğini ve son derece soylu bir görevi, sarsılmaz bir hakkı yerine
getirdiğini” yazıyordu. Üç ay sonra da (3 Şubat 1936),
“lirik ve müzikal sezonların kamu kuruluşlarınca yönetilmesini öngören yasa gücünde bir kararname”yle
süreç tamamlandı.
Faşist bürokraside iktidar mevkilerinin ve akademi kürsülerinin ele geçirilmesi için girişilen mücadele yeni bir
şiddet kararıdır. Faşist politika en kötüleri en iyi mevkilerde görevlendirir. Elbette onun için önemli olan müzis253
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yenlerin kendi politikası çerçevesinde hareket etmesidir.
Bu politika doğrultusunda Yahudilerin yaptığı müziğin repertuarlardan ayıklanması ise tam bir müzik yoksulluğuna yol açar.
Serbest meslek sahipleri ve Sanatçılar Faşist Konfederasyonu Başkanı, 13 Ocak 1944’te bazı Roma’lı bestecilere şu mektubu gönderir: “Pek değerli dostum, İtalyan
Faşist Cumhuriyeti için bir ulusal marş bestelenmesi konusunda, kendimce belirlenmiş birkaç besteci arasında
bir yarışma açılması görevi yüksek makamlarca bana
verildi. Ayrıca, bunun yanında bir marş daha bestelenecektir.” Besteci isterse adı tam bir gizlilik içinde tutulacaktır. Bu yaklaşım tarzı, müzisyenleri, faşizmin suç
ortaklığına teşvik niteliğinde değerlendirilebilir. Ancak her
şeye karşın tabu ki bu mektuba yanıt verenler de oldu.
Hem de adının gizlenmesine de gerek duymadan. Örnek
niteliğinde olabilecek Cumhuriyet Marşı, Ennio Porrio’nun imzasını taşır. Ayrıca, Ballila Pratella da “kara kıtalar” için başka bir marş yazmıştır.
Faşizm Nazi Almanyası’nda Kendini Gösteriyor
Faşist Kültür Politikasının İtalya’da ağır ağır ilerleyişinin
aksine Nazi Almanyası’nda bu süreç, oldukça hızlı ve radikal bir biçimde oldu. Anarşistler ve komünistler kurulu,
düzene başkaldırmış Brecht, Kaiser, Toller gibi yazarlar,
Grosz ve Otto Dix gibi ressamlar, Weil ve Hindendin gibi
müzikçiler, eski toplum ve resmi sanata karşı sürdürülen
savaşta bir araya gelmiştir. Bu dönemde pek çok sanatçı
faşist örgütlenmeyle mücadele etmek için aynı safta birleşir. Hitler iktidara geldiğinde ise bu karşıt tutumlar iyiden iyiye saflarım belirginleştirir. Yani, Nazi
diktatörlüğüne karşı, hem yeni hem de özgür bir sanat
için savaşanlar da vardır. Bu nedenlerden dolayı, safkan
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Alman ırkının “huzur”a kavuşması için derhal “bolşevik
sanat şeytanlarından kurtulunmalıdır”. Bu dönemde Nazizm karşıtı sanatsal faaliyetlerin tümü “soysuzlaşmış
sanat” olarak tanımlanır. Hitler Nazizmi, bu sanata Yahudi damgası vurmaktadır. “Safkan Almanlar” “sağlıklı” sanatına tekrar dönmelidir. Bu çaba içerisinde kimi
klasikler, özellikle de Wagner yeniden keşfedilir. Wagner,
ırkçı kuramların ve büyük Almanya’nın yücelmesi için,
yeni düzenin ilahı olarak tanımlanır. Hitler, Bayreuth’a giderken “Nasyonal Sosyalist Almanya’yı tanımak isteyen
herkes Wagneıti tanımalıdır” demektedir. Burjuvalar artık
tatmin olmuşlardır. Artık Wagner’le ruhlarım dinlendi-receklerdir. Halka gelince ise, o da Weil’in “berbat” şarkılarının yerine, demir ökçeli çizmelerin ritmine uygun
askeri marşları dinleyeceklerdir. Bu düzene katılmayana
da Almanya’da yer yoktur.
Nazizm bütün sanat kuruluşlarına bir çırpıda el koyar.
“Ulusal anlayışa uygun olduğunu” kanıtlayamayan ya da
“siyasal ırkçı görüşü benimsemeyen”, müzisyenler derhal uzaklaştırılır. Baş eğmeyen Yahudiler ve Nazizm yanlısı
olmayan
müzisyenler
orkestralardan
ve
konservatuarlardan atılır. Konser düzenleyicilerinin eline
de “Lexikon der Junden in der Musik” yani, “Musevi Besteci ve Çalgıcılar Sözlüğü” verilir.
Aydınlar Göçü
Bu ortamda, Yahudi olsun olmasın, Almanlar da dahil olmakla birlikte, müzisyenler büyük “aydın göçü”ne katılırlar. Amold Schoenberg, Kurt Weil, Hans Eisler, Paul
Hindemith, Adolf Bush, Rudolf Serkin, Lotte Lehman,
Marlene Dietrich, Bruno VValter, Kleiber, Klemperer Reinhadt; besteciler, solistler, orkestra yöneticileri birbiri
ardma yola çıkarlar. Aynı zamanda, dünyanın bütün ünlü
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müzik-çileri Almanya’da konser vermeyi reddederler. Casals, Huberman, Kreisler, Menuhin Piattigorski, Thibaud,
Toscanini Nazi barbarlığını açıkça kınayarak, çağrılara
olumsuz yanıtlar verirler. Thomas Mann’ın açıkça belirttiği gibi “çevrede şimdi bildiğimiz şeyler olup biterken, Almanya’da kültür yapmak olanak dışıydı, buna izin
verilmiyordu.” Müzikal gelişimi sağlamaya çabalayan
Nazi politikaları aslında bu olanağın önünü kendi elleriyle
kapatıyordu. Kendi çabalarıyla müzikal gelişimi sağlayabilmesi de dünya görüşü ve bakış açısı nedeniyle mümkün değildi. Dönemin propaganda bakanı Geobbles ise
boş yere “zamanın büyük dehalarını” beklemekteydi.
Oysa böyle dehalar Nazi Almanya’sında henüz ortaya
çıkmamıştı, hiçbir zaman da çıkmayacaktı. Müzik geleneğinin böyle zengin olduğu bir ülkede, tek sessiz
dönem olarak bu günler gösterilebilir. Cari Orffun “Carmina Bruna”sı ise daha iyisi olmadığından, popüler beğenisi nedeniyle “Alman Operası” olarak benimsenir.
Halk Türküleri Açmazda: TRT
1950’lerin başlarına geldiğimizde Amerika’da Rock And
Roll rüzgarları esmekteydi. Gençler Rock And Roll’la coşuyor, büyük konser salonlarını dolduruyordu. Kendine
has dansları ise ayrıca ilgi çeken yönü oluyordu. Rock
And Roll kendisiyle birlikte Elvis Presley’i de ilahlaştırıyordu. Artık dünyada Elvis kasırgası esmekteydi. ‘50’lerin
sonlarıyla birlikte Avrupa’ya açılan, ardından da tüm dünyaya yayılan Rock And Roll, ‘60’lann ortalarında Beatles’i
tamdı. Ve Beatles bu dönemde yaygınlaşarak, unutulmazlar arasına girdi. Gençler arasında büyük beğeni toplayan Beatles “Rock”da “devrim gerçekleştirdi” diye
tanımlandı. Artık, milyonlarca genç, giyimleriyle, saç modelleriyle Beatles üyelerini taklit ediyor, onlar gibi olmaya
çabalıyordu. Ancak tüm bunlarla birlikte bu dönemde öne
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çıkan “blues” ve “rock”m doğası gereği isyana bir içeriği bünyesinde barındıran ne Elvis’ti ne de Beatles. Ve
bu dönem “rock” ve “blues”m gözde isimleri, bu müziği
kendine has içeriğiyle yorumlayanlar Cedi Sharp, Muddy
Waters, Woody Guthrie, Bob Dylan, Pete Sieger gibi
isimlerdi.
Bu müzik türünün gelişmesinin nedeni ise sanayinin ve
teknik ilerlemenin bir ürünü oluyordu. Dünyada gelişen
sanayileşme müzikal değişimi de beraberinde getiriyordu. Bu yıllardan itibaren yaygınlaşan “rock” sanayinin müziğe etkisi olarak nitelendirilmelidir. Yine “Blues”
ve “Raggy”yi de böyle değerlendirmek gerekir.
Dünyada bunlar olurken peki Türkiye’de neler oluyordu?
Türkiye, teknolojik gelişimi geriden de olsa takip etmeye
çalışıyordu. ‘60’lann ortalarına gelirken ülke henüz televizyonla tanışmamıştı. Anadolu televizyondan habersiz,
hala onu taramıyordu.
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren radyo yayınlarını dinleme şansına erişen Anadolu insanı ancak ‘60’lann sonlarına doğru televizyona kavuştu.
Önceleri haftada üç gün ve belirli saatler arasında yayın
yapan TRT ancak ‘71’de bütün ülkeye yayın yapabilecek
adımları attı. Ve aşamalı olarak, ‘70’lerin sonlarına doğru
yayın saatlerini genişletti.
Bu yıllardan itibaren ülkenin ilk ve tek televizyonu olma
şansını kullanmaya başladı. Artık TRT medyanın tek hakimiydi. Sınırlı saatler arasında yayınlar yapmasına karşın alternatifi olmaması nedeniyle gündemi belirleme
şansına erişti.
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Televizyonun, ailenin bir ferdi olması da işte bu yıllarda
başladı. Ancak, televizyonun hakimi TRT müzik açısından ailenin muhafazakar çocuğu oldu. Tabii, yıllar ilerledikçe de bu, ailenin muhafazakar efendisine dönüştü.
Halkın kültürel-sosyal gelişimim göz ardı eden ve bu
bakış açısıyla politikalar üreten TRT, önceleri halk türkülerinin derlenmesi ve yayınlar yoluyla geniş kesimlere
ulaştırılması gibi olumlu adımlar atmasına karşın bir süre
sonra yerini muhafazakar bir yapıya ve tekdüzeliğe bıraktı. TRT’nin muhafazakar kafa yapısı türkülerin çok
sesli yorumlanmasını kesinlikle reddediyordu. Bu yönde
çalışma yapanlara ise saldırganca tavırlar sergiliyor, onları dışlıyordu. Türkülere tabu gibi yaklaşıyor, tür-değişime kesinlikle karşı çıkıyordu. Oysa kendisinin de bildiği
gibi o türküler TRT’nin eline geçene kadar sürekli değişiyor, zamana ayak uyduruyor, durmak bilmiyordu.
TRT’nin bu bakış açısı müzisyenlerde de etkisini buldu. Hareket etmeyen, durgun, donuk bir ruh haliyle okunan türküler, sahnede duruş biçiminden, türküyü okuyuş biçimine
kadar bu havayı yansıttı. Gençliğin dinamizmden uzak bu
tarz, belki de zorunluluktan dolayı bir süre kendini dinlettirdi
ancak bir süre sonra bu zorunluluk da pek etkili olmadı. Ve
TRT’nin yanlış, türküler politikası pahalıya mal oldu.
Artık gençler türkü politikasından usanmış, bu nedenle
türkü söylemiyor, bağlama çalmıyordu. Zaman, türkü
söylemenin, bağlama çalmanın geri kafalılık olarak nitelendirildiği bir döneme evriliyordu. Oysa geri kafalılık
TRT’nin ta kendisindeydi.
Bu yıllarda türküleri çok sesli yorumlayan ve türkülere
büyük katkılar sunan, ona açılımlar sağlayan Ruhi Su da
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politik çizgisi nedeniyle saldırılara uğramaktaydı. Yaptığı
çalışmalar engellenmekteydi. Ancak her şeye karşın
Ruhi Su’nun bu çalışmaları daha sonraki yıllara ışık tutacak nitelikteydi. Ruhi Su devrimciydi, sosyalistti. Devrimci düşünceleriyle müzikte devrim yarattı. “Türküleri
pısırık söylem”lerden kurtarıp onların coşkun akan nehirlere dönüştürdü, türkülerin önüne çekilen setleri yıktı.
Müzik tekniği olarak da bir devrim yarattı Ruhi Su. Halk
müziğinde bir dönüm noktasıdır.
Aynı yıllar “abdal” kültürünün çağdaş temsilcilerinden
Neşet Ertaş geniş halk kesimleri tarafından taranmaya
başladı. Artık müzik çevreleri “Bozlak” ustası Muharrem
Ertaş’ın oğlu Neşet Ertaş’ı tanıyordu. Ama yürürlükte
olan genel müzik politikası onun da önünü açmak taraftan değildi.
Siyah-beyaz ekranlarda müzik deyince değinmeden geçemeyeceğimiz bir nokta da Eurovision Şarkı Yarışmalarıdır.
Türkiye’nin uzun yıllar gündeminden düşürmeyeceği Eurovision Şarkı Yarışması siyah-beyaz ekranın ilk yıllarıyla
birlikte halkın gündemine oturdu. Eurovision şarkı yarışmasının olduğu günler adeta nefesler tutuluyor, televizyonun karşısından ayrılınmıyordu. Herkes, Türkiye adına
katılan şarkının iyi bir derece alması için neredeyse dualar ediyordu. Ama beklenenin aksine her defasında sonuncu olmak izleyenleri hüsrana uğratıyordu. Tabii ki
sonunculuğun nedenleri ise her zaman Avrupa’nın Türkiye’ye düşmanlığı olarak nitelendiriliyordu. Oysa müzikal olarak yanlış politikalarının kurbanı olunuyordu.
Kendine has, yerel müziğimizin üzerine batının çok sesli
yapısını oturtmak varken direkt batı müziğini taklit etmek
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tercih ediliyordu. Elbette batı müziğinin kötü birer taklidi
olan bu yapımların iyi bir derece almasını beklemek de
oldukça yanlış oluyordu. Nitekim iyi bir sonuç da anlamıyordu. Örneğin “operanın merkezi” diye tanımlayabileceğimiz Avusturya’dan, Çetin Alp’in yaptığı ‘opera’(!)nın
puan almasını beklemek elbette saçma bir şey olmaktadır. Öyle ki Eurovision şarkı yarışmalarında tüm zamanların en kötü parçası “Opera” seçilmiştir.
Arabesk
Yoksul Anadolu halkı geçim sıkıntısı içinde inim inim inlerken derdine derman arıyordu. Taşı toprağı altın olan
İstanbul ise karşımıza umut ışığı olarak çıkıyordu. Ancak
büyük şehir İstanbul’a vardıklarında ise hiç de umutlarım
bulamıyorlardı. Elinde tahta bavulu sırtında çadırıyla
Haydarpaşa Garı’ndan çıktıklarında karşılarında yoksul
köylerinin, kentlerinin yanı sıra onları yutmaya çalışan bir
canavar çıkıyordu.
Geçim sıkıntısı, işsizlik yaşamlarının ayrılmaz parçası
iken, tabir edilen biçimiyle aslanın ağzındaki ekmek bir
anda aslanın midesine düşmüştü. Onu çıkartmak ise her
yiğidin harcı değildi. Bu büyük şehirde yapayalnız kalmak
korkutucu bir hal almaktaydı. Çözüm ise kendi hemşehrilerinin bulunduğu mahallelerde yaşamaktı. Tabu bunun bir
başka boyutu da kendine yabana bu kentin getirdiği hasretlikti. Halk kendinden olanı arıyor ama bulamıyordu.
İşte bu yıllarda, bir yandan türkülerin yaşadığı tıkanıklığı
aşmaya çabalayan müzisyenlerin çalışmaları; bir yandan
da var olan yaşam şartlan “minübüs müziği”ni yani,
daha sonra “arabesk” olarak adlandırılan türü doğurdu.
Yani ülkemizde gelişen çarpık kapitalizm, köylerden
kente doğru bir göç başlattı. Şehirlerin etrafını kuşatan
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gecekondularda da, köylerinden tam kopamayan yarı şehirli, yarı köylü bir mahalle kültürü oluştu. Çarpık bir arabesk kültürün doğmasına yol açtı. Elbette bu en yoksul
mahallelerde devrimci mücadele de hızla yükseldi.
“Bir teselli ver bir teselli ver yarattığın Mecnuna bir teselli
ver”
‘70’te “bir teselli ver” kırkbeşliğiyle bir anda çıkış yapan
Orhan Gencebay gecekondularda yaşayan halkı, yoksul
emekçi kesimleri, işsizleri o dönemin deyimiyle “gariban
kesimi” sarıp sarmalamıştı.
Gerek müzikal formuyla bu kesimlere yabana gelmeyen,
gerekse anlattıklarıyla daha sosyal bir yapıya sahip bu
tür kısa sürede yaygınlaştı. Öyle ki Orhan Gencebay’ın
1968 yılında piyasaya çıkardığı ilk plağı “Başa gelen çekilir”den bir yıl sonra, ‘69’da hazırladığı “Sevenler Mesut
Olmaz” adlı kırkbeşliği bir ay içinde 150 bin satmıştı. Asıl
çıkış yaptığı plak ise “Bir Teselli Ver” olmuş, bunun satışı
da kısa süre içinde 600 bine ulaşmıştı.
“Hor görme garibi Nice umut dolu hayat yolunda yolunu
kaybeden garip ne yapsın her şey haktan ama zulmetme
kuldan gönül bir zalimi sevdi ne yapsın. Madem yaşamaya geldik dünyaya benim de her şeyde bir hakkım
vardır sevmiyorsan hor görme bari bettim de senin gibi
allahım vardır.”
Geniş kesimler tarafından ilgi gören arabesk pek çok
Anadolu genci için ise umut ışığı oldu. Yanık sesli, yoksul, Anadolu’nun bağımdan gelmiş gençler için ekmek
kapısıydı artık arabesk. Arap müzikal motiflerini işleyen
pek çok müzisyen meşhur olma yolunda ardı ardına
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plaklar çıkarmaya başladı. Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses
vb.
Önceleri daha çok ekonomik zorluklar altında ezilen kesimlerin acılarını anlattığı gibi, adaletli bir yaşam özlemini
de dile getiren Arabesk, sonraları ise derdini ifade eden
ama kaderine teslim olmuş bir ruh haline büründü. Orhan
Gencebay’ın, “Böyle gelmiş böyle gitmez Bu derde sabır
yetmez...” dizelerinin yanı sıra Ferdi Tayfur’un:
“...ağlamak ne kar eder böyle gelmiş böyle gider...” dizeleriyle içerikteki dönüşüm gözler önüne seriliyor. Bu değişim ‘80 sonrasında daha da belirginleşiyor.
İçerikteki değişimi ‘80 askeri darbesinin toplum üzerindeki etkilerine bağlamak yerinde olacaktır. ‘70’li yıllarda
oldukça yüksek olan hak alma bilinci arabesk parçalarda
da gözlenirken daha sonraki yıllarda yılgınlığın ve kaderciliğin yükselmesi toplumsal muhalefetin düşmesiyle
oluşmuştur. ‘80 askeri darbesinin halk üzerinde uyguladığı baskı ve zor, politik dengeleri alt üst etmiştir ve bu
nedenle yeni sürecin hakimi ordunun politikaları müzikal
biçimi ve içeriği belirlemiştir.
Tüm bunlarla birlikte arabesk ‘90’lann başlarına kadar
gündemdeki hakimiyetini korur. Yine bu yıllarda. Batı müziğinin kötü taklitleri olan “aranjmanlar” ise biraz daha
elit tabakaya seslenir. Ancak arabesk kadar, büyük halk
kesimlerine ulaşamaz.
Devrimci Mücadele Gelişiyor
Yükselen toplumsal muhalefet ‘70’li yıllarda kendini iyiden iyiye hissettiriyordu. Yüzbinler, hak alma bilinciyle,
bağımsızlık için, sosyalizm için meydanları inletiyordu.
Bu yükselen bilinç tabi ki sanatçı aydın kesimi de bera262
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berinde sürüklüyordu. Değişen süreç. Cem Karaca, Moğollar, Zülfü Livaneli gibi isimlerin çalışmalarında, müzikal olduğu kadar içerik boyutuyla da toplumsal değişimi
dikkate almalarını zorunlu kılıyordu. Ruhi Su konserleri,
politik konserlerin ilk başlangıcıydı, bu konuda da öncülüğü yine Ruhi Su yapmıştır.
İçerik olarak, halkın isteklerini konu alan türküler üretilirken bir diğer yandan da Anadolu Halk Müziği, batı müzikal formlarının gelişkin unsurlarıyla kaynaştırılıyordu. Bu
da, dönemin özgün bir yanı oluyordu. Bu güne kadar, türküleri düzenlerken kullanılan enstrümanlar bağlama,
kaval, davul vb. iken artık bunların yanı sıra gitar, piano,
keman... vb. enstrümanlar da düzenlemelerin ayrılmaz
bir parçası oluyordu. Tüm bunlarla birlikte klasik halk müziğinin tek sesli yapısı da çok sesli bir forma evriliyordu.
Ancak bu gelişim tüm hızıyla sürerken Anadolu ozanlar
geleneği de gücü oranında devam ediyor, duyarlı kesimlerin dillerinden düşmüyordu. İçerik olarak halk muhalefetinin ifadelerini kullanan bu kesimler üslup olarak ise
daha kaba bir ifade tarzını seçiyorlardı.
Anti-emperyalist bilinç, politik içeriğin benimsenmesini
getirirken, kitleselleşen mitingler, gösteriler, üniversite forumları, işçi grevleri, memur eylemleri ortamın motivasyon gücü olan devrimci marşların yapılmasını zorunlu
kılıyordu. Yalnız, bu dönem daha çok öne çıkan yöntem
var olan askeri marşların üzerlerine devrimci-politik sözlerin yazılması şeklinde kendini gösteriyordu. Var olan
ihtiyaç pratik olarak böyle gideriliyordu.
Var olan politik ortamın ‘80 askeri darbesiyle düşmüş olması bu faaliyetlerin de sona ermesi anlamına gelmek263
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tedir. 80’lerle birlikte yaratılan depolitizasyon ortamı, devrimci müzikal seyrin uzun yıllar canlana-mamasına
neden olmaktadır. Ancak ‘85’ten sonra Grup Yorum’un
faaliyetleri politik ortamın biraz daha hareketlenmesini
sağlamıştır. Var olan depolitizasyon ortamından sıyrılmanın henüz yaşandığı yıllar olan bu günlerde, politik söylemleriyle öne çıkan Grup Yorum, gerek içerik gerekse
müzikal boyutlarda yaptığı açılımlarla bir tarzın öncüsü
olmuştur. Bundan sonraki günlerde grup müziğinin yaygınlaştığı, geniş kesimler tarafından benimsendiği görülmüştür.
Nitekim ‘90’ların başlarıyla birlikte Grup Yorum’u örnek
alan siyasal muhtevaya sahip pek çok müzik grubu çıkmıştır. Tabi yıllar ilerledikçe özellikle politik söylemlerden
uzaklaşan bu gruplar ardı ardına dağılmışta. Ya da devrimcilik ve radikallik adına müzikal estetikten kopmuşlardır. Ve ilerleyen yıllarla birlikte Grup Yorum adeta bu
kulvarda tek başına kalmıştır.
Bunların yanı sıra, bu dönemin, yani politik ortamın çok
alt seviyeye düştüğü bu sürecin başka bir özgünlüğü ise
siyasal ifadeleri kullanan ama yılgınlığı temel alan ve müzikal olarak ta farklı bir versiyonla arabesk tarzı kullanan
Ahmet Kaya gibi isimleri öne çıkartmasıdır. Var olan boşluğu kullanan bu gibi isimler kısa sürede büyük dinleyici
topluluklarına kavuşmuştur. Yine bu dönemde politik içeriği olmasa da Ezginin Günlüğü, Yeni Türkü gibi gruplar
kendinde olmayan misyonlar yüklenerek sahiplenilmiştir.
Grup Yorum’un, söylem tarzı, müzikal formu, sahnedeki
duruş biçimi, sapmaz politik çizgisi ve sanatçı-aydın tavrı
geçmiş ve var olan sanatçı tiplemesi içerisinde ayırt edici
özelliği olmuştur.
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Dejenerasyon Boyutlanıyor
‘80 askeri darbesi sonrasında yapılan politikalar, halk
muhalefetini yok etmek ve tekrar doğrulmasının önünü
almak için yoğun bir faaliyet in göstergesi oldu. Bu politikaların birinci ayağı baskı ve zor olmakla birlikte daha
sonraki ve daha belirleyici olanı ise kültürel anlamda
büyük bir dejenerasyonun organizasyonu oldu. Uygulanan politikalar değersizleşme ve geleneksel kültürün
unutulması şeklinde kendini göstermeye başladı. Bu politikanın hayata geçebilmesi için ise en önemli unsur tabii
ki kültürel ve sanatsal faaliyetlerin buna hizmet edecek
tarzda örgütlenmesiydi. Bundan dolayı da kurulu sistemin geçmişten bugüne adımlar attığı sanat politikası
daha bir iradi hale getirildi. Medya bu tarzda örgütlendi.
Tam bir denetim altına alındı. Yayın politikaları bu tarzda
şekillendirildi. Geleneksel müzikal formdan gittikçe uzaklaşıldı. Ülkemiz açısından tam temelleri olmayan müzikal
formlar ve bu içeriklerle oluşmuş müzik türleri halka benimsetildi. Beğeniler altüst edildi. Düşünmeyen, tartışmayan bir ruh hali oluşturuldu.
Nitekim 70’lerin başında yaygınlaşan ve giderek “kaderci”, “ezik-yenik” bir ruh halini kitlelere taşıyan arabesk müzik bu faaliyetin bir ayağını oluştururken ‘90’larla
birlikte bu müzik yerini popa devretmiştir. Ve bunlar var
olan kurulu düzenin, ‘90’larla birlikte kitleleri yozlaştırma
ve halk kültüründen uzaklaşarak, kendi sorunlarına yabancı bir nesil yaratmak için giriştiği faaliyet açısından
güçlü bir silahı olmaktadır.
‘90’ların başından itibaren TRT, elinde bulundurduğu
medya tekelini açılan özel televizyon kanallarına kaptırdı.
Ancak bunlar da açıldıkları, yayın faaliyetlerine başladıkları günden itibaren TRT’den çok daha ileriye giderek,
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topluma yayılmaya başlanan dejenerasyonu körükledi.
Başlattıkları yirmi dört saat yayın faaliyeti halkın gündemine giren, onu yönlendiren, beğenilerini biçimlendiren
temel bir unsur oldu.
Büyük ölçüde özel televizyon kanallarının etkisiyle
hemen her hafta yeni bir pop yıldızı kitlelere sunuluyordu. Artık bir süre sonra, bir anda ünlenen “müzisyenleri” takip etmek bile güçleşmeye başladı. Yüzü
eskimeye başlayan bir kişinin yerini hemen bir başkası
alıyordu. Ve sonra bir başkası... Yonca Evcimik, Hakan
Peker, Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi vb... İsmi bile hatırlanmayan pek çok star.
Gelişen pop akımı biçim olarak TRT’nin muhafazakar kafa
yapısının ve son dönemin tabiriyle arabeskin demode yapısının aksine gençlere dinamik, heyecanlı, renkli günler
armağan ediyordu. Gençler artık bu müzikle coşmalı
dünya umurunda olmamalıydı. Dönemin istenilen kültür
politikası buna hizmet etmekteydi ve nitekim bu konuda
başardı da olunduğu söylenebilir. Ve ‘80’ sonrası kültürel,
müzikal gerileme ve yozlaşmanın en fazla görüldüğü dönemler olarak bu yıllar gösterilebilir.
Ancak popun da çok temel bir açmazı vardı ki o da halkın
geleneksel müzik kültürünün üzerinden şekillenmiyordu.
Aşağı görünen arabeskin bile kimi yönleriyle halkın genel
kültürel yapısıyla bağları varken popun bu yönde hiçbir
niteliği yoktu. Ve ciddi temelleri olmayan bir şekillenişin
sonu tükeniş olabilirdi ancak. Nitekim, son dönem diye
tabir edeceğimiz bir süreçte bu durum kendini halk türkülerine dönüş olarak gösterdi. Bu süreçte, pop müzik
yapan ve yıkılmak istemeyen kişiler kendini türkülere
verdi. Veya en azından albümünde bir tane de olsa türkü
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okudu. Ancak gelişen ve popu deviren türküler akımı da
ciddi, sağlam temeller üzerinde yükselmiyordu. Çünkü
var olan kesimleri düzen, medya tekelleri hakimiyeti altına almışta. Medya duruma el atmış, popun devrinin bittiğini anladığı anda kendi iradesinde yükselen türküler
furyasını halka sunmuştur.
Tüm bunlarla birlikte, el atılan türkülerin müzikal gelişimi
ise çok sığ ve bayağı olmuştur. Var olan halk türkülerinin
müzikal yapılarının, düzenlemelerinin üzerine ciddi anlamda eğilinmemiştir. Ticari kaygılar belirleyici olmuştur.
Emek harcanmamıştır.
‘90’ların belirleyici yanlarından biri ise tüm dünya genelinde olduğu gibi, etnik müziğin yaygınlaşmasıdır. Bu akımın ülkemize yansıması ise daha çok Anadolu’da
yaşayan hakların müzikal formlarında ve dillerinde türkülerin söylenmesi niteliğinde olmuştur. Tabi bu çıkışın
yapılabilmesinde devrimci, politik ortamın belirleyiciliği
de açıktır. Ve bu gelişimin en önemli ayaklarından birini
ise Grup Yorum oluşturmaktadır.
‘80 sonrası gözaltılar, tutsaklıklar bedeli ilk kez Kürtçe
türküyü Grup Yorum seslendirmiştir, daha sonra ise ilk
kez bir albümünde Kürtçe türkülere yer vermiştir. Çerkezce, Lazca ve Arapçayla da bu ağı genişletmiştir. Bu
gün ise bu tür çalışmaları yapan pek çok müzisyen vardır.
‘90’a kadar etnik müziğin seyri ise daha çok yasakların
gölgesinde kalmıştır. Ancak türlü yasaklamalara karşın
evlerde çoğaltılarak, el altından dağıtılarak, dinlenerek
bu türküler korunmuştur. Kürtçe müzik yapmak serbest
olunca, en yozlaşmış hali piyasaları doldurmaya başladı.
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1900-2000 yılları arasında ülkemizdeki ve kısmen dünyadaki müzikal gelişim, değişim ve öne çıkan akımlar bu şekilde olmuştur. Elbette tekrar belirtmekte yarar vardır ki
değindiğimiz her konu üzerine kuşkusuz çok fazla durulması gerekmektedir. Ancak kaba hatlarıyla bir tablo çizdiğimizde karşımıza çıkacak yönler bunlar olmaktadır.
Dikkat edilecek önemli bir nokta, hatta değişimin temel
noktası toplumsal farklılaşmaların yaşandığı, çeşitli siyasal akımların yönetime geldiği dönemlerde müzikal beğenilerin, içerik ve biçimde farklılaşmalar yaşadığıdır.
Yani toplumsal değişimlerin yaşandığı her yerde yönetime gelen politik organizasyonun kendi bakış açısıyla
müziğe bir yön verdiğidir. Ancak buradan yanlış bir sonuç
ta çıkartılmamalıdır, çünkü müziğin toplumsal bir muhtevadan uzaklaşmasını beklemek çok yanlıştır. Kuşkusuz
müzik de hayatın içindedir ve bir taraftır.
Tarihte her dönem müzikal formların oluşması bunların
içeriklerinin niteliklerinin belirlenmesi yönetici kuramların
bakış açısı veya ülkede öne çıkan siyasal akımların nitelikleri çerçevesinde şekillenmiştir. Müziğin gelişim göstermesi veya gerilemesi de ülkeye hakim güçlü politik
organizasyonun ideolojisinin niteliğiyle ilintilidir.
Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde Osmanlı’nın son dönemlerindeki batıya hayranlık müzikte yansımasını nasıl bulmuşsa, Sovyetlerdeki müzik politikası nasıl müziğin
seyrini belirleyip, onun gelişimine önayak olmuşsa veya
Mussolini İtalyası, Nazi Almanyası’nda müziğin önü tıkanarak, dar bir bakış açısı hakim kılınıp, gelişim yok edilerek güçlü müzikal üretimler yapılamamışsa tüm bunlar
var olan politik organizasyonların ideolojilerinin birer ürünüdür. Dünyaya ve insanlığa bakış açılarının müzikteki
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yansımasıdır. Örneğin Faşist Almanya’nın müzikal gelişim katetmesini beklemek doğasına aykırıdır. Çünkü insanlığa sabit bir bakış açıları vardır ve elbette ellerindeki
silahlardan biri olan müziği de bu yönde kullanacaktır. Ve
baskı ve katliamcı tutumları müzikte de etkilerini taşıyacaktır.
Ülkemizde ise istenilen toplumsal politikaların hayata geçebilmesi için yürütülen müzik politikası yaşadığımız yüzyıl içerisinde daima halkın geleneksel müzik formlarını
derinlerde tutmuş, onun gün yüzüne çıkmasını engellemiştir. Veya otantik halinden bir adım ileriye gidebilmesi
için hiçbir girişim yapılmamıştır. Aksine geleneksel temeller üzerine oturmayan sürekli batı taklitleri ve içerik olarak yılgınlığın, suskunluğun öğütlendiği tarzlar revaçta
olmuştur. Son dönem diye tabir edebileceğimiz süreçten
örnek verirsek arabesk ve ardından pop furyası bu niteliktedir.
Var olan müzik politikasına karşı çıkış ve alternatif yaratma çabası içerisinde olan Ruhi Su, Grup Yorum gibi
müzisyenler ise daima baskı, yasak ve engellemelerle
karşılaşmıştır.
Ancak toplumsal muhalefetin yükseldiği, güçlü olduğu
dönemlerde ise müzisyenler de üretimlerde bu gerçeği
göz ardı edemez durumda olmuşlardır. ‘70’li yıllar Türkiye’sindeki müzikal seyir buna örnek niteliktedir. Öyle ki
bu yıllarda arabeskin bile toplumsal bir yapısının olduğundan söz edilebilir.
Geçtiğimiz yüzyılın başlarında yükselen sosyalist devrimler daha sonraki yıllarda emperyalist saldırıların karşısında sağlam bir yapıda duramayınca emperyalist
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hegemonya dünyaya hakim olmuştur. Ve bugünün dünyasında müzik politikasını ağırlıklı olarak emperyalist politikalar yönlendirmektedir. Bunun sonucunda müzik
çalışmalarının büyük bir oranı sömürü ağının bir parçası
olarak dejenerasyon ve suskunluğu aşılayan, çevresine
yabancı, insani değerleri hiçe sayan bir kültürel şekillenmeye hizmet etmektedir.
Ülkemizde devrimci mücadelenin seyrinin düştüğü dönemlerden biri olan son dönemde müzikal çalışmalar da
genel olarak kültürel dejenerasyon vb. hizmet etmektedir. Grup Yorum ve belki buna eklenebilecek birkaç ismin
dışında bu politikaya karşı çıkan da yoktur. Böylesi bir
ortamda teknik olarak müziğin gelişeceğinden söz etmek
çok da mümkün değildir. Nitekim Anadolu motiflerine yabancı, biçimi yerellikten uzak, içerik olarak genel halkın
sorun ve gündemlerine yabancı yapımlar yaygındır.
Bundan sonraki dönemlerde müzikal gelişimin sağlam
temeller üzerinde yükselebilmesi için müziğin devrimci
bir tarzda ele alınması gerekmektedir. Elbette bu noktada yukarıda da söz ettiğimiz gibi halkın devrimci dinamiklerinin yükselmesinin de buna çok büyük katkıları
olacaktır. Kuşkusuz müziğimiz de halkın genel gelişimini
sağlayacak faktörlerdendir. Ancak bir bütün olarak birbirlerini etkileyerek bir gelişim seyri izlenecektir.
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RUHİ SU’DAN GRUP YORUM’A
TÜRKİYE’DE SOL-DEVRİMCİ MÜZİK - 1
Tavır Dergisi - Ekim 2004
12 Eylül’ün kültürel etkileri 1990’dan başlayarak 2000’li
yıllara doğru kendisini çok daha şiddetli bir şekilde göstermeye başladı. Yıllar içerisinde “aydının, sanatçının”
tanımlanmasında çok tehlikeli değişiklikler ortaya çıktı.
Edebiyattan sinemaya, tiyatrodan müziğe sanat alanında
kimsenin yıllar önce tahmin bile edemeyeceği çok şey
değişti. Korkak, sinik, liberal bir aydın-sanatçı kuşağı yaratılırken sanatlarından etkilendiğimiz, esinlendiğimiz
ağabeylerimiz, ablalarımız direnerek üretmek yerine orta
bir yolu ya da daha açıkçası teslim olmayı seçtiler.
Bugün “sol” kimliklerini koruduklarını söyleseler de kime
hizmet ettikleri, eserlerinde neyi anlattıkları bulanıklaştı
ve geldiğimiz noktadan bakıldığında onların nerede durduğu apaçık ortaya çıktı. Bu “eski” kuşağın değerlendirilmesi bir yana 1990’ların ortalarına doğru, Grup
Yorum’un şekillendirdiği, kolektif üretime dayanan devrimci sanatçı anlayışından etkilenerek ortaya çıkan ve diğerlerine göre daha “yeni” olan ama bütün
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söyleyeceklerini bir anda söyleyip tekrar ortadan kaybolan müzisyenler, gruplar da çıktı bu ülkede.
Grup Yorum’u “marjinal” olarak görmeye şartlanan ama
kendilerinin esamesi bile okunmayan, eskisiyle yenisiyle
her kesimden bu tür sanatçıların yaşadıkları kısırlıktır bizi
bu değerlendirmeyi yapmaya iten.
Nereden nereye geldik?
Ülkemizde muhalif ve daha sonra giderek politize olan
müzisyen tipi 1950’lerin sonlarında belirmeye başladı.
Ruhi Su ile ortaya çıkan bu yeni müzisyen-sanatçı tipi;
yaşadığı dönemin politik gelişmelerine sırtını dönmüyor,
üretimlerini gittikçe gelişen devrimci yaşamın içerisinde
oluşturuyordu. “Aşık” tarzı o yılların en önemli muhalif
müzikal çizgisini oluşturuyordu.
Alevi kökenli “aşık” müziği en büyük çıkışını 1960’lı yıllarda yaptı. Ali İzzet Özkan, Aşık İhsani, Aşık Mahzuni
Şerif, Aşık Nesimi Çimen gibi müzisyenlerin Alevilik temelinde ve dil olarak Pir Sultan Abdal’a dayanan müzikal
çıkışları ülkemizdeki devrimci gelişmelerle birlikte ele
alınmalıdır.
1970’lerle birlikte silahlı mücadelenin ülkemizin topraklarında ve halkın bağrında yer bulmasıyla yeni bir dönem
başladı. Savaş, sanatçıları da etkilemişti. “Ulaş’a Ağıt”,
“Şarkışla”, “Kızıldere”, “Amerika Katil”, “Erim Erim
Eriyesin” devrimcileri, savaşı anlatmak için ozanların
gönüllerinden dökülüverdi. Savaş ülkemizde pek çok düşünceyi, alışkanlığı sarstığı gibi müzikte de eskimiş anlayışları kırarak yerine yeni bir anlayışı yerleştirdi.
Devrimci mücadele ülkemizin ozanlarını da etkilemişti.
Keza faşizmin kitle katliamlarına başlaması ile birlikte bu
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kesimlerde -toplumcu duyarlılık adına- bir “gerileme’yi
değil faşizmin saldırılarına cevap veren, devrimcileri
öven ve muhalif kimliğini kaybetmeyen bir tarzı gördük.
Faşizme karşı devrimci muhalefet, kendisiyle birlikte müziğini ve sanatını da geliştirmenin en güzel örneklerini
verdi. Ruhi Su, söylediklerinin, yaptıklarının arkasında
durdu ve tedavisi engellenerek bu tavrının bedelini yaşamıyla ödedi. Aşık İhsani; yıllar boyu ülkenin dört bir yanında sayısız gözaltı, tutuklama yaşadı. Aşık Mahzuni
Şerif, cunta tarafından yargılandı ve toplumcu, devrimci
tavrını sayısız müzisyeni etkileyerek korudu. Bu yıllarda
aşıklar devrimci mücadele içerisinde azımsanmayacak
bir görev üstlenmişlerdi.
Dönemin “şehirli” aşıkları da vardı. Rahmi Saltuk, Zülfü
Livaneli, Mehmet Koç ve Sadık Gürbüz doğrudan bir örgütlü sanatçı tavrını benimsemeseler de dönemi ifade
eden birçok devrimci esere imza attılar. Yine batı formlarına daha yakın çalışmalar yapan Cem Karaca, Edip
Akbayram, Selda Bağcan gibi sanatçıları da bu gruba
dahil edebiliriz. Peki, son gruba giren sanatçıların politik
olarak tercihleri gerçekten bu muydu? Bugünden baktığımızda bu soruya cevap vermek gerçekten ama gerçekten çok zor görünüyor. En basit deyimiyle
etkilendiklerini ve etkilediklerini söyleyebiliriz. Bilim bize
o dönemi kendi koşulları içerisinde değerlendirmeyi öğretiyor ve biz bundan yola çıkarak sorunun temel noktasını “örgütsüz olmak”ta görüyoruz.
Kendisini örgütler üstü, sınıflar üstü görme alışkanlığından olsa gerek, 12 Eylül’le birlikte kolayca savrulan bu
sanatçılardan bugün pek azı aynı çizgide durabiliyor. Dönemin “sazı silaha, sözü mermiye” dönüştürmeyi ba273
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şarabilen pek çok sanatçısı 12 Eylülle birlikte karanlık
dehlizlerde epey yol aldı.
Yazı dizisinin temelini oluşturan ve belki de en sonunda
sormamız gereken soruyu biz baştan soralım: Peki ülkemizdeki devrimci ve toplumsal muhalefet-çok söylenegeldiği üzere seksen öncesine nazaran- düşmüşse ne
yapmak gerekir? Öyle ya, sokaklarda yüzbinler yürürken
devrimci marşlar söylemek pek zor olmasa gerek. Peki,
sokaklarda yüzbinlerin yürümediği anlarda bir sanatçı ne
yapmalıdır? Bugün kim ne yapıyor? Görevi devralmak
ve mirası devralmak arasında çok fark olduğunu düşünüyoruz. Bugün yaşadıklarımız bu görevi bizimle birlikte,
parmakla sayılacak kadar az sanatçının devraldığını ve
mirası da bunun dışında kalanların har vurup harman savurduğunu doğruluyor.
Aşıklar birer birer ölüyor. Yerlerine yetiştikleri düşünülenler ise dar bir Alevilik temelinde müzik yapmayı sürdürüyor, hatta devlet sanatçısı unvanlarıyla sahnelerde boy
gösteriyorlar. Her konserlerinde mutlaka bir Mahzuni
Şerif türküsü söylüyor, ona övgüler düzüyorlar. Varını yoğunu bağlamanın tekniğini geliştirmeye harcayıp politik
görevlerini hiç mi hiç önemsemiyorlar. Bugün hepsi teknik olarak Mahzuni Şeriften çok daha iyi bağlama çaldıklarını düşünüyorlar, onun basit ama güçlü ezgileri
üzerinden prim yapıyorlar. Mahzuni Şerif halktı, halktan
biriydi, halkın ozanıydı. Ozanlık geleneği ile devrimci şarkıları güçlü şekilde harmanlamıştı.
“Eskiler” nedense hep “eski” türkülerini söylüyorlar ve
bu şarkılar konserlerde çakmaklar yakılarak, meyhanelerde bardaklar tokuşturularak bayağı bir “romantizm”e
meze ediliyor. Yeniye ilişkin söyledikleri ise 1993 Sivas
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Katliamımdan öteye gitmemektedir. Kaldı ki bu katliamın
üzerinden de tam 11 yıl geçmiştir ve sanki bu 11 yıl boyunca üzerine şarkı yakılabilecek hiçbir gelişme yaşanmamıştır. Sanki artık kimse öldürülmüyor ve artık hiçbir
garibin üzerine “ince ince bir kar” yağmıyor, her yer
güllük gülistanlık. Tekniğin-biçimin sorunları içeriğin çok
ötesinde başat bir sorun olarak karşımıza çıkarılıyor.
En devrimci olanı, alttan alta ve hatta açıkça yılgınlığı anlattığı için bilinçsizce en iyi olarak kabul ediliyor. Tükenmekten, bitmekten, yenilmekten, sahipsiz kalmaktan,
acılarla koyun koyuna yatmaktan bahseden onlarca “devrimci” şarkı var ortada. İnanılmaz bir özgüvensizlik, halkla
kucaklaşamamanın getirdiği bir “adam sende”ciliğin, vurdumduymazlığın geleceği nokta; bireyi yüceltmek ve halkı,
devrimi küçümsemekten başka bir şey olmayacaktır.
Direniş kendi sanatını yaratır ve kural olarak yenilgi de
böyle bir hakka sahiptir. 12 Eylül işte bu kuralı doğrularcasına ortaya, yenilen bir kuşağı ve onun pespaye ürünlerini dökmekten geri durmadı. “Mahpuslarda duruldum
ben” diyen sanatçıların çokluğuna bakarak mahpus bile
olmayanlar için konuşmak artık bir şey ifade etmiyor.
Peki, nerede kaldı halk festivalleri, devrimci geceler?
Neden kimse marş söylemiyor? Marşı kaba slogancılıkla
suçlayanların marşın yerine konması gerekeni hala söylemediklerini düşünüyoruz. Bunu en çok biz bilmek istiyoruz.
Yerine yenisi koyulsa ya da önerilse söyleyecek bir şeyimiz olmayacak ama bütün bunların yerine türkü bar, kokteyl, yemekli-iç-kili geceler koyulduğunda bizim de
söyleyeceklerimiz olacaktır.
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Kendi örgütlülüğü-örgütsüzlüğü bir tarafa, devrimcisine
ağıt bile yakamayan bir sanatçı tipi günümüzün gerçeğidir. Bırakın devrimcisini, günlük yaşam içerisinde depremle, selle, trafikle, açlıkla ölen bir halk için bile
yaptıkları hala bir muammadır. Anılarla yaşayamazsınız.
“Aldırma Gönül” otuz yılı aşkın bir süredir söylenen ve
çok sevdiğimiz bir şarkıdır. Anlamlıdır, her mısrası pek
çok insanı sarsacak kadar güçlüdür. “Aldırma Gönül”,
“Vur Ulan Köpek Dölü”, “1 Mayıs” birer nostalji değildir. Bu şarkılardan hareketle pek çok şarkımız, marşımız
hala güncelliğini koruyor ve bunlara yenilerin eklemek
zorunluluğu ile karşı karşıyayız.
Bu yazı dizisi, yakın tarihimizin müzik temelinde bir değerlendirmesini yapmak amacıyla hazırlanıyor. Olayları
ve kişileri değerlendirmenin ötesinde bir “görev” zorunluluğudur bizi bunu yazmaya iten. Kimse kendisini kandırmamalı. Sıradan bir bakışla her şeyin yolunda gittiğini
düşünebilirsiniz ama yolunda gitmeyen bir şeyler var. Bu
“bir şeyler” çok ciddi.
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RUHİ SU’DAN GRUP YORUM’A
TÜRKİYE’DE SOL-DEVRİMCİ MÜZİK - 2
Tavır Dergisi - Kasım 2004
“Devrimci” Âşıklar
Ülkemizde sol-devrimci müziğin temellerini, sol muhalefetin yükselmeye başladığı 60’lı yıllarda buluruz. Elbette
kökleri çok derinlerdedir; Pir Sultan Abdal, Köroğlu, Dadaloğlu halkın savaşçısı ve halkın sanatçısıdırlar. 60’lı
yıllarda gelişen ve sonraki yıllarda etkisini sürdüren ve
80’lerin sonuna doğru ‘devrimciliği’ni yavaş yavaş kaybeden bu yeni akımın kökleri, 15. yüzyıla kadar uzanır.
Temelinde taşlama ve yiğitliği konu alan âşıklık geleneği
alanı yalnızca bu iki temel vurgu ile sınırlanmıyordu.
Daha çok Osmanlı yönetici sınıfı ile olan çelişkilerin
temel olduğu bu müzikal söyleyiş, o dönem içerisinde çelişkiyi en derinden yaşayan “Alevi” toplumlunda kendini
yaratıyordu. Bahsettiğimiz döneme yaşadıklarıyla kaynaklık eden, o dönemin öncüsü olarak göstereceğimiz
ilk kişi kuşkusuz Pir Sultan Abdal olacaktır. Pir Sultan
Abdal; Alevi inancına sahip, bu inancından dolayı Os277
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manlı tarafından dışlanan bir kişilikti. Bununla birlikte
halk müziğinin Osmanlı döneminde asıl belirleyici özelliği; tasavvuf, ölüm, doğa ve zaman gibi konuları temel
almasıydı. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise, bu geleneğe kısmen sahip çıkıldığını söylenebilir.
Türkiye radyolarında bu tür âşıkların türkülerine yer verilmesi, âşıkların bu kurumda memur olarak görev yapması ve türkülerinin radyo repertuarına alınması örnek
olarak gösterilebilir.
Ama Osmanlı döneminde olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de âşıkların düşüncelerine olan baskıların ortadan
kalkmadığı gerçeği ise hiçbir zaman etkisini kaybetmeyecekti. Cumhuriyetin ilk yıllarında, neredeyse 30 yıl
bağlama yasaktı desek yeridir. Çünkü iktidar batı sanatını suni olarak ülkemize sokmaya çalışıyordu. Operalar,
tiyatrolar hep batı özentiliydi. Halktan öğrenmeye tamamen kapalı, halkımızı batılı gibi yetiştirmeye çalışan bir
iktidar vardı. Halk ozanları ancak 40’lı yıllardan sonra tek
tük isimleri televizyonlarda duyulmaya başladı. Oysa
ozanlar halkımızın içinde, yüzyıllardır nasıl yaşıyorlarsa,
en derinlerde yaşamaya devam ediyorlardı.
İsyancı gelenek yüzyıllar boyunca işte bu binlerce âşık
tarafından sürdürüldü. Kendi içinde okul özelliği taşıyan
bu usta-çırak ilişkisi 60’lı yıllara geldiğinde ise kendisini
çok farklı bir misyonla iç içe gördü. O döneme kadar
Alevi deyişleri okumak, yaşanılan baskılara ve yoksulluğa tepki göstermek, iktidar sahipleri tarafından her
zaman korkuyla bakılacak bir durumdu ve bu özelliğiyle
tehlikeli görülüyordu. Fakat yeni durum, âşıkları devrimci faaliyetler ve konserler gerçeği ile karşı karşıya
bıraktı.
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Ruhi Su işte bu dört yüz yıllık âşık geleneğinin en gelişmiş örneği olarak karşımıza çıktı. Eğitimli sesiyle geleneğin içerisinde önce yadırganan ve sonrasında da çok
sevilen bu sanatçı ülkemizde devrimci müziğin ilk öncüsüdür. Ruhi Su, 1940’larda başladığı müzik serüveninde
dünya modern müziği ile geleneksel halk müziği arasında özenli ilişkiler kurdu. Sol müzik geleneği içerisinde
ondan etkilenmemiş hiçbir sanatçı ya da grup yoktur.
Ruhi Su, devrimci müziğin temellerini 1940’larda atmıştı
ve batı müziği eğitimi de almış olması bu geleneğe bir
yenilik getirmesini sağlamıştı. Bu kişisel deneyimleriyle
“âşıklık geleneğini çok ileriye taşıdı, geleneğe yeni halkalar ekledi. Onun bu özellikleri dönemin türkücüleri ve
müzik grupları tarafından göz ardı edilemeyecek bir kaynak oluşturdu. Su, sağlam bir Batı müziği eğitimi almış
olmasına rağmen, türkü ya da şarkı söyleyen kişinin
kendi doğal üslubuyla ve tarzıyla müzik yapmasını savunuyordu. 1975 yılında kurduğu “Dostlar Korosu”yla
çağdaş müzik anlayışına yeni boyutlar kazandıran Su,
kurduğu koroyla çok sesliliği gündeme getirmiş ve bu anlayış da halk tarafından beğenilmişti. Ruhi Su’nun bu yenilikleri yapmasını sağlayan temel düşünce sosyalizmdi.
Sovyetlerde âşıkların nasıl geliştiğini incelemişti. Üzeyir
Hacıbeyov’un senfonilerini biliyordu. Ve Anadolu halk
müziğinde, müzikal bir devrim yaratmasını sağladı bu
düşünceleri.
Ruhi Su devrimci duruşu nedeniyle baskılardan nasibini
almış, dönemin iktidarları tarafından da radikal, solcu,
politik yaşam tarzıyla hedef tahtasına oturtulmuş bir sanatçıydı. 1951 yılında koroda yer alan ve daha sonra eşi
olacak olan Sıdıka Su ile birlikte tutuklandı ve İstanbul
Sansaryan Han’da tam beş ay boyunca büyük işkenceler
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gördü. Aldığı cezalar sonucu 1958 yılına kadar Harbiye
ve Adana hapishanelerinde yattı. Hapishanede kaldığı
yıllarda bağlama çalarak üretimlerine devam etti, üretimleri sol kesim üzerinde büyük etkiler yarattı. Tedavisi için
yurtdışına çıkışı engellenen Su, 1985 yılında yaşama
gözlerini kapadı. Üretimleri ve yaşam tarzıyla bugün çok
ciddi bir devrimci tarzın temelini oluşturan bu devrimci
sanatçı, ülke topraklarına çok büyük miras, kendinden
sonra gelenlere de yine aynı büyüklükte bir görev bırakmıştı.
Ruhi Su’nun Batı ve şehirli yanına rağmen, döneme
damgasını vuran diğer pek çok âşık, geleneğe bağlı bir
“kır” vurgusu taşıyordu. Çünkü özünü yitirmemişti Ruhi
Su, Van’dan Adana’ya göç etmiş, öksüz bir çocuktu. Yoksulluğu iliklerine kadar yaşamıştı. Anadolu halkının türkülerini tüm yüreğiyle dinlemişti, onlarla büyümüştü.
Kökü anadolunun derinliklerindeydi Ruhi Su’nun. Bu nedenle Batı müziğini öğrenerek, halk müziğini ilerletmenin
aracı olarak kullandı.
Ali İzzet Özkan’da diğer âşıklar gibi saz çalıp türkü söylemeye küçük yaşlarda başlamıştı. 1940’lı yıllarda halkevleri
ile ilişki kurmuş, köy enstitülerinde saz öğretmenliği yapmış ve eserlerinde yoksulların sorunlarına ortak olmuştu.
Alevilik inancını müziğine yansıtan bir usta-çırak okulundan geliyordu. Daha sonraları devrimci-demokrat gecelerde verdiği konserlerle politik bir yaşam tarzını
benimsemeye başladı. Deyişlerin yanı sıra yazdığı taşlamalarla yüzlerce yıllık geleneği sürdüren Özkan, politik yaşamı benimsemiş olması nedeniyle dönemin iktidarları
tarafından baskıya maruz kalanlar arasındaydı. Buna rağmen bu yaşamından asla vazgeçmedi. Bedel ödemekten
kaçınmadı.
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Âşık İhsani, âşıklar arasında 70’li yılların en öne çıkan
âşıklarındandır. İhsani de yine Âşık Ali İzzet gibi yaşamı
boyunca savunduğu değerler nedeniyle baskılar, yasaklar ve tutuklamalarla karşılaşmış ama o da diğer âşıklar
gibi bu baskılara boyun eğmek yerine devrimci düşüncelerinden ödün vermeyen bir yol izlemişti. Âşıklığa 1947
yılında deyişler yazarak başlayan Âşık İhsani, 60’lı yıllarda gelişen devrimci-demokrat örgütlenmeler içinde
aktif rol almaya başladı. Anadolu’yu karış karış gezen
âşık, sosyalist düşüncenin yaygınlaştırılması için büyük
emekler harcadı. Devrimci gençliğin ilgisini çekmeyi başardı. Sayısız devrimci-demokrat gece, konser, etkinliğe
katıldı. Yaşanan eşitsizlik ve adaletsizliklere karşı militan
bir tarzda karşı koydu. Piyasaya çıkan plakları ve kitapları toplatıldı, cezalar aldı ve uzun yıllar pasaport alamayarak yurtdışına çıkışı engellendi. Âşık İhsani bütün
bunların yanı sıra yurtdışında da tanınarak dünyanın en
önemli politik âşıkları arasında yer almayı başardı.
Ülkemiz topraklarında kendinden en çok söz ettiren, besteleri en yaygın olarak söylenip onlarca sanatçı tarafından albümlere okunmuş âşık, kuşkusuz Mahzuni Şeriftir.
Âşık Mahzuni de az önce saydığımız diğerleri gibi Alevi’ydi. 1953 yılında saz çalıp türküler söylemeye başlamış, türkülerinin konularını da kuşkusuz ezilen, yoksul
halkların yaşamı ve Alevilerin dışlanmışlığı olarak oluşturmuştu. Astsubay okulunda eğitim gören ve daha
sonra bu göreve başlayan Âşık Mahzuni daha sonraları
bu görevinden atılacaktı.
1962 yılında sahneye çıkan Mahzuni, yine diğerleri gibi
dönemin devrimci-demokrat örgütlenmelerinde aktif rol
oynamaya başladı. Baskılar, tutuklamalar ve yasaklar
Mahzuni’yi gerileten değil, motive eden unsurlar olmuştu.
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Mahzuni, kendini Pir Sultan Abdal, Davut Sulari ve Veysel’in çırağı olarak görüyordu. Âşık Veysel ile birlikte köy
köy dolaşarak türküler derlemişti. Beşbin köy gezdiği
söylenir. Yakın zamanda kaybettiğimiz bu âşık, bugün
türkücüsünden popçusuna, deyiş söyleyeninden rockçusuna kadar pek çok kişinin söylediği inanılmaz güzellikte
eserler yaratmıştır.
Nesimi Çimen, Davut Sulari, Muhlis Akarsu gibi daha
pek çoğunu sayabileceğimiz bu gelenekçi âşıkların
küçük farklılıklar taşısa da hepsinde ortak olan özellikleri şu şekilde sayabiliriz:

1- 60’lı ve 70’li yılların âşıkları usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişmiş gelenekçi söz ve saz şairleridir.

2- Birkaçı dışında büyük birçoğunluğu Alevi’dir,
eserlerinde Alevi inancına yaslanmışlardır.
3- Konuları toplumcudur. Yoksulluk ve haksızlık
eserlerinin en belirleyici yanlarıdır.
4- Hemen hepsi dönemin politik devrimci-demokrat
örgütlenmelerinde yer almışlardır. Bizzat örgütlü olmuşlar, örgütlülüğü savunmuşlardır.
5- Sosyalizmi benimsemiş ve eserlerinde, katıldıkları etkinliklerde sosyalizm propagandası yapmışlardır.
6- Baskı ve yasaklamalar karşısında pasif ve gerileyen bir tarzı değil aktif ve direnen bir tarzı benimsemişlerdir.
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7- Geleneksel olarak bağlama ile birlikte çalıp söylemişlerdir, pek azı eserlerini orkestral bir yapı ile
seslendirmiştir.
8- Selda, Edip Akbayram, Cem Karaca, Livaneli gibi
“gelenek” dışındaki gençleri etkilemiş, onlara esin
kaynağı olmuşlardır.
Âşıklar, kitle iletişim araçlarının bugüne kıyasla çok daha
geri olduğu 60’lı ve 70’li yılların büyük propagandistleri
olma özelliğini de taşıyorlardı. 12 Eylülle birlikte bu gelenek, yavaş yavaş politik gücünden uzaklaştı. Eskiler
birer birer yaşama gözlerini yumarken, “usta-çırak”
okulundan yetişen yenileri, bu büyük devrimci geleneği
dar bir Alevilik ve halk müziğinin teknik sorunları arasında kısır bir yere oturttular. Birer birer “devlet sanatçısı” olan bu çıraklarla birlikte “gelenek” bugün var olup
var olmama savaşı veriyor. 12 Eylül ve bu “çırak” âşıklara daha sonra değineceğiz.
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RUHİ SU’DAN GRUP YORUM’A
TÜRKİYE’DE SOL-DEVRİMCİ MÜZİK - 3
Tavır Dergisi - Aralık-Ocak 2005
Bağlama ve gitarın birlikte çalmışı sihirli bir buluş olsa
gerek. 1960’larla birlikte yan yana gelen bu iki enstrüman
gizemli bir köprünün iki ayağı olmuştu. Bağlama Anadolu’nun bin yıllık isyanını, öfkesini, sevdasını, kavgasını
taşır. Gitar da batıyı temsil ediyordu, o günlerde Türkiye
gençliği batı ile tanışıyor, sosyal-kültürel pek çok alanda
batıyla aynı havayı solumaya başlıyordu. Müzikte de Mahzuni Şerif, Ali İzzet Özkan gibi gelenekçiler dışında yeni
bir kuşak ortaya çıkıyor ve işte bu bağlama-gitar birlikteliğiyle ifade edilen yeni tarz albümlere, konser salonlarına
taşınıyordu. Önceki sayıda işlediğimiz “devrimci âşıkların”
aksine daha şehirli olan bu yeni kuşak, o yıllarda bugünkü
popüler müziğin temellerini attıklarının belki farkında değillerdi. Farkında oldukları bu yeni tarz kulağa çok hoş geliyordu, kısmen milli, kısmen başka halkların müziğiydi.
Batı sazlarıyla yerli motiflerin iç içe örgüsünden ortaya
çıkan bu müzik türünün çıkış noktası olan bu dönem, as285

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
lında birçok ayrışmanın yaşandığı bir dönemdi. Sadece
batı enstrümanlarını kullanarak İngilizce ya da Fransızca
şarkı söyleyenler başlı başına bir grubu ifade ediyordu.
Çoğunlukla aslı Fransızca olan şarkılara Türkçe sözler
yazarak “aranjman” kültürünü yaratanlar bir başka
grubu. Arabesk yeni filiz vermiş, halk müziği de TRT’nin
boyunduruğundan kurtulma çabaları veriyordu. İşte tam
bu dönemde ortaya çıkan bu şehirli gençler yeni bir tarzın ilk habercileriydi.
Fikret Kızılok, Moğollar, Cem Karaca, Edip Akbayram,
Selda, Barış Manço işte bu yeni dönemin bağlamalı-gitarlı sanatçılarıydı. Bu akıma araştırmacılar “Anadolu
Pop” demeyi uygun buluyorlar. Aynı bağlama-gitarda olduğu gibi geleneği ve dönemin popüler müziği “rock”u
birleştiren bu gençler, aynı zamanda politik tercihlerini
de ortaya koymaya başlamışlardı. Özellikle Selda ve
Edip Akbayram “şehirli” müziklerinin kaynağını Mahzuni Şerifin “geleneksel” müziğine yasladılar.
“İnce İnce Bir Kar Yağar Fakirlerin Üstüne” gibi onlarca türkü, artık gençler tarafından tek başına bağlama
ile değil bir rock orkestrasının temelini oluşturan gitar,
bas ve davul ile birlikte çalınıp söylenmeye başlamıştı.
Daha çok, grup olarak çalan bu gençlere şehirli ozanlar
olarak Zülfü Livaneli, Sadık Gürbüz ve Rahmi Saltuk gibi
isimler de eklendi. Kökeni tam anlamıyla Anadolu halk
müziği geleneğine yaslanan ama müzikal açıdan kendine özgü bir çokseslilik tarzını süreç içerisinde geliştiren bu isimler geniş bir sol gençliği etkilemeyi
başarmışlardı. Şehirlerde, kırlarda vurulan, hapishanelerde katledilen devrimcilerin yaşıtları olan bu gençler
onların öykülerini işte bu geniş müzik yelpazesi içerisinde anlatmaya başladılar.
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Zülfü Livaneli, Nazım Hikmet’in olmak üzere devrimcidemokrat şairlerin şiirlerinden bestelediği şarkılarıyla
önemli bir dinleyici kitlesine ulaştı. Sonrasında Birleşmiş
Milletler barış elçisi, Milletvekili oldu.
70’li yılların devrimcilerini “Parka”sıyla, emekçilerini “Tamirci Çırağı”yla anlatan Cem Karaca halk kitlelerine bilinç taşıyordu. Kavga isimli şarkısı ve birçok şarkısının
içeriği kavgaya çağırıyordu. Emek ve sömürü ilişkisini
güçlü bir şekilde, sahnelerde gümbür gümbür 1 Mayıs
marşını haykırıyordu. Yıllar sonra sürgünden ülkeye döneceği sırada Başbakan Turgut Özal’ın elini öptüğü yalanı ortaya atılınca, dönüşünü ertelemişti. Kendi
besteleriyle ezilenden, halktan yana tavır aldı.
12 Mart’ın sola ve aydınlara doğrudan dayattığı maddi ve
manevi baskıdan kurtulan geniş halk kesimleri, 70’li yılların ortalarında tekrar meydanları doldurmaya, devrimciler örgütlenme alanlarını genişletmeye başlamıştı.
Toplumsal duyarlılıkla başlayan ciddi bir “muhalif” güç ortaya çıkmış, bu muhalefet kısa süre içerisinde dönemin
müzisyenlerini de içine almıştı. Devrimci gecelerde sahneye çıkan gelenekçi “devrimci âşıklar” ve bu yeni genç
şehirli ozanlar sayısız başarılı çalışmaya imza atmışlardı.
Mesajlarıyla, toplumsal gerçekçiliğin önemli ürünlerinin
verildiği bu dönem bugün bile etkisini sürdürmektedir.
Fakat dönemin bütün bu sanatçıları siyasi yapılardan
uzak durmuş, örgütlenme, örgütlü olma kavramına soğuk
yaklaşmışlardır. Batıda da bolca örneğini gördüğümüz
“protest” bir muhalefetin ötesine gidememiş, bu örgütsüzlük de güçsüzlüğü beraberinde getirmiştir.
12 Eylül’le birlikte devrimci muhalefet içerisinde yer alan
isimlerle yaşadıkları siyasal dinamizm, bıçak gibi birbi287
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rinden ayrıldı. Bu sanatçıların bir kısmı yurtdışına çıkarak
geri dönmedi, bir kısmı tutuklandı, bir kısmı korkup
albüm yapmaktan vazgeçti, albüm yapmak için daha az
ya da hiç bedel ödemeyeceği günlerin gelmesini beklemeye başladı. Birkaç yıl içerisinde bir hareketlilik neredeyse tamamıyla ortadan silindi. Örgütsüz bu tip
sanatçıları motive eden; geniş halk yığınları ve onların
örgütlenmeleriydi. 12 Eylül işte bu halk yığınlarını baskıyla kontrol altına alınca ve bütün örgütlenmeleri, devrimcileri infazla, işkenceyle, idamla, tutsaklıkla ıslah
etmeye başlayınca zaten örgütsüz olan bu sanatçılar da
kabuklarına çekilmekten başka bir yol bulamadılar. Öyle
ki faşizme hapishanelerde direnen devrimcileri duyamayacak kadar çok korkmuşlardı.
Ruhi Su usta, sayısız baskıya maruz kaldı, sindirilmeye
çalışıldı ve kansere yakalanmasının ardından tedavi için
yurtdışına çıkması bilinçli olarak engellendi.
Devrimci gecelerde binlerce kişiyle birlikte sloganlar eşliğinde marşlar, ağıtlar söyleyen, etkileyen ve etkilenen
bu sanatçılar 12 Eylülle birlikte ya derin bir suskunluğun
içerisine girdiler ya da olabildiğince “hümanist” bir çizgiye çekilerek “barış”, “kardeşlik” ve “hoşgörü” perdesinin arkasına saklandılar. Yasallık izin verdiği sürece
devrimci gecelere katılmaya devam ettiler. Birer ağabey,
abla olarak faşizmi açıktan lanetlemediler ve artık eskisi
gibi marşlar okumadılar. Televizyonlarda, radyolarda
barış mesajları verdiler. Yılbaşı programlarında “yeni
yılın barış ve mutluluk içinde geçmesini” dilediler
ama yalnızca dilediler, her yeni yılın emekçiler için çok
daha ağır koşullarda yoksullukla geçeceğini, baskının
azalmayıp artacağını bildikleri halde daha fazlasını yapamadılar.
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Küçük farklılıklar taşısa da bu dönemin müzisyen ve
gruplarının temel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Dönemin bütün sanatçıları geleneksel, ulusal
enstrümanların yanı sıra batı sazlarını kullanmışlardır. Dönemin popüler müziği olan “rock”tan etkilenmişler, müzikal yapılarını geleneksel müzik ve batı
müziğini buluşturma üzerine kurmuşlardır.
2- Mahzuni Şerif ve Pir Sultan Abdal başta olmak
üzere pek çok halk ozanlarının eserlerini yeni bir
müzikal düzenlemeyle seslendirmişlerdir.
3- Konuları toplumcudur, yoksulluk ve haksızlık
eserlerinin en belirleyici yanlarını oluşturur.

4- Nazım Hikmet, Ahmed Arif başta olmak üzere
pek çok toplumcu şairin şiirlerini bestelemişler, sözlerini kendi yazdıkları besteler de yapmışlardır.
5- Eserlerinde ve katıldıkları etkinliklerde sosyalist
bir dünya propagandası yapmışlardır.
6- Baskı ve yasaklamalar karşısında genel olarak
pasifize olan bir tutum sergilemişlerdir. Örgütlülük
düşüncesinden uzak durmuşlardır.
7- “Devrimci marş” kavramını ülkemize sokmuş, albümlerinde ve katıldıkları etkinliklerde marşlar seslendirmişlerdir.
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8- “Devrimci âşıklar” gibi kendilerinden sonra gelecek gençleri etkilemiş, onlara esin kaynağı olmuşlardır.
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RUHİ SU’DAN GRUP YORUM’A
TÜRKİYE’DE SOL-DEVRİMCİ MÜZİK - 4
Tavır Dergisi - Mart 2005
12 Eylül, yetmişli yıllarda büyük ivme kazanan devrimci
muhalefetin, özgürlük mücadelesinin önünü kesmek için
yapılmış bir askeri darbeydi. Devrimciler, ilericiler ve
buna bağlı olarak aydınlar darbeyle birlikte tutsaklık, işkence, her türden baskı ile karşı karşıya kalmış, demokratik talepler ve demokrasi mücadelesi kesintiye
uğramıştı. Hapishanelerde daha sonra Ölüm Orucu ile
başlayan direniş, dışarıda özellikle TAYAD’lı ailelerin çalışmalarıyla mücadele için bir soluk borusu olacaktı.
Bu dönem, hayatın pek çok alanında olduğu gibi, sanat
içerisinde ve buna bağlı olarak müzikte de bir durağanlık
ortaya çıkarmıştı. Önceki sayılarımızda yer verdiğimiz
sanatçıların pek çoğu cunta tarafından özellikle susturulmuştu. Bu sanatçıların bir kısmı ülke dışına çıkarak mülteci bir hayatı seçmiş, kalanlarsa konser ve albüm
üretimlerinde tıkanma noktasına gelmişlerdi. Bazıları
yargılandı, tutuklandı. Konserleri engelleniyor, müzik şir291
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ketleri bu sanatçıların albümlerini yapmaya yanaşmıyordu. Gelenekte özel bir yeri olan aşık ve halk ozanları
tamamen ortadan kayboldu denebilir. Bunda darbecilerin
baskı politikalarının yanı sıra hızla kapitalistleşme sürecinin halk müziğinin bu dinamik yanını kırmasının da payı
olmuştur. Âşıkların pek çoğu yurtdışına çıkarak mülteci
bir yaşamı seçtiler. Müzik ve görece politik çalışmalarına
Avrupa’da çeşitli dernekler içerisinde devam ettiler. Bu
gelenekten etkilenen Arif Sağ, Musa Eroğlu, Muhlis
Akarsu gibi sanatçılar yeni bir şey inşa etmeyerek ve
ağırlıklı politik bir kimlikten uzak durarak Alevi müziği
üzerinde çalışmalar yaptılar.
Ülkede kalanlar içerisinde Ruhi Su, sayısız baskıya
maruz kaldı, sindirilmeye çalışıldı ve ardından kansere
yakalandı. Tedavisi için yurtdışına çıkması engellenen
Su, 1985 yılında hayatını kaybetti. Rahmi Saltuk, Sadık
Gürbüz gibi isimler 12 Eylül un ardından müzik ortamında aktif bir rol üstlenemediler.
Albüm yapan tek isim Zülfü Livaneli’ydi ama o da artık
seçtiği şarkılarda ve şiirlerde devrimci söylemini yavaş
yavaş demokrat bir çizgiye çekerek geriliyordu. Dönemin
karmaşasını, hüznü ve yalnızlığı işlediği şarkılarıyla
büyük ilgi görmeye devam etti. Theodorakis, Faranduri
gibi sanatçılarla albümler yapan ve konserler veren Livaneli’nin adı gitgide bireyselleşme ile anılmaya başlamıştı. Siyasal anlamda liberalleşen Livaneli, toplumcu
üretimlerinden vazgeçmişti.
Dönemin baskı ve tutuklamalarına rağmen çizgisinden
ödün vermeyen sanatçılarının başında Selda Bağcan
geliyordu. Birçok engellemeye rağmen konserler verdi,
kasetler çıkardı. Yine Edip Akbayram da anti-demokratik
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baskıya karşı oluşan eylemliliklerin hep bir parçası oldu.
Cem Karaca, Melike Demirağ, Şanar Yurdatapan gibi sanatçılar darbenin ardından yurtdışına çıkarak uzun yıllar
sürgün hayatı yaşadılar.
Kısacası yetmişlerde gördüğümüz dinamik, devrimci hareketlilik genel anlamıyla sindirilmişti. Grup Yorum’un da
ortaya çıktığı seksenli yılların ortalarında “eski” sanatçılara ilişkin görüntü bu şekildeydi.
“Eski” şarkıcıların yaşadığı bu tıkanmaya rağmen seksenli yılların ikinci yarısından itibaren gençliği etkileyen
yeni sanatçılar, gruplar ortaya çıkmaya başladı. Çoğunlukla hüzünlü ama muhalefet de içeren şarkılar yapan bu
sanatçılar yavaş yavaş dikkat çekmeye başladılar. Çoğunlukla şarkı sözlerini kendileri yazıyor, bunun yanı sıra
Enver Gökçe, Nazım Hikmet, Ahmet Arif gibi eski, Ahmet
Telli, Adnan Yücel gibi yeni şairlerin çalışmalarına da yer
veriyorlardı.
Bu dönem içerisinde Yeni Türkü çalışmalarıyla dikkat
çekmektedir. Demokrat bir politik çizgiye oturan, kirli bir
dünyaya karşı hüzünlü ve dramatik tepkiler veren şarkılar yaparlar. Türk ve batı sazlarının buluşmasıyla ortaya
çıkmış bir Anadolu-Akdeniz müziği eksenindeki bu çalışmalar ne yazık ki geniş halk kesimleri yerine dar bir üniversiteli gençlik içerisinde kendisine yer bulabilmiştir.
Yine aynı kaynaktan beslenen Çağdaş Türkü ve Ezginin
Günlüğü de müzik endüstrisinin dayattığı biçimlerden
uzak durmaya çalışan, mütevazi, siyasal perspektiflerini
ve muhalif kimliklerini koruyan gruplardı. Bulutsuzluk Özlemi ve Mozaik de aynı dönemin benzer kaygılarıyla ortaya çıkan gruplarıydı. Biçim olarak daha çok rock
müziğe yaslanan bu gruplar da müzik endüstrisinin da293
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yattığı kalıplara karşı çıkıyor, sol tavrı korumaya çalışıyorlardı.
Yetmişli yıllar boyunca (ve hala) aydınlar tarafından küçümsenen “arabesk” müzik formları ve özellikle bu müziğin vokal tarzı, 12 Eylül’ün ardından varoşlara yerleşmiş
halk müziği geleneğiyle buluşmaya, bunun sonucunda da
o güne dek hiç rastlanmamış bir müzik türünü ortaya çıkarmaya başlamıştı. Unkapanı tarafından “özgün müzik”
olarak adlandırılan bu müzik türü kısa süre içerisinde ilgi
görecek hatta içerik ve biçim açısından benzemese bile o
tarihten sonra her türlü sol, muhalif müzik “özgün müzik”
olarak anılmaya başlanacaktı. Kente göçün, gecekondu
yerleşmenin ve özellikle 12 Eylül öncesinin yüksek devrimci-muhalif yaşam biçimiyle iç içe yaşamanın izleriyle
dolu bir müzik türü ortaya çıkmıştı. Özgün Müzik, köken
itibariyle geleneksel halk müziği ve halk kültürü içerisinde
yetişen bir gençlik kesiminin, sol bir kimlikle kesiştiği noktada ortaya çıkan bir sound ve anlatım biçimiydi. “Özgün
Müzik” yapan şarkıcıların öyle bir ses rengi, yorum tarzı
vardı ki, ne geleneksel âşıkların yöresel şiveleriyle, ne de
kentli pop şarkıcılarının üslubuyla söylüyorlardı şarkılarını.
Bir de işin içine radikal, devrimci bir tavır girince, tüm bu
geçiş dönemine özgü, her temel müzik türünden etkilenen, arabesk bir duyarlılıktan kaçamayan, kendine özgü
kentli şivesiyle şarkılar söyleyen ve örneğine hiç rastlanmamış bir tür politik pop çıkmıştı ortaya.
Emekçi’den, Livaneli’den ve asıl olarak varoşlarda asıl
etkisini yaratan arabeskten etkilenen bu yeni müzik türünün en büyük temsilcisi Ahmet Kaya’ydı. Suskunluğun,
içe dönüklüğün ve üretkensizliğin kol gezdiği bir ortamda
ortaya çıkan Ahmet Kaya, arabesk yönelimli birçok müzikal renk ve motifi, muhalif bir içerikle sunmayı başar294
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mıştı. Ahmet Kayanın yaptığı müzik, teknik ve müzikal
anlamda tartışmaya çok açıkken aynı Ahmet Kaya açık
bir muhalefet yapıp, yığınla duyarlı genci etkiliyor, biçimlendirebiliyordu. Enver Gökçe ve Hasan Hüseyin Korkmazgil gibi toplumcu şairlerin şiirlerini arabesk müzik
formlarını kullanarak şarkı haline getiren Ahmet Kaya
kendini çok geniş kesimlere sevdirmeyi başarmıştı. Şarkılarda, 12 Eylül sonrası devrimci-demokrat gençliğin yaşadığı kırgınlıklar, hüsran, hüzün, isyan işleniyordu.
Ahmet Kaya hiçbir örgütlü yanı olmamasına karşın dönemin iktidarlarını kızdıran bir sanatçı durumuna bile gelmişti.
Aynı kaynaktan kısa bir süre sonra Emre Saltık, Ferhat
Tunç gibi sanatçılar da çıkacaktı. Hiçbirisi Ahmet Kaya’nın
eriştiği kitleselliğe ve açık muhalif söylemin ötesine geçemedi ama özgün müzik yıllar boyu etkisini sürdürmeye
devam etti. Ahmet Kaya Fransa’da sürgünde öldü.
Ahmet Kaya ve “özgün müzik” ağırlıklı geniş muhalif
kesimleri seksenlerin ikinci yarısından itibaren etkilemeyi
başarmakla birlikte bu kesimlere daha çok yılgınlık,
hüzün ve çaresizliği anlatmıştır.
Cem Karaca, Şanar Yurdatapan, Melike Demirağ gibi
yurtdışında yaşayan sanatçılar bir süre sonra ülkeye geri
dönmeye başladılar. Fuat Saka ve Ali Asker gibi sanatçılar da daha sonra döneceklerdi. Ali Asker ve Şanar Yurdatapan dışındakiler ülkeye döndükten sonra
kendilerinden bekleneni veremediler ve politik çizgilerini
oldukça liberal bir çizgiye çektiler.
Cem Karaca’nın dönüşü gerilemeyi anlatması açısından
anlamlı olacaktır. Karaca sürgünde bulunduğu yıllarda
darbe karşıtı platformlarda yer aldı.
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Seksenli yıllar bir bütün olarak eskinin dinamik ve devrimci hareketliliğinin sindirildiği, yetmişlerin ünlü sanatçılarının gerilediği, buna rağmen çok değişik türlerde
muhalif müzik yapan yeni bir kuşağın ortaya çıktığı yıllardır.
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RUHİ SU’DAN GRUP YORUM’A
TÜRKİYE’DE SOL-DEVRİMCİ MÜZİK - 5
Tavır Dergisi - Nisan 2005
1990’ların ilk yarısı, Türkiye’de devrimci mücadele açısından 12 Eylül edilgenliğinin kırıldığı “savaş”ın yükseldiği yıllar olarak bilinir. Mücadele, aynı yıllarda kendi
sanatını yaratıyordu. Grup Yorum’un geniş kitleler tarafından tanınması aynı yıllara rastlar. Grup Yorumla birlikte artık tabu olmaktan çıkan Kürt müziği de en ciddi
çıkışını yine bu yıllarda yaptı. Deyim yerindeyse 90’lı yıllar politik müziğin tekrar yıldızının parladığı yıllardı.
Bunun bedeli elbette çok ağır olmuştu. Baskılar ve yasaklamaların ardı kesilmiyordu. Öbür yandan hükümetlerin güdümündeki televizyon kanalları, radyolar ve yazılı
basın ise bu politik müziği göz ardı etmeye özen gösteriyordu.
Yeni dönem, tüketim kültürü ve ideolojisiyle yeni gençliği
ve müziksever kesimi ciddi bir şekilde etkiledi. 80’li yılların ikinci yarısında adından söz ettiren Grup Merhaba,
Çağdaş Türkü, Grup Baran gibi gruplar ise 90’lı yıllarda
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müzik dünyasından yavaş yavaş çekildiler. Yeni Türkü
bu dönemde politik tavrından hızla uzaklaşarak “piyasa”
ekseninde müzikler yaparken, Ezginin Günlüğü müzikal
formunu devam ettirdi ve ticari kaygılardan uzak durma
çabası içerisinde oldu.
Bulutsuzluk Özlemi de kendi çizgisini koruyarak müzik
yapmaya devam etti.
12 Eylül, devrimci harekete yönelik baskı, tutuklamalar ve
sindirme politikalarıyla, önceki yirmi yıl içerisinde yükselen
muhalif kimlikli şarkıcı ve müzisyenlerin de büyük bir ölçüde önünü kesmişti. “Eski tüfekler” bu dönemde yeni
bir şey üretmeyerek ve ağırlıklı olarak eski şarkılarını tekrar seslendirerek bir yer edinmeye çalıştılar. CD kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte eskiden plaklara ya da
kasetlere okunan albümler bu yeni teknolojiyle tekrar üretilerek mağazaların satış raflarına kondu. Eskilerin bir
kısmı belki de varlıklarını bu yeni teknolojiye borçluydu.
Âşık geleneği zaten 80’li yıllarda yok olup gitmişti. Üretmeye devam eden yalnızca Mahzuni kalmıştı. Livaneli,
değişime ayak uydurarak burjuvazinin akıl hocalığını yapmaya başladı. Bu yıllar boyunca, ciddi hiçbir şey üretmedi.
Ahmet Kaya, gittikçe poplaşarak çıkışındaki etkisini ve kitleler nezdindeki ciddiyetini kaybetti.
Edip Akbayram ve Selda bu olumsuz örneklere rağmen
tarzlarına sadık kalan isimlerin başında geliyordu, bu ikili
duyarlı tavrını sürdürmeye devam etti, devrimci bir duyarlılığa her zaman yakın durdu.
90’lı yıllarda adından sıkça söz ettiren Suavi ve Mazlum
Çimen de yine bu duyarlılığa yakın isimler oldu. Yine aynı
kesim içerisinde değerlendirebileceğimiz ve 80’li yıllarda
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daha çok Emekçi’nin takipçisi olarak ortaya çıkan Ferhat
Tunç, 90’lı yıllarda kendine özgü bir müzikal form yakaladı, belirli bir izleyici-dinleyici kitlesine sahip oldu.
Sol müzik geleneğinin “eski tüfekler”i yeni ve farklı bir
müzikal kimlikle, 90’lı yıllarda ciddi bir gündem oluşturmaktan çok uzaktaydılar. Bu geri çekilişin ardında üretimlerindeki sınırlılığın yanı sıra yeni kuşak gençliğin
tercihleri de önemliydi. Adı geçen sanatçılar 90’lı yılların
baskıcı ortamında yeni politik ve müzikal kavrayışlar geliştiremediler. Aynı sorunu 90’lı yıllarda ortaya çıkan radikal sol müzik gruplarda da görebiliriz.
90’lı yıllar sol-radikal yeni grupların dogması ve bu grupların geniş bir dinleyici zemini oluşturması anlamında
son derece olumsuz bir yere sahiptir. Bu kesimin en
önemli temsilcileri Grup Munzur, Kutup Yıldızı ve Yenigün Müzik Topluluğuydu. Müzikle ciddi sorunları olan bu
gruplar Grup Yorum’dan etkilenerek ortaya çıkmalarına
rağmen Grup Yorum’un başarısını sağlayamadılar. Bu
grupların ve sanatçıların müzikal açıdan ciddi bir yenilik,
açılım yarattığını söylemek neredeyse imkânsızdır. Çok
ciddi iddialarla ortaya çıkıp kısa sürede bu şekilde başarısızlığa uğramaları aslında şaşırtıcı da değildir. Bu
gruplar, hem ciddi bir politik söyleme sahip olmak, hem
iyi müzik yapmanın ardındaki emek ve sevgi ihtiyacını
görmeyerek yazımızda adı geçmeyen benzerleriyle birlikte Yorum’un kaba bir kopyası olmanın ötesine geçemediler.
Sonuçtan bakıldığında Kızılırmak’ı da bu gruba dâhil
etmek mümkündür. Üretimleri ve müzikal kavrayışları
zayıf, güçsüz olan isimler kendiliğinden bu on yıl içerisinde devre dışı kaldılar.
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1988 yılında bir konserde ilk kez Kürtçe söyleme cüretini
gösteren Yorum’un ardından 90’ların hemen başlarında
Kürtçe albümler yayınlanmaya başladı. Avrupa’da yaşayan Civan Haco, Şivan Perwer ve Nizamettin Ariç’in albümleri artık “yasal” olarak yayınlanıyor, bununla birlikte
Kürtçe söyleyen yeni sanatçılar, gruplar ortaya çıkıyordu.
Bu müziği dinlemek isteyen, deyim yerindeyse buna
“aç” olan ciddi bir kitle vardı. Bir süre sonra “Kürtçe
söylemek” sol duyarlılığın bir parçası haline geldi. Zincir
kırılmış, hemen herkes Kürtçe söylemeye başlamıştı.
Özellikle Mezopotamya Kültür Merkezi’nin merkezinde
olduğu Kürt müziği araştırmaları, içinde çeşitli yetersizlikler taşısa da ciddi bir etki yarattı. Fakat “örgütlü” olarak Kürtçe-Zazaca müzik yapan çeşitli sanatçı ve
gruplar, Kürt müziğinin dinamizmini yakalamanın çok
ötesinde çalışmalar yaptılar. Çok değişik müzikal formları
deneyen birçok Kürt sanatçı ve grubu bugün hala “aç”
olan kitleyi doyurmaya yetecek bir müzikal ve politik düzeye erişmiş değil. Esas olarak da Kürtçe müziği yozlaştırmışlardır.
90’lı yılların başında Grup Yorumla birlikte adından söz
ettiren Grup Ekin ve Özgürlük Türküsü, başarılı albüm
çalışmalarının ardından fiilen müzik dünyasından çekildiler. Bunda Grup Ekin’in yaşadığı baskıların önemli bir
payı olduğu görülmektedir. Üyeleri en çok tutuklanan
gruplardan biridir Ekin. Özgürlük Türküsü ise üyelerinin
birçoğunun Grup Yorum’a geçmesiyle birlikte, deyim yerindeyse Yorum’a müzisyen kazandırma görevini eksiksiz yerine getirmiştir.
Grup Yorum’dan ayrılarak müzik çalışmalarına devam
eden Efkan Şeşen, Gülbahar Uluer, Metin Kahraman ve
Hilmi Yarayıcı ise sol ama yetersiz bir duyarlılığa sahip
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olmayı sürdürdüler. Daha çok, albüm yaparak müzikal
yaşamlarını sürdüren bu sanatçılar Grup Yorumla ilişkilerini katkı düzeyinde de olsa sürdürmeye devam ettiler.
90’lı yılların en ilginç yanlarından biri de “etnik” müziklerin özgün deneyimler olarak ortaya çıkarak etkili bir sol
duyarlılığı yansıtması oldu. Grup Yorum’un da içinde bulunduğu bu kesim daha önceki yıllarda pek örneğine
rastlanmayacak bir şekilde Çerkezce, Arapça ve Lazca
türküler söylemeye başladı. Birol Topaloğlu, Fuat Saka
ve Kardeş Türküler’in önce bir tür “deney” olarak başlattığı bu çalışmalar 90’lı yılların sonunda artık başarılı
örneklerini vermeye başlayacaktı.
Bütün bu gelişmeler olurken Unkapanı’nın sol-muhalif
sanatçı ve gruplara bakışında 80’li yılların aksine değişiklikler olduğunun da göstergeleri var. 80’li yıllarda darbenin de etkisiyle bu türden sanatçılara albüm
yapmaktan kaçınan Un-kapanı, 90’lı yıllarla birlikte bu
tavrını değiştirmek zorunda kalacaktı. Bütün bunların
ötesinde, sol duyarlılığa sahip sanatçıların albümleri aslında çok az sayıda firmanın kendi çabalarıyla geniş kitlelere ulaştırıldı. Bu firmaların başında Kalan Müzik ve
Ada Müzik gelmektedir.
Yine Taç, Göksoy, Nepa, Cem, Saltuk, Ses, Anadolu ve
Yeni Dünya gibi firmalar demokrat duyarlığa sahip firmalar olarak ortaya çıktı. Bugün hala kendi başlarına sol politik duyarlılığı farklı yaklaşımlarla da olsa yaşatma
çabasında çok az sayıda firma olduğunun altını çizmek
gerekir. Bu firmalar ticari birer kuruluş olmalarının ötesinde 90’lı yılların muhalif müzik ortamına inanılmaz katkılar yapmışlardır.
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RUHİ SU’DAN GRUP YORUM’A
TÜRKİYE’DE SOL-DEVRİMCİ MÜZİK - 6
Tavır Dergisi - Mayıs-Haziran 2005
Bu yazı dizisi boyunca ülkemizin özellikle son otuz-kırk
yılına damgasını vurmuş olan sol-muhalif müziğin ana
çizgilerini çıkarmaya çalıştık. Bugün bu diziyi sonlandırırken gördüğümüz bir gerçek bizleri şaşırtmadı. Muhalif
müziğin sıçraması ve geniş kesimlere yayılması, birçok
sanatçı tarafından icra edilmesi, devrimci mücadele ve
halk muhalefetinin yükseldiği yıllara rastlamış hep. 12
Mart öncesi, 12 Eylül öncesi yaşananlar bu düşüncemizi
kanıtlar nitelikte. Deyim yerindeyse, şarkılar ve türküler
bu dönemlerde alanları “zapt etmiş”. Yine aynı şekilde
bakıldığında muhalif müziğin durgunlaştığı yıllar, darbelerin yaşandığı, devrimci mücadele ve halk muhalefetinin
gerilediği yıllara rastlıyor. Bunda Türkiye aydınında var
olan, küçük burjuva sanat anlayışının payı oldukça
büyük.
Devrimin yükseldiği yıllarda devrimin en büyük sözcüsü
kesilen aydınlarımız, yenilgi yıllarında karamsarlığı, kit303
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lelere güven-memeyi ağızlarından düşürmüyorlar. Bu
durum, kendine güvensiz ve kendini kitlelerden hep
uzakta gören bir anlayışın sonucu olarak önümüze çıkıyor.
Yine son otuz-kırk yılı incelediğimizde, bugün geldiğimiz
durumun eskiye nazaran (Grup Yorumu ve birkaç örneği
dışında tutarak söylüyoruz.) daha insancıl, hümanist, şiddet karşıtı ve barışsever bir müzik anlayışının savunulduğu bir dönem olduğunu görüyoruz. Elbette bir
müzisyenin barış şarkıları, “insancıllık” üzerine şarkılar
söyleyeceği günler de vardır. Peki, bu günler gelmiş
midir? Ya da soruyu başka bir şekilde sorarsak, ülkemizin otuz yıl öncesindeki ekonomik, politik sorunları ile bugünkü ekonomik, politik sorunlarına baktığımızda
değişen nedir? “Eski” sorunlar çözülmüş müdür? Elbette hiçbir şey aynı değildir ama sorunun temelindeki
ekonomik-politik yapı değişmemiş, emperyalist bağımlılık ilişkileri IMF ve benzeri kurumlarıyla daha da boyutlu
bir hal almıştır.
12 Mart ve 12 Eylül’ün ardından baskı dönemleriyle birlikte suskun kalmak bir tercih olarak ortaya çıkarken, yaşadığımız şu günlerde suskunluğun dışında çeşitli
“kalkanlar” icat edilmiş. Örneğin türkü söylemek, kendi
başına bir “kalkan”ı ifade ediyor artık. Türkü söylemek
ne acı ki kaçmanın, yozlaşmanın, politikadan uzaklaşmanın, kitlelerle bağını koparmanın aracı olmuştur.
Türkü söylemek radikallikle eşdeğer tutuluyor. Özellikle
magazin medyasının yarattığı dolaylı veya dolaysız apolitik baskı, yeni ve farklı hayat standartları, yeni müzik firmalarının başındaki sağ muhafazakâr yöneticiler bir
araya geldiğinde, “toplumcu” kimliğiyle tanınan birçok
müzisyen, apayrı bir imajla insanların karşısına çıkıyor.
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Ağırlıklı olarak şarkıcıların çoğu kendi özgünlüğünden
gitgide uzaklaşmış, başka bir müzik dünyasına girmiş
durumda: Yüzlerce türkü albümü... Herkes türkü söylüyor. Emeksiz, en fazla biçimde o da türkünün melodisinin
izin verdiği şekilde değişiklikler yaparak. Tarihi, bilimi alt
üst ederek yüzlerce yıllık türkülerle bugünü anlatmaya
çalışıyorlar. Kalıcı, özgün, ayrıcalıklı ve yeni yapıtlar üretmekten, ülkemizin toplumsal sorunlarını, çatışmalarını,
insan ilişkilerini anlamaktan uzak, işi gücü türkü söylemek olan geniş bir müzisyenler topluluğu. Tek başına
Kürtçe, Lazca, Arapça söyleyenler de bugünün çelişkilerini anlatmaktan uzak. Çoğu aşk şarkısı olan bu üretimlerde de ısrarla politikadan uzak bir tutum hâkim.
Bunun en tipik örneği Fuat Saka’nın son dönem üretimleridir.
1980’lere güçlü politik şarkılarıyla imzasını atmış Fuat
Saka artık her gün bir başka televizyon programında
“Karadeniz” havaları söylüyor. Geçmişin radikal politik
kimlikleri yerini medyadan çıkar uman Avrupacı, Batıcı
kimliklere bırakıyor. Kürtçe söyleyebilmek 90’lı yılların
başında ciddi bir işti. Geldiğimiz noktada ise Kürtçe söyleyebilmek bir politik duruşu ifade etmekten çok, kendini
tekrar etmeye dönüşmüş durumda. Yeniyi kim yapacak,
nasıl yapılacak ve asıl önemlisi kim bunu çözülmesi gereken bir sorun olarak görüyor? Çok kimlikli Anadolu topraklarında etnik ve kültürel kaynaklara yönelerek, her
kültürden-müzikten ölçülü bir şekilde yararlanarak, farklı
ve “muhalif” duyarlıklı bir müzik tavrını geniş kesimlere
duyurma işini üstlenenlere dikkat edilirse, bugün bu müziği yapmaya çalışanların, geçmişin radikal-sol kökenli
müzisyenleri olduğu ortaya çıkacaktır. Ne yazık ki etnik
müzik yapmak kendi içinde bir olumluluğu taşısa da gerçeklerden kaçmak için de iyi bir gerekçe olmuştur.
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Bir de türkü barlar, içkili restoranlar var. Geçmişin pek
çok muhalif, demokrat kimlikli müzisyeni “ekmek” parası
için alkolle tütsülenmiş yığınlara türküler söylüyor. “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” diyerek, “Leylim
Ley” diyerek, “Çav Bella” diyerek kadehler kaldırıyor
kendilerinden geçiyorlar. Neden bunu yaptıklarını sorulduğunda da, “ekmek parası” diyerek cevaplıyorlar. Albümleri satılmıyormuş, konserlere çağrılmıyorlarmış,
yaşamak için paraya ihtiyaçları varmış. Mitinglerde on
binlerle birlikte marşlar söyleyenlere bakın. “Devrimci”
barlar önce İstanbul’da sonra Anadolu’nun hatta Avrupa’da Türkiye’lilerin yoğun olarak yaşadığı metropollerde ortaya çıktı. Şimdi küçük kasabalara kadar yayılmış
durumda. Türkü söyleniyor oralarda, genci yaşlısıyla
alkol eşliğinde halaylar, horonlar çekiliyor. Şöhretler arkalarından gelen binlerce genç müzisyene buralarda
örnek oluyor. Eskiden bu şöhretlerle aynı mitingde, aynı
konserde sahneye çıkmanın gururunu taşıyan gençler
şimdi aynı barda söylememin “eşsiz” zevkine sahip oluyorlar. Katliamlar için, yoksullukla mücadele için bir imza
bile vermekten aciz şöhretler... Yeniler de onları örnek
alıyor. Müziğin bilinçlendirme işlevini terk eden bu tip müzisyenler, müziğin diğer bir işlevi olan kitleleri eğlendirme
özelliğiyle hem karınlarını doyuruyor hem de popülist
yanlarını tatmin ediyorlar.
2000’li yıllarla birlikte politik, muhalif müzik, Grup Yorum’la beraber bir avuç demokrat niteliğe sahip sanatçı
ve yine bazı rock gruplarıyla temsil edilmeye başlandı.
Hapishane katliamları, nükleer santraller, bağımsızlık,
emperyalist işgaller ve savaşlar konusunda konserlere
ve çeşitli etkinliklere üretimleriyle katılan, albümler çıkartan bu müzisyenler dışında sayabileceğimiz fazlaca bir
şey yok. Genç kuşakların apolitik kimliklerini değiştir306
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meyi, tüketim müziğine karşı savaşmayı, üretimlerdeki
sınırlılığı aşmayı kaç kişi istiyor ve bunun için ne kadar
emek harcıyor? İktidarların denetimindeki televizyon kanallarına, radyolara çıkmak, yazılı basında yer almak için
ödün üzerine ödün verenlerin bir adım bile ilerleyemediğini görmek zor değil.
Hem sol bir politik duyarlılığın içinde olup hem de tüketim
zihniyetine karşı ayakta durmayı başarmak gerekiyor. Bu
olumsuz tabloyu yok etmek, uzun soluklu, kalıcı eserlere
imza atmak bugün önümüzde duran görevler olarak ortaya çıkıyor. Unkapanı’nın dayattığı sektörel sıkıntılara,
medya baskısına, iktidarların yasaklamalarına, tehditlerine rağmen sol-muhalif müzik en güzel örneklerini vermeye devam ediyor, bundan sonra da devam edecektir.
Kaynakça:
- Ant Dağları’ndan Anadolu’ya Devrimci Müzik Geleneği ve “Sıyrılıp
Gelen” Grup Yorum / Orhan Kahyaoğlu
- Çözüm
- Bir Kar Makinesi / Grup Yorum
- Türkiye’de Pop Müzik / Metin Solmaz
- Ezgili Yürek / Ruhi Su
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MÜZİĞİN TARİH YOLCULUĞU
Tavır Dergisi - Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim 2005
Bu yazımızda, müziğin ilk ortaya çıkışından bugüne uzanan serüvenini inceleyeceğiz. En basit yaşam biçiminin
olduğu dönemde, müzikte var olan basitliği, zamanla sınıflar, kırlar, kentler oluştukça karmaşıklaşan yaşamla
birlikte müzikte oluşmaya başlayan çeşitliliği (çokseslilik,
sınıflara özgü müzikler, farklı müzik akımları vb.) ele alacağız. Kimilerine göre bireysel, kişiye göre değişken
olan, toplum hayatından çok, sanatçının ruh halini yansıtan müziğin aslında hayatla ne kadar iç içe olduğunu,
toplumsal gelişimle arasındaki paralelliği inceleyerek göreceğiz. Bütün akımların, müzik türlerinin tesadüfen
değil, bir gereksinim olarak ortaya çıktığını somut örnekleriyle anlatacağız. Müziğin tarihteki seyrini incelememizin, bugününü anlamamıza ışık tutacağına inanıyoruz.
Müziğin Ortaya Çıkışı
Doğadaki her canlı, yaşamını sürdürebilmek için bulunduğu ortam ve şartlara uyum sağlar ve evrimini bu ihti309
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yaçları temelinde tamamlar. Kuşların kanatları, ineklerin
boynuzları, ayıların kürkleri, aslanların dişleri ve pençeleri, zürafaların boyunları tesadüf sonucu değil, bulunduğu şartlarda yaşaması için zorunlu bir ihtiyaç olarak
ortaya çıkar ve bu ihtiyacını tamamlayabilen canlı,
ayakta kalabilir. Doğa ile baş edemeyen, uyum sağlayamayan canlılar yok olup gitmiştir tarih boyunca. Doğada
fiziksel olarak neredeyse en zayıf canlı olan insan, (ne
uçabilir, ne sivri dişleri vardır, ne soğuktan korunmak için
kıllarından oluşan kürkü vardır ne de pençeleri) bütün bu
dezavantajlarını ancak tek bir organını geliştirerek alt
edebilir ve yaşamaya devam edebilirdi: Beynini. Doğadaki bütün tehlikeleri (açlık, soğuk, sıcak, vahşi hayvan
saldırıları vb.) ancak beynini kullanabildiğinde aşabilirdi.
İnsanın beynini geliştirmesi, doğayı gözlemleme gücü
verdi. Yorumlayamadığı, korktuğu pek çok olayın yanı
sıra, birçok şeyi taklit edebilmeyi ve kendi lehine kullanmayı öğrendi.
İlk insanlar, doğada var olan her şeyin; gece-gündüz
farklılıklarının, çiçeklerin açmasının ve solmasının, meyvelerin olmasının ve düşmesinin, hayvanların çiftleşmesinin ve yumurtlamasının, gel-gitlerin, doymanın ve
acıkmanın, uyumanın ve uyanmanın, kuşların göçünün,
mevsimlerin... Kısaca her şeyin bir ritmi olduğunu gördü.
Tüm yaşamın, şaşmaz bir ritim içinde sürdüğünü gördü.
Yaşamın her alanında var olan ritmiklik, insanda da bir
duygu olarak, ritim duygusu olarak gelişti.
Yine ilk insanlar, doğada hareket halinde olan her şeyin;
esen rüzgârın, yağan yağmurun, sallanan ağaçların, kıyıya vuran dalgaların, şimşeklerin, çığların, düşen kayaların, hayvanların bir sesi olduğunu gördü. Bu sesler
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birbirinden tamamen farklı şiddet ve frekansa sahip ve
dağınıktı. Bir düzeni yoktu.
İnsan, edindiği ritim duygusuyla doğada duyduğu sesleri
birleştirme becerisini gösterdi. Böylelikle müziğin ilk nüveleri ortaya çıktı. Örneğin insan ilk olarak, vahşi bir hayvanı korkutmak için, eline aldığı odun parçasını ağaca
vurarak ses çıkarmış olabilir. Ve vurmalı kullanmayı bu
sayede öğrenmiş olabilir. Bunun kesin olarak nasıl başladığı bilinemez ama böyle bir gereksinim sonucu doğduğu açık.
Zamanla ağacı ağaca vurarak elde ettiği sesleri daha sistemli hale getirmiş olabilir. Örneğin ava giden bir erkek,
avdan döndüğünde kabiledeki diğer kişilere hayvanla
nasıl boğuştuğunu anlatmak için çeşitli ritimler ve dans
figürleri kullanır. Böylece vurmalı çalgılar ve dansın ilk
ortaya çıkış sebebini biliyor olabiliriz.
Bu dönemde müzik ve dansın, tiyatro kopmaz bir şekilde
iç içe olduğunu görüyoruz. İlkel çağ insanları doğa olaylarını, afetleri, gece gündüz farklılıklarını vb. anlayamıyor
ve kendilerini güçsüz hissediyordu. Güçsüzlük beraberinde korkuyu, korku da çeşitli önlemlerle birlikte saygı
duygusunu ve tapınmayı getiriyordu. Yıldırım düşmesi
sonucu çıkan yangınlar, yıldırımın sesinin şiddeti insanların yıldırıma tapınmasını sağlıyordu. Ya da güneşin
gündüzü getirdiğini, ayın karanlığı hâkim kıldığını düşünüyor, güneşin iyiliğin sembolü olduğunu düşünerek tapıyorlardı. Sel baskınları olduğunda yağmura,
depremlerde toprağa tapıyorlardı. Her afetin, kendilerinden çok daha güçlü olan bu yaratıcıların bir gazabı olduğunu düşünüyorlardı. Ve ona bağlılıklarını sunmak için
tapınma ihtiyacı hissediyorlardı. Böylelikle avdan dönen
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erkeklerin kabilenin kadınlarına yaptıkları ritim ve dans
gösterisi, bireysel doğaçlamalar olmaktan çıkıyor, daha
sistemli, organize ve toplu hale dönüşüyordu. Tapınmalar
kendi içinde bir disiplin gerektirdiğinden, büyüyen çocuklar da bu şekilde eğitiliyordu. Tapınmalarla birlikte ritim
ve dans sistemli bir şekilde oturmuş oluyordu. Müziğin
bu ana kadar olan biçimi asıl olarak ritimlerden ibaretti.
Kendi ağzı ile çıkardığı birtakım taklitlere dayalı seslerin
dışında kullanılan bir ses yoktu. İlk sanatçılar bu nedenle, dönemin büyücüleri, ileri gelenleriydi diyebiliriz.
Ateş etrafında toplanan kabile üyelerini bir savaşa hazırlamak, bir felaketten korunmak vb. için tüm enerjisini kullanarak, beden hareketleriyle, çıkardığı ritmik seslerle
tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Kabile tek bir kişi gibi
hareket etmeye başlıyordu.
Ses ve Ritim Birleşiyor
Ava çıkan erkekler, örneğin geyiklerin, çıkardığı seslerle
birbirleri ile iletişim kurduklarını görüp, aynı sesi çıkararak geyiği tuzağa düşürmek istiyorlardı. Öldürdükleri geyiğin boynuzuna üflediklerinde, aradıkları sesi
bulduklarını gördüler ve bunu bir avcılık yöntemi olarak
geliştirdiler. Yine esen rüzgârın etkisi ile sazlıklarda yetişen kamışlardan çıkan sesi fark edip, aynı sesi kendileri
de kamışa üfleyerek çıkardılar. Sadece vurarak değil, üfleyerek de farklı bir ses çıkarabildiğinin keşfedilmiş olması, müziğin o zamana kadar sadece ritimsel olan
biçimine sesi de eklemesini sağladı. Bu andan itibaren
müziğin gerçek temellerinden söz edebiliyoruz.
İlkel toplumun yaşadığı yüz binlerce, milyonlarca yıl, beraberinde birçok noktada deneyim kazandırdı. İnsanlar
ellerini kullanmaya başladı, emek ortaya çıktı. İnsanlar
başlarda beslenmek için çeşitli bitkiler topluyordu. Ama
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bu bitkiler kimi zamanlar umdukları gibi sık çıkmadığında, ya da göç ettikleri yerlerde bulamadıklarında
büyük ölümler yaşanıyordu. Bitkinin yetiştirilebilir olduğunu, kendilerinin de ekebileceğim gördüler ve tarım
başladı. Yine avcılık yaparak beslendikleri için, uzun
süren uğraşlar sonucu başarısız bir av döneminin ardından açlık baş gösteriyordu. Sadece o an karnını doyurmak için değil, daha sonra da yiyebilmek için, süt vb.
başka ürünlerinden faydalanabilmek için yakaladıkları
hayvanları hemen öldürmemeyi, besleyerek saklamayı
öğrendiler. Böylelikle hayvancılık gelişti.
Tarım ve hayvancılığın gelişmesi, beraberinde en verimli
toprakların paylaşımı ile ilgili sorunları getirdi. Farklı kabileler, avlanacak hayvan ve işlenecek toprak bakımından verimli olan bölgelere yerleşebilmek için savaşmaya
başladılar.
O ana kadar tapınmalarda, ayinlerde, törenlerde vb. kullanılan vurmalılar ve üflemeliler, savaşlarda kullanılmaya
başlandı. Savaşlarda, cesaretlendirici ve karşı tarafın
moralini, cesaretini kırmayı amaçlayan ritimler kullanılmaya başlandı.
Bunun yanı sıra, bir savaş aleti olan okun yayı çekilerek
fırlatıldığında çıkardığı sesi fark ettiler. Böylelikle tellere
vurarak ses çıkarılabileceğini öğrendiler. Bu deneyimle
birlikte müziğe telli enstrümanlar da dâhil edildi ve biçimi
zenginleştirildi. Günümüz müziğinin de temeli olan vurmalılar, üflemeliler ve telliler bir araya getirilerek biçim
zenginleştirildi. Doğada dağınık ve düzensiz olarak var
olan ses, estetize edilerek ritmik biçime büründürüldü ve
müziğin temelleri atılmış oldu.
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İlkel Toplum Müziğinde İçerik
İlkel toplumlarda sınıfların olmaması, ezen ezilen çelişkisinin bulunmaması, kabilenin ortak avlanıp, ortak çalışıp ortak tüketiyor olması, her alanda olduğu gibi müzikte
de ortak bir ruhun şekillenmesini beraberinde getiriyor.
Müziğin içeriğine yaşadığı geçim sıkıntısı ya da iktidarını
koruma hırsı yerine, avcılıkta yaşadıkları olaylar, ölünün
arkasından tutulan yaslar ve kendinden güçlü gördüğü
çeşitli doğa olaylarına ve nesnelere tapınmalar damgasını vuruyor. Müzikte tema olarak, insanların birbirleri ile
ilişki ve çelişkilerinden çok, insanın doğayla ilişki ve çelişkisinin işlendiğini görüyoruz.
Yaşamdaki sadelik ve yalınlık müziğin öz ve biçimini de
belirliyor. Nasıl yaşanıyorsa, ne yaşanıyorsa, müzikte de
o anlatılıyor. Tek sınıfın olması, yaşamda keşmekeşin
değil, sabit sorun ve sıkıntıların olması, bir rutinin olması
ve kabile içinde farklı bakış ve beğenilerin gelişmemiş
olması, farklı tabakalar ve renklerin olmaması, müzikte
de çok sesliliği değil tek sesli, basit anlatımları beraberinde getiriyor. Müzikal ihtiyaçlar, beklenti ve beğeniler
yaşamdaki sade akıcılıktan bağımsız gelişmiyor.
İlkel topluluğun son döneminde, köleciliğe geçişin başladığı dönemlerde ortaya çıkan savaşlar, ilkel dönem
müziğinin de son döneminde belirleyici olmuştu. Kahramanlık şarkıları, cesaretlendirici anlatımlar asıl olarak bu
dönemde ortaya çıktı. Müzik, kitlenin, savaşçıların moral
ve motivasyonunu yüksek tutmak için, karşı grupların savaşçılarının gözünü korkutmak, sindirmek için bir psikolojik savaş aracı olarak kullanılmaya başlandı.
Toplumsal yapının, sistemin, insanların gelişim düzeyi ve
algılamalarının, müziğin gelişimine ve biçimlenmesine
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daha en başta etkide bulunduğunu, belirlediğini görüyoruz. Yine bu etkinin sadece içeriğinde değil, ritminden
melodisine kadar bütün biçiminde hâkim olduğunu görüyoruz. İnsanın pençeleri olsaydı ve vahşi hayvandan korunmak için ağaca vurarak ses çıkarmak zorunda
kalmasaydı vurmalıları keşfe-demeyecekti. Geyik avlamak için yöntem geliştirmek zorunda kalmasaydı, üflemelileri bulamayacaktı. Ve dahası savaşmak zorunda
kalmasa oku bulamayacak, telli enstrümanı milyonlarca
yıl çalamayacaktı. Hayatla iç içelik -ki buna savaşlar dahildir- enstrümanından melodisine, içeriğinden ritmine
kadar her yanına damgasını vurmuştur. Ve bu damga,
yüzlerce yıldır müziğin üzerinde silinmeden duruyor.
İlkel Toplumun son dönemlerinde çıkan savaşlar, yepyeni bir sistemin, yepyeni bir yaşam biçiminin doğmasını
sağladı. Savaşlarda esir alınan düşman askerleri, öldürülmeyerek çalıştırılmaya başlandı. Her biri köleleştirildiler ve hiçbir hakları olmadan, sadece karınları
doyurularak çalıştırılmaya, bir eşya gibi alınıp satılmaya
başlandı. Toplumsal yaşam artık iki sınıftan oluşmaya
başladı: Köleler ve köle sahipleri.
Köle sahipleri, zamanla çok daha büyük köle yığınlarını çalıştırmaya başladı ve güçlerine güç, servetlerine servet
kattı. Köleci devletler oluştu. Devletin yönetimi köle sahiplerinin elindeydi. Köleler ve köle sahiplerinin dışında, özgür
insanlar olarak tabir edilen, ne köle ne köle sahibi olan,
ama yoksullaştıkça köleleşme tehlikesi taşıyan insanlar
vardı. Bu kesimler asıl olarak zanaatçılıkla uğraşıyordu.
Toplumsal yapının iki büyük sınıfa bölünmesi, müziğin
seyrinde de büyük bir nitel dönüşümün oluşmasını sağladı. Artık herkesin ortak ruh ve şekillenişini ifade eden,
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doğaya karşı yapılan müziklerin yerini, sınıflara özgü gelişim izleyen müzik türleri almıştı. Sadece içerikte değil,
biçimde de keskin bir ayrım yaşandı.
Köle Sahipleri ve Müzik
Köle sahipleri çok daha geniş olanaklara sahip olduğundan, müzikle uğraşlarında bilimsel gelişimin tüm imkanlarından yararlandılar. Zaman sorunu yaşamadılar. Tüm
zamanlarını “mükemmel insan” olmak için harcadılar.
Soyluluğun, tanrının bir lütfü olduğunu ve iş, üretim gibi
şeylerin aşağı sınıflar olarak niteledikleri kölelere has olduğunu söylediler. Çocuklarını bu şekilde eğittiler. Halkın
dinlediği ve söylediği müziği çocuklarına yasakladılar.
Müziğin içeriğine asilleri öven, kutsayan, mükemmel olarak tanımlayan, yücelten bir tarzı hâkim kıldılar. İçeriğin
ana temasını soyluluğu öven anlatımlar oluşturdu. Bu
asaleti ağır ve dingin bir biçimde gerçekleştirmeye özen
gösterdiler. Oynak, eğlendirici tarzın aşağı tabakalara ait
olup, yüksek bilinçle alakası olmayacağını düşünerek bu
tarzdan özenle kaçındılar. Anlatımı sözle de yaptılar ama
asıl ağırlığı müzikal dile bıraktılar. Müzikle anlatıma sözle
anlatımın çok daha önünde bir misyon yüklendi. Müziğin
sadece eğlence aracı değil, yüksek bilinçle anlaşılabilecek bir tat vermesi gerektiğini belirterek birçok makam
ve ses dizisini çocuklarına yasakladılar. Uyuşturucu etki
yapabileceğinden korktukları makamları kullanmaktan
özenle kaçındılar (örneğin Frigyen makamı). Oturaklı ve
güçlü bir etkiye sahip olduğunu düşündükleri makamları
kullanmaya özen gösterdiler (örneğin Doryen makamı).
Halka ait olan müzik türünü çok ilkel ve geri bulduklarından, kendi müziklerini özel olarak ayrıştırdılar.
Aristo bu konuda köle sahiplerine şunu öğütler: “Geleceğimiz olan gençlerin yetiştirilmesinde her türlü müziği
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sevdirecek bir eğitimden kaçınılmalıdır. Örneğin kölelerin,
çocukların, hatta bazı hayvan türlerinin bile sevebileceği
yaygın müziğin (halk müziği kastediliyor / bn.) soylu kesimin gençlerine sevdirilmesinden kaçınılmalıdır.”
Köle sahipleri müzik ile olan ilişkilerinde, kölelere oranla
çok daha büyük imkânlara sahip oldular. Tüm zamanlarını bu işe ayırabildiler; özel eğitimler alabildiler; bilimsel
tüm gelişmeleri müziklerine uyarlayabildiler; keşiflerden,
savaşlardan elde edilen bilgi birikimini müziğe taşıyabildiler. Özel çalışmalar sonucu, çalgı çeşidi sayısını artırdılar. Madenin gelişimi ile bakır enstrümanlar, ağaç
işçiliğinin gelişimi ile tahta enstrümanlar ürettiler. Matematiğin ilerlemesi ile enstrümanların boyunu, perde aralıklarını, deliklerini standartlaştırdılar. Yine matematiğin
gelişimi ile ses aralıklarını standartlaştırarak, makamsal
çalışmalara yöneldiler. Enstrümanların zenginleşmesi,
ses aralıklarındaki standartlar, müziğin biçimsel gelişimini tetikledi ve kölelere ait müzik türünün çok daha ilerisinde bir müzik türü olarak şekillenmesini sağladı. Köle
sahiplerine ait bu müzik türü yüzyıllar sonra şekillenecek
olan “klasik müzik”, başka bir deyişle “sanat müziği”nin
temellerini oluşturdu. Özgür insanlar olarak anılan sınıfa
dâhil olan müzisyenler, bu dönem boyunca köle sahiplerinin hizmetinde çalıştılar ve bu müziğin oluşumunda
başlıca rol oynadılar.
Ses Aralıkları ve Makamların Gelişimi
Ses aralıkları üzerine çalışmalarıyla bilinen en eski uygarlık Çin’dir. Çinliler, MÖ 3000’li yıllarda bugünkü on iki
sesli diziye göre beşli ses aralıklarından oluşan (Do, Sol,
Re, La, Mi) beş notalı diziyi kullanmaya başladı. Bu tam
beşli aralığa kromatik on iki sesi kullanarak vardılar. Han
Hanedanından kuramcı King-fang, beşincilere dayana317
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rak kromatikleri elde etme kuramını, on ikinci notada durmayıp altmışıncı notaya kadar ulaştırdı (Do, Sol, Re, La,
Mi, Si, Fa diyez...). Daha sonra T’sien Yoçe, altmışta da
durmayıp 360’a kadar yükseltti ama bu kuramlar çok karışık olduğu için kabul görmedi.
Son olarak Ming Hanedanı’ndan Prens Tsai-yu, eşit aralıklı on iki kromatik notayı tanıttı ve tartışmalara nokta konuldu. Ancak on iki ses, Çin’de uygulama alanına
girmeyip kuramsal çalışmalarda kaldı. Çin, bugün hala
beşinci aralıklardan oluşan beş sesli diziyi kullanıyor.
Çin’deki bu çalışmalar asıl olarak Mısır müziğine yansıdı.
Mısır üzerinden de Ortadoğu ve Akdeniz ülkelerinin müziğine girerek, bugün kullanılan ses aralıklarını ve bu
aralıklar üzerinde oluşan makamları doğurdu.
Yapılan savaş ve istilalar; yıkımların, ölümlerin ve köleleştirmelerin dışında, birçok kültürel birikimin yağma edilmesini de beraberinde getirdi. Birçok alanda olduğu gibi
müzikteki gelişmeler, araştırmalar ve enstrümanlar, istila
edenlerce ülkelerine taşındı. Köle sahipleri, müzikal biçimlerini oluştururken, istila ettikleri toprakların kültürel miraslarını da kullandı. Böylelikle çok farklı yerlerde, çok farklı
doğa koşullarında oluşmuş olan enstrümanları ya da ses
aralıklarını müziklerine katarak çok daha zenginleştirdiler.
Köleler ve Müzik
Köle sahiplerinin tersine, köleler, müziğe ayıracak özel
bir zaman bulamadı. Yaşamaları için zorunlu olan birkaç
saatlik uykunun dışında, zamanlarının tümünü çalışarak
geçirdiler. Günün hiçbir anında, haftanın hiçbir gününde
boş zaman yaratamadılar. Özel eğlencelerinde bir araya
gelmek, şarkılar söylemek ve dans etmek şöyle dursun,
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dinlenmeye bile zaman bulamadılar. Bütün güçlerini ve
zamanlarını, bütün enerjilerini efendilerine hizmet için
harcamaya mecbur edildiler.
Ne müziğe, ne de sanatın herhangi bir dalına ilişkin,
hatta yapmak zorunda oldukları işin dışında başka bir iş
yapmak için bile eğitim alamadılar. Müzikteki hiçbir gelişmeyi takip edemediler, kuramları öğrenemediler. Makamın ne olduğunu, ses aralığının ne olduğunu, ritmin
ne olduğunu, hangi duygunun nasıl anlatılacağını öğrenemediler. Köle sahiplerinin ve onlar adına müzik yapanların, teknik olarak onlarla kıyaslanamayacak kadar
gerisinde bırakıldılar. Geliştirilen herhangi bir enstrümanı
değil çalmak, göremediler bile. Hangi enstrüman hangisi
ile uyumlu, hangi enstrüman hangi makamı çalar, hangi
ses aralığına sahiptir, öğrenemediler.
Bütün bu şartlara rağmen yaşadıklarını, karşılaştıkları ağır
koşulları, çektikleri eziyetleri, uğradıkları hakaretleri, yapılan
işkenceleri, yaslarını, matemlerini, doğum sevinçlerini, ayrılıklarını, kavuşmalarını, kısaca yaşadıkları tüm duyguları
müzikle anlatmak istediler. Ve bu koşullara rağmen; zaman
bırakılmamasına, yorgunluklara, eğitimsizliğe, enstrümansızlığa rağmen, büyük bir özveriyle anlatmayı başardılar.
Müzikte yapay bir asalet kaygısı gütmediler. Saf, samimi,
sıcak şarkılar yaptılar. Yaslarını ağıtlarla, sevinçlerini danslarla dile getirdiler. Çocuklarını ninnilerle uyuttular. Köle sahiplerinin, kendilerini aşağılık gören, küçümseyen, yok
sayan tavrına karşılık, müziklerinde onlarla alay ettiler. Öfkelerini dile getirdiler. Çok ağır olan yaşam koşullarına rağmen, müzikle kendilerini güçlü kıldılar.
Zaman sorununu uykusuzluğu göze alarak, gerektiğinde
hiç uyumayarak aştılar. Eğitimsizliği, hislerine güvenerek,
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onların yoğunluğuyla anlatarak aştılar. Enstrümansızlığı,
ilkel dönemde olduğu gibi kâh çanak çömlek kullanarak,
kâh bir kamış bulup keserek ve ona üfleyerek aştılar. Şarkılarını, el yapımı ilkel enstrümanlarla çaldılar.
Enstrümanlardaki bu kalitesizlik ve sürekli gelişen bilimin
müziğe uyarlanamıyor olması, müzikal anlatımda bir yavanlık ve tekdüzeliği beraberinde getirdi. Kendini geliştiren, tüm gelişmelerden etkilenen, farklı birikimlerle
birleşerek yenilenen bir müzik türü olmaktan çok, kendini
tekrarlayan bir müzik türü haline geldi. Teknik olarak köle
sahiplerinin müziğinden çok geride kaldı. Kölelere ait
olan bu müzik, bugün de Halk Müziği olarak adlandırılan
müziğin temellerini oluşturdu. Köle sahiplerinin müziği
olan Müzik, teknik olarak çok hızlı gelişimler göstererek
kendini sürekli yenilerken, kölelere ait olan Halk Müziği,
büyük gelişimler yaşayamadı. Bu durum günümüze
kadar sürdü.
Halk Müziği, teknik gelişmelere göre değil, geleneksel
temeller üzerinde yükseldiğinden, biçimde ve enstrümanda çok gelişemedi. Bir kısır döngü içinde kaldı. Sözlü
anlatıma müzikal anlatımın çok daha önünde bir misyon
yüklendi. Bu nedenle müzikal olarak geri kalmış yanını,
sözlü anlatımı çok ileri noktalara sıçratarak kapattı. Halkın yaşam biçimini, düşlerini ve duygularını en sıcak ve
en samimi haliyle anlattığı için, bütün geri bırakılmasına
rağmen yüzlerce, binlerce yıl ayakta kalabildi. Halkın asıl
sahiplendiği, kaliteli kavramını asıl layık gördüğü, duygularına tercüman olarak bulduğu müzik türü oldu.
Dönem Müziğine Genel Bakış
Maden, ağaç ve taş işçiliğinin ilerlemesi ile matematikte
yaşanan gelişmeler, enstrüman çeşidini arttırdı. Köleci
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toplum müziğinde, davul ve zilin yanında, arp, lir ve alulos
isimli enstrümanlar kullanılmaya başlandı. Enstrümanlarda belli bir standartlaşmaya gidilmesi müzikal çalışmaları hızlandırdı. İlk notalama çalışmaları bu dönem oluştu.
Notalar daha çok ses aralıkları arasındaki farklılığı ifade
etmesi için geliştirildi. Notalama çalışmaları makamların
şekillenmesini sağladı. Bu dönem boyunca da ezgiler
geniş ve ölçüsüz kullanılmaya devam edildi. Doğaçlamalar belirleyiciliğini korudu. Müziğin kullanım alanları ise kral
çocuklarının doğum törenleri, kralların ölümü, savaş öncesi ve sonrası törenler, kral ve tanrıyı öven ayinler, cesaret ve huzur veren törenlerden oluştu. Çin’den Mısır’a,
Hint’ten Mezopotamya’ya, Yunan’dan Roma’ya tüm imparatorluklar ve devletlerde benzer bir seyir izledi.
Müzik eseri üreten sanatçılar, kalıcılık sorununu öteden
beri hissettiler. Akla gelen bir düşünce, bir şiir, yazılarak
kalıcı hale getirilebiliyordu. Bu kalıcılık müzik için de gerekliydi. Bir müzik yazısı gerekiyordu bulunan melodiyi
unutmamak için. Bir müzisyen, bestelediği bir şarkıyı
zaman geçtikçe, ya da yeni besteler yaptıkça unutuyordu. Yapılan bir besteyi yıllar sonra hatırlamak, bu şekilde onlarca, .yüzlerce besteyi ilk haliyle hatırlamak çok
zor bir işti. Bunun dışında, yapılan şarkının ömrü ile o
şarkıyı yapanın ömrü eşit oluyordu. Çoğu zaman müzisyen öldüğünde, o besteyi hatırlayan olmuyordu. Şarkıyı
duyan biri de kendi aklında kaldığınca söylüyor, şarkı
farklı coğrafyalara yayılıyor olsa da ciddi değişikliklere
uğruyordu. Tüm bu sebeplerden, müzikal üretimde bulunanlar açısından, müzik yazısı hayati bir önem taşıyordu. Bir yandan üretirken, bir yandan müzik yazısı
sorununu çözmek için büyük çabalar harcıyorlardı. Ne
var ki, “bu konudaki gelişim kaplumbağa hızıyla ilerledi”
tespiti yanlış olmayacaktır.
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Bu konuda ilk somut adım, seslere adlar vermeyi düşünen Romalı filozof Boethius (M.S. 480-524) tarafından
atıldı. Boethius, La’dan başlayarak dizideki seslerin her
birini bir harfle adlandırdı. Ondan çok daha eski olan ve
seslerin iniş çıkışlarını gösteren ve ‘işaret anlamına
gelen ‘Neuma’lar bu sistemle birlikte yedinci yüzyılda kullanılmaya başlandı. Bunlar ancak bestenin sahibinin anlayacağı türden işaretler olarak hatırlatıcı bir işlev
görüyorlardı ve melodiyi yaklaşık olarak ifade ediyorlardı.
Bu sistem yeterli olmayınca dokuzuncu yüzyılda tek çizgili porte kullanılmaya başlandı. Bu sistemde, çizginin üst
tarafına konulan işaretler sesin inceldiğini, tam üstüne
konulan işaretler aynı seste ilerlediğini, altına konulan
işaretler de pesleştiğini gösteriyordu. Ancak ne kadar inceldiği ya da kaç ses pesleştiği tamamen okuyanın yorumuna kalıyordu. Günümüzde kullanılan nota isimleri
onuncu yüzyıl içerisinde Milanolu Keşiş Guido Arrezo tarafından konuldu. Keşiş bu isimleri bir ilahinin her satırının ilk hecesinden alarak koydu:
“Ut quent laxis (Ut yerine Do ismi onaltıncı yüzyılda kullanılmaya başlandı) REsonera fibris Mira gestorum FAmuli tuorum SOLve poluti LAbii reatum Soncte lohannes”
Sonra ikinci, üçüncü, çizgiler eklendi. Dördüncü çizgi eklendiğinde takvimler on ikinci yüzyılı gösteriyordu. Çizgiler farklı renklerle birbirinden ayrıldı, ama ihtiyaç hala
karşılanamadı. Beş çizgili porte, notaların uzunlukları,
ölçü çizgisi, on altıncı yüzyılda yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Diyez, bemol gibi işaretler, bugünkü bir
okuyucunun zorlanmadan okuyacağı nota yazım tekniği
ancak on dokuzuncu yüzyılda kullanıma girdi.
Kilise ve Müziğe Etkisi
Ortaçağ Avrupa’sında müzik yazısının gelişmesine en az
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müzisyenler kadar ihtiyaç duyan bir kurum vardı: Kiliseler...
Kilise, halk müziğini ve enstrümanları, putataparlığın
simgesi olarak görüyordu. Müzikte kadının yeri olamazdı, bu olsa olsa şeytanın işiydi! Sadece kiliselerde
okunan ilahiler uygun görülüyordu. Bunun dışındaki
her müzik türü günah işlemek anlamına geliyordu. Kilise ayinlerinde kullanılan ilahiler tek sesli ve erkekler
tarafından oluşturulan bir koro tarafından söyleniyordu.
Kilisenin tüm önlemleri ve yasaklarına rağmen, halk
müziğinin etkileri ilahilere yansıdı. Sözlerden melodiye
kadar bu açıkça kendini gösteriyordu. Pek çok şehre,
kasabaya dağılmış kilise vardı. Bütün bu kiliselerde
kullanılan ilahiler aynı değildi. Birçoğunda halk müziğinin etkileri ciddi boyutlara geldi. Bunun üzerine Papa
Gregor (M.S. 540-604) bütün kiliselerde tek tip ve merkezi olarak belirlenen ilahiler okunması için çalışma
başlattı. “Tek bir müzik yoluyla tek bir kilise” düşüncesiyle, mistik etkisi yüksek özel ilahiler hazırlattı. Toprak
sahiplerinin en büyüğü öten kilise, feodalizmin de
temel dayanağını oluşturuyordu. Her şeyi, halkı kendi
istediği doğrultuda eğitmek için kullandı. Bilim, eğitim,
ahlak, sanat...
Müzik bunlardan yalnızca biriydi. Bunun için çağının
en ileri gelen müzisyenlerini çalıştırdı. Ve yine bu müzisyenleri, ilahileri öğretmek üzere dört bir yanda bulunan liselere gönderdi. Bunun için nemalardan
faydalanılmasını sağladı. Müzik yazısı sayesinde bu
ilahileri kabalaştırmak ve her yerde aynı okunmasını
sağlamak istiyordu. Bunun için bu çalışmaları özel olarak organize etti. Bu nedenle notalama çabaları hiçbir
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dönem olmadığı kadar hız kazandı. Kilisenin tek sesli
tören melodileri o günden bugüne ‘Gregor Melodileri’
olarak varlığını korudu.
Çoksesliliğin Gelişimi
Kilisenin enstrümanı ve halk ezgilerini yasaklayan tutumuna karşın bunlar kilisenin duvarları ardına her fırsatta
sızdı. Bir aşamadan sonra kilise bunları önleyemez oldu
ve bu durumu hemen teorize ederek benimsemek zorunda kaldı. Org’u kutsal kitapta geçtiğini söyleyerek,
oynak bulup yasakladığı üç zamanlı müziği kutsal üçlüyü
sembolize ettiğini iddia ederek kabul etti. Orgun kiliseye
girerek serbest kalması ile çok sesli müzik gelişmeye
başladı. Onuncu yüzyılda paralel dörtlü, beşli ve oktav
sesler geri planda kalmak koşuluyla din melodilerine
eşlik etmeye başladı. Bu sesler kulağa yatkın olduğu için,
ana seste var olan Gregor melodiyi bastırmadıkları, tersine güçlendirdikleri için yasaklanmadılar. Zamanla paralel giden seslerde ters yönlere yönelişler, genişleme ve
daralmalar oluştu.
On birinci yüzyılda ikinci ses ana sesi bastırmaya, kimi
zaman önüne geçmeye başladı. Üçlü ve altılı gibi ters
karakterli sesler kullanılmaya başlandığında, daha önce
iki paralel sesten oluşan çokseslilikteki sayı üçe, dörde
çıktı. Dört sesten oluşan şarkının baş sesi olan Gregor
melodisi çıkarıldı, yerine yeni melodiler eklendi. Çokseslilik kilise dışına taşarak gelişimini sürdürdü. O ana kadar
kullanılan Ne-umalar müzikte var olan gelişimi karşılamamaya başladı. Notaların ifade ettiği seslerin tam karşılığı, değerleri, net olarak gösterilmeliydi. Çoksesliliğin
gelişimi porte tipi bir çözümü zorunlu kıldı ve notalama
çabalarını tetikledi.
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Feodal Dönemde Din Dışı Müzik
Kilisenin başlarda iblis işi olarak ilan ettiği ve yasakladığı
halk müziği, yaşamın farklı alanlarında kullanılmaya
devam etti. Topraksız köylüler karnavallarda, ilkbaharda,
hasat zamanında, düğünlerde hep müzik kullandılar. Köylü
müziği zamanla feodallere karşı kahramanlık şarkılarıyla,
kır şarkılarıyla, sevda şarkılarıyla, ninnilerle gelişti.
Kentler, çok farklı kültürlerin bir arada olduğu, birbiri ile
etkileştiği, birbirini geliştirdiği yerlerdi.
Ticaret merkezi olan kentler, gelip geçen yolculardan,
müşterilere, tüccarlara kadar pek çok kişiyi barındırıyordu. Bu nedenle kentlerde gelişen müzik türü, farklı
kültürel zenginlikleri içinde barındırarak şekillendi. Aynı
zamanda hem köylü müziğinden hem kilise müziğinden
etkilenen, ikisini birleştiren bir yapısı vardı.
Özellikle Haçlı seferleri kent müziğini sıçratan bir işlev
gördü. Müslümanlara dönük bu savaşların sonucunda,
bu ülkelerdeki birçok kültürel birikim, seferleri yapan ordular tarafından ülkelerine taşındı. Hem bu savaşlar sırasında yapılan kahramanlık şarkıları, hem gidilen
ülkelerden alınan melodiler, motifler, enstrümanlar, Avrupa kentlerinde yapılan müziğe aktarıldı. Gezgin şarkıcılar, bu şarkıları, melodileri ülkelerinin dört bir yanında
okudular, enstrümanları kullanarak yaygınlaşmasını sağladılar. Org, lavta (uttan türetilmiş bir enstrüman) ve lir
isimli enstrümanların yanında zamanla tulum, gayda,
pan flüt, blok flüt, arp, kanun, ut, rebap gibi enstrümanlar
da kullanılmaya başlandı. Ardından nakkare isimli küçük
el davulları yaygınlaştı. Açıkhava’da trompet, trampet,
davul, korno, çifte flüt kullanılmaya başlandı. Tüm bu
enstrümanlar içinde özellikle trampet, tim-pani, davul,
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lavta, zil, keman, arp, san-tür, hut ve obua son derece
yaygın bir şekilde kullanıldı. Eski çalgılardan lir ve kitara
yok olmaya başladı.
Bütün bu enstrümanların yaygınlaşmasında gezgin
ozanların ciddi bir etkisi olmasıyla birlikte, temel neden,
kilisenin zamanla gerilemesi ve özellikle enstrümanların
daha serbest bir hale gelmesi oldu.
Enstrümanların serbest kullanımı, müzikte birçok yeniliği
beraberinde getirdi. Çalgılarının büyük bölümünün genişliğinin insan sesinden çok daha fazla olması genişlik,
derinlik ve gürlük gibi faktörlerin müziğin unsurları arasına girmesini sağladı. Enstrümanlar asıl melodiyi çalmanın yanında, onu destekleyerek ya da ters yönlerde
hareket ederek zenginleştirdi. Çoksesliliğe yeni bir boyut
kazandırdı. İnsan sesine dayalı çokseslilikte daha çok
paralel bir seyir varken (kontrpuan), enstrümanların kullanımı ile birlikte derinlik ya da dikeylik (armoni) ortaya
çıktı. Modal sistemden tonal sisteme (majör-minör) geçildi. Vurmalı enstrümanlardaki çeşitlilik, müziğin sadece
ritim öğesini değil anlatımını da güçlendirdi.
Kentlerde zanaatçılıkla uğraşan kesim; zamanla büyük
işletmelere sahip olan, sahip olduğu atölyelerde birçok
kişi çalıştıran güçler durumuna geldi. Ama iktidardaki
feodal yapı ve kilisenin tutumu, gelişmelerini önlüyordu.
Kilisenin gerici, yasakçı, baskıcı tutumu, akıl dışı şeyleri
“tanrı buyruğu” adı altında kabul ettirmeleri, gelişimlerini engelleyen faktörler arasındaydı. Bilimsel gelişmelerin nimetlerinden faydalanmak isteyen burjuvazi,
Kilisenin bu şekildeki uygulamaları nedeniyle isteklerini
gerçekleştiremiyordu. Bu nedenle Feodal yönetim anlayışına ve Kiliseye karşı savaş açtılar.
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Bir yandan ekonomik gelişimlerini sürdürürken, diğer
yandan bilime, sanat ve edebiyata yöneldiler. Sorunlara
daha akılcı yöntemlerle yaklaşılabileceğini, kutsal kitapların eleştirel olarak yorumlanabileceğini savundular.
Batıl inançları ve cehaleti karşısına alan bu akım, sanat
ve edebiyatta “aydınlanmacı” bir hareket olarak yaygınlaştı. Bu akımda “insancıllık” esas alındı. “Bilgi
güçtür” düşüncesi ortaya atıldı, zanaatkâr beceri teşvik
edildi. İş yapan insan değerli bulundu. Dinde zorlama
olamayacağı, mucizelerin akıl dışı olduğu vurgulandı.
Tüm bunlara karşılık olarak doğaya yönelim oldu.
Kutsanması gerekenin doğa ve bilim olduğu ifade edildi.
Bu döneme kadar soylulara hizmet etmeye başlayan
usta müzisyenler de sokağa inmeye başladı.
Klasik Müzik Halkla Buluşuyor
Usta müzisyenler, yüzyıllar boyu kiliselerde ya da soylu
kişilerin evlerinde çalıştılar. Soylu sınıfı müzisyene ayrı
bir değer vermedi. Evin herhangi bir çalışanı olarak, bahçıvana, aşçıya, uşağa vb. verilen değer, saygı neyse müzisyene de aynısı verildi. Evin değersiz, herhangi bir
çalışanı olan müzisyen de temel olarak efendiye methiyeyi konu edindi. İşi buydu, bunun için para alıyordu. Müzisyenlerin, soyluların hizmetine hapsedilmesi; halkın
gelişmiş sanat müziğinden kopuk olmasını ve ilgisiz kalmasını beraberinde getirdi. Müziği icra eden müzisyenlerin, soyluların evlerinden çıkarak sokağa yönelmesi 17.
yüzyılda gerçekleşebildi. Bilinen ilk halk konseri 1672 yılında Londra’da yapıldı. Denilebilir ki ondan önceki yüzyıllar boyunca halk ve gelişmiş enstrümanlarla yapılan
müzik türü hiç bir araya gelmedi. 17. yüzyıla kadar müzisyenler ve doğal olarak enstrümanlar soyluların uşağı
durumunda oldular.
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Halk, gelişmiş olan sanat müziği ile tanışmadan önce kiliselerde ya da özel toplantılar, düğünler, şenlikler, panayırlar gibi din dışı törenlerde müzik dinlerdi. Burada
dinlediği müzik, teknik olarak geri kalmış ama son derece
sıcak bulduğu ezgilerden oluşuyordu. Sanat müziği ile
bu kadar geç tanışması, bu süre içinde sanat müziğinin
son derece gelişmiş ve karmaşıklaşmış olması ve halkın
müzikteki bu yoğunluğa hazır olmaması, ilgisizliği ve benimseme-meyi beraberinde getirdi. Gelişmiş olan sanat
müziği, halk tarafından benimsenmedi. Bu yüzden daha
kolay müzik arayışına gidildi. Bunun sonucu olarak halk
müziği motifleri ve sanat müziği enstrümanları, düzenlemeleri birleştirilerek yeni bir tür ortaya çıkarıldı. Özellikle
kentlerde yaşayan halk, kendi müziğinin çok daha gelişmiş biçimlerini dinlemeye başladı.
Kilise baskısının gerilemeye başlaması, çok tanrılı dinlere
ait olan ve yasaklı sayılan enstrümanların özgürleşmesini
ve yaygınlaşmasını sağladı. Tiyatroya eşlik eden müzik
operayı, operanın gelişimi ise insan sesine daha yakın
enstrümanlar bulmayı teşvik etti. Yaylılar üzerinde duruldu. Eski çağlardan beri gelen yaylılar, evrim sürecinden
geçerek bugünkü kemanı oluşturdu. Kemanın ihtiyacı tam
karşılamaması farklı boylarda üretimini zorunlu kıldı ve bugünkü viyola ve viyolonsel ortaya çıktı.
Kurulan opera orkestraları bugünkü senfoni orkestrasının
temelini oluşturdu. Kilise baskısının kaybolmaya yüz tutması, kilise makamlarının yerine minör-majör dizilerin yerleşmeye başlamasını, yatay çokseslilik yerine dikey
çoksesliliğin gelişimini sağladı. İnsan sesinin geri plana
düşmesi ise enstrümanlardaki çoksesliliğin müziğin belirleyici unsurunu oluşturmaya başlamasını beraberinde getirdi. Böylece müzik saray, kilise ve malikânelerden çıkıp
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sokaklara, evlere yayıldı, ve oda orkestrası yaygınlaşmaya başladı.
Burjuva devrimleriyle birlikte gelişmiş sanat müziğinin
halka inmesi, konu içeriğini zenginleştirdi. Soylulara dizilen abartılı methiyelerin yerini gerçekçilik ve canlılık
aldı. Feodalizmle alay etmek, neredeyse bir kural olarak
benimsendi. İnsan ilişkilerinden kadınların yaşamına
kadar dinin günah saydığı tüm konular işlenmeye başlandı. Daha doğrusu halk müziğinde zaten var olan bu
özellikler, sanat müziğinin yeni gelişmekte olan türünün
de konuları arasına girdi. Burjuvazinin zorunlu tercihi, sadece kendisini öven şeyler değil, halkın yaşamını da anlatmak şeklindeydi. Feodalizm ortak düşman
olduğundan, konular da ortaklaşmaktaydı.
Yeni gelişen sınıf burjuvazi kendi sanatını da geliştiriyor.
Proletarya da kendi müziğini geliştiriyordu. Yeni sanat
akımları Klasik müzik ve yeni gelişen akımlar sınıflara
göre biçimleniyordu. Henüz can çekişen Feodal soylular
sanatta, mimaride de direnişin sembolü olan barok sanatı geliştirdiler. Eski şan-şöhret dönemlerini abartılı göterişli sergiliyorlardı. Esas olarak mimaride kendini
göstermiştir Barok sanat.
Müzisyenlerin daha özgür bir ortamda çalışması, müziğin gelişimi için yaptıkları çalışmalarda büyük kolaylıklar
sağladı. Aydınların, sanatçıların, bilim adamlarının işbirliği; her birine kendi alanında büyük gelişimler yaşattı.
Müziği oluşturan bütün faktörler, bu dönemde bilinebilir
oldu ve sesin derinliğinden genişliğine tüm yanları incelendi. Müzik yazısı belli bir standarda kavuştu. Orkestralardaki çalgı adedi ve yerleri standarda kavuşturuldu.
Operadan oratoryoya, senfoniden konçertoya kadar
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farklı müzik türleri biçimlenerek son hallerini almaya başladı. Müzikte kusursuz işçilik esas alındı.
Klasik müzikteki bu sıçrama, halk ezgilerine yönelme ile
elde edildi. Denilebilir ki kullanılan ezgilerin tamamına yakını halk ezgilerinden, danslarından ve ritim kalıplarından
alındı. Bu ezgilerin merkeze oturtulduğu bir armonik yapı
oluşturuldu, kullanılan ritimlerle güçlü bir dinamizm elde
edildi. Eski durağan ve tek düze stil terk edilmeye başlandı.
Bu müzik türü özellikle Haydn, Mozart ve Beethoven ile
en yüksek aşamasına ulaştı.
18. yüzyılın sonlarına doğru, orgun yerini piyano almaya
başladı. Piyanonun yapısında yapılan geliştirme çabaları, kuyruklu piyanoyu ortaya çıkardı. Özellikle piyanonun bulunuşu ile müziğin seyri ciddi biçimde değişti.
Piyano, çok geniş ses aralığı (yaklaşık yedi buçuk oktav)
ve sesteki her ayrıntıyı duymanızı sağlayan yapısı ile tek
kişilik orkestra gibi işlev gördü. Birçok müzik eseri ve
müzik türü piyanonun kullanımı ile ortaya çıktı.
Fransız Burjuva Devrimi ve Müziğe Etkisi
Feodalizmin güç kaybetmeye başlaması, Fransız Devrimi ile somut bir biçime dönüştü. Devrimin etkisi ile yazılan kahramanlık şarkıları, zamanla gerçek hayatın
akışının dışında kaldı. Burjuvazinin iktidarı alması, peşinden sanayide yaşanan büyük atılımlar, yepyeni bir
toplumsal yapıyı beraberinde getirdi. Başta devrimci olan
ve yoksul halkla birlikte hareket eden burjuvazi, iktidara
geçtiğinde, gücünü korumak için gerici yüzünü ortaya çıkardı. “Aydınlanma hareketi” olarak gelişen akım, bu
dönüşümle birlikte gerici bir misyon yüklenmeye başladı.
İnsanların yaşadığı yıkımlar, hayal kırıklıkları, korku, deh330
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şet, bu akımın konusunun dışında kaldı. Yaşanan savaşlar, yıkımlar, tarımı neredeyse bitirdi; köylüleri çok daha
ağır koşulların içine itti. Kentlerdeki yoksulluk da alabildiğince arttı, işsiz yığınlar oluşmaya başladı. Savaşlarla
oluşan yeni sınırlar, “uluslaşma” kavramının ortaya çıkmasını sağladı. Uluslaşma ile birlikte, önceleri daha
geniş bir biçimi kapsayan Klasik Müzik, biçim değiştirerek ulusal doku ve kültüre uyumu sağladı. Yerel halk müziği, ulus kimliğinin gelişmesi ile birlikte daha gelişmiş
biçimlere büründü. Her coğrafyanın kendi yaşam biçimine özgü, kendi kültürel şekillenişine özgü melodi ve
enstrümanları kendine özgü bir gelişim yaşadı.
Bu aşamadan sonra, yüzyıllarca tekdüze ve yalın olarak
yürüyen müziğin gelişimi, çok daha karmaşık ve dağınık
biçimde ilerlemeye başladı.
Bu yeni sistem, öncekilere oranla daha karmaşık ilişkiler
üzerine kuruldu. Burjuvazi, daha güçsüz de olsa feodaller, işçiler, köylüler, küçük burjuvazi, işsizler... Toplumsal
yapıdaki bu karmaşıklık, müziğin bundan sonraki şekillenişine aynen yansıdı.
Makineleşmenin artması, ekonomik, sosyal ve siyasal
bunalımların baş göstermesi, savaşlar; korku, tedirginlik,
gelecek kaygısı, öfke gibi duyguların yoğunlaştığı, ulusal
kurtuluş hareketlerinin gündeme geldiği bir dönemi başlattı. Bu durum sanatçıları da etkiledi. Her biri bu koşulları
bizzat yaşadığı için, üretimin içeriğini yeni dönemin konuları oluşturmaya başladı. Kendini yeni döneme uyarlayabilenler, yaşadıklarını farklı şekillerde anlattılar.
Uyarlayamayanlar, eski biçimler içine gizlenerek aradılar
kurtuluşu ama yeni dönem ihtiyaç ve beğenilerine cevap
veremediğinden kaybolup gittiler.
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Yeni tarz müzik, hem içerikte hem biçimde belirgin bir
biçimde ayrışma yaşadı. Ölen feodalizmin sanatı da
ölüyordu. Gelişen devrimci sınıflar sanatlarını geliştiriyordu.
Ticaretin, hayatın her alanına egemen olması; her şeyi
pazarda tüketilen birer metaya dönüştürdü. Bilim, kültür,
sanat ve edebiyat ürünlerini de... Ve tabi müzikal üretimleri de.
Bundan önce sınıfsal bir karakter izleyen müzik, bundan
böyle içine çeşitli sınıfları alan “pazara” yöneldi. Pazarın
sahibi burjuvazi olduğundan, onun temsil ettiği değerler
kutsanmaya başlandı. Burjuvaların kendilerinden çok,
sistemin getirdiği yeni kültür, şan, şöhret, para gibi kişiyi
büyüleyecek, bu yönde teşvik edecek konular işlendi.
Pazara hâkim olan burjuvazi, şarkıları pazarda satılacak
eşya olarak gördüğünden, kendi çıkarına uygun olmayanı pazara sokmayarak eritme gücüne sahipti.
Pazarda çok farklı sınıf ve tabakalar olduğundan, beğeniler de çeşitlilik gösteriyordu. Tüm beğenileri kapsayacak
bir yöntem olarak, şarkı içinde birbirine karşıt melodiler
kullanılmaya başlandı. Farklı duyguları birleştiren melodiler. Müziğin tüm özellikleri çözümlendi. Tüm müzik türlerinden tüm enstrümanlara, hepsinin kapasitesi net olarak
ortaya konuldu. Halk müziği kalıplarından yararlanılarak,
yeni yazım türleri geliştirildi. Ancak her şeyi ile pazara
başka bir deyişle piyasaya kilitlenmiş olan müzisyenler,
pazarın ihtiyacını karşılamak için yoğunlaştılar.
Pazar ya da piyasa kavramının gelişmesi, değişen dengeler ve bunlarla birlikte modası gelip geçen akımları yarattı. Farklı zamanlarda farklı müzik akımları öne çıkıp
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geriledi. Yeri geldi öfkeyi ifade ederken rahatlatan ve eriten, yeri geldi hayal kırıklığını ifade ederken umutsuzlaştıran akımlar gelişti. Burjuvazi, daha önceki toplumlardaki
yöneticiler gibi davranmadı, müziğe özel bir önem verdi.
Halka seslenecek olan müziği yok sayıp yasaklamak yerine, doğrudan elinde bulundurarak yönlendirmeyi, ruh
halini bu müzik türü aracılığı ile belirlemeyi hedefledi.
Burjuvazinin yönlendirdiği piyasa müziğinin dışında, halkın kendi geleneklerine yaslanarak sürdürdüğü halk müziği yine diğer bir tanımla geleneksel müzik, kendi
kuralları ve içtenliği ile varlığını sürdürüyor. Kapitalizmin
gelişmesi, halk müziğinin dışında, içerik ve biçimde bu
müziğe yaslanan, bunun dışında gerek klasik müzikten
gerek diğer ulusların müzikal birikimlerinden yararlanarak varlığını sürdüren bir müzik türünü daha ortaya çıkardı. Bu müzik türü burjuvazinin yönlendirdiği piyasa
ihtiyaçları ile değil, kapitalizmde burjuvazi ile birlikte ortaya çıkan proletaryanın ihtiyaçları ile şekillendi.
Burjuvazinin yönlendirmelerinin tersine, sistemdeki adaletsizlikleri, haksızlıkları, açlık ve yıkımları, savaş ve
ölümleri, yoksul halkın yaşadığı her şeyi devrimci bir
bakış açısı ile ele alan, bu sistemle çözüm olmayacağını,
çözümün örgütlenerek mücadele edildiğinde ve yeni bir
sistem kurulduğunda geleceğini belirten bu müzik türü,
içerik ve biçimde kendine özgü yöntemler geliştirdi. Kilisenin halk müziğine uyguladığı baskı ve yasağı burjuvazi
bu müzik türüne uyguladı.
Kapitalizmin yaygınlaştığı ülkelerde asıl olarak bu akımlar
belirleyici olurken, piyasa için müzik yapanlar halkın yaşamından giderek uzaklaştılar ve koptular. Zamanla onlar
ayrı bir dünyada, dinleyicileri ayrı bir dünyada yaşar oldu333

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
lar. Büyük starlar oluştu. Ve bu starların ulaşılamazlı-ğı
kutsandı, onların izinden gidildi. Müzik özel bir yetenek
olarak gösterildi, herkesin harcı olamayacağı benimsetildi.
Sosyalizmin kurulduğu Sovyetler Birliği’nde ise müzik, kitlelerin eğitim aracı olarak benimsendi. Bu nedenle gerek
sözlerde gerek müzikte anlaşılmaz deneysel uğraşlardan
kaçınılarak, yalın ve akılda kalıcı üretimler teşvik edildi.
Müziğin kişinin gelişiminde doğrudan bir etkisi olduğu düşünülerek, sadece profesyonel değil, yarı-profesyonel,
amatör, her biçimde müzik grubu, koro, orkestra desteklendi. Ülkelerinin en büyük sanatçıları, yeri geldiğinde çok
sert eleştirilerek halkın değerlerini tanımaya, yapacakları
müziği bu değerler üzerine inşa etmeye davet edildi.
Sonuç Olarak;
Müzik, ilk çağlardan itibaren toplumsal gelişime paralel
bir seyir izledi. Toplumsal yaşamdaki sınıfsal ayrışmalar
aynen müziğe de yansıdı. Her dönem politikaların uygulanmasında, kültürün oluşturulmasında büyük önem taşıdı. Yönetenler açısından da yönetilenler açısından da
misyonlar yüklendi. Yönetenler, sistemin devamını sağlamak için milyonlarca kişiye yasaklarını benimsetmek
için ya da yozlaştırmak, değerlerinden uzaklaştırmak için
kullandılar müziği. Ezilenler ise kederlerini, sevinçlerini,
öfkelerini dile getirmek için...
Bugün yaşanan karmaşa, aynen müziğe de yansıyor.
Yüzyıllar boyu nasıl olduysa, bugünün ilişki ve çelişkileri
de farklı müzik türlerini ortaya çıkarıyor.
Piyasa dengeleri, gelişecek ya da bitecek olan müzik
akımlarını belirliyor. Piyasa dışı olan devrimci müzik, gururla yolculuğuna devam ediyor...
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YASAK BİR DİLİN ANLATICILARI: DENGBEJLER...
Tavır Dergisi - Aralık 2006
Ellerini koy sözün yüreğinin üstüne. Hissettin mi o sıcaklığı, yakıyor değil mi ellerini? “Neden?” diye sordum bilenlere. Sözün yüreği neden bu kadar sıcak? Dediler ki
“Sesin izini sür”. Dediler ki “Sorma bize, dengbejlere sor,
onlar anlatsın”... Ya dengbejlerin dili yara bağlamışsa?
Kim anlatır tarihin yaşadıklarını?
Bir dil yara bağlarsa... İniltileri duyulmaya başlanır. İnceden inceye bir sızı birikir... Taa o dağların orta yerine gömülmüş, acıların ve yasakların arasından hissedilir.
Sonra birileri çıkar gelir. Sırtlarında abaları, ellerinde asaları ve yanlarında sözlerini doldurdukları heybeleriyle...
Tarih taşırlar. Zordur o tarihi taşımak. Hele de asırlar
boyu o yükü omuzlarından hiç indirmeden taşımak daha
da zor...
Karanlıkta yalınayak yürüdünüz mü hiç? Ayaklarınız takıldı mı taşların kenarlarına? İncindi mi sözler kadar
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ayaklarınız? Of demeyin sakın... Hele o yaralarınız
kabuk bağlarsa... Siz susun, söyleyin söyleyeceğinizi bir
dengbeje, o götürsün, ulaştırsın kurulan meclislere.
Yakar dertlerin yarası. Yasaklı gecelerin sıcak konukları
dengbejler. Onların arkasına düştünüz mü gidersiniz o
yakılmış, yıkılmış geçmişinize. Tarihin o kuytuluklarında,
bazen yapayalnız kalırsınız, bazen başınızı yaslarsınız
dengbejlerin göğsüne... İnceden bir ezgi gelir konar
avuçlarınızın içine. Bırakmayın dengbejlerin peşini... Biz
de iki aydır onların peşine takıldık. Aslında uzun bir yol
yürüdük. Bu yürüyüş dengbejlerin yürüyüşünün yanında
çok kısa kalır biliyoruz. Sözün o sıcaklığını yitirdiği bugünlerde, o sözün sıcaklığına sığınmamız o kadar güzel
ve anlamlı ki... Bize Ahmede Xani, Meme Alan, Evdale
Zeynike eşlik etti... Bazı yerlerde de Mehmet Uzun. Irak
sınırını geçerek içlere doğru yaklaştık iyice, Ehmede Fermane Kiki karşıladı bizi.
Oralarda sorduk: Kim bu dengbejler? Kime sorduysak
anlatmakta hep zorluk çekti. Dengbejleri anlatmak... Yani
anlatıcıyı anlatmak, söz ustasını yazıyla anlatmak...
Dengbej, Kürtçe’de bir şeyi sözle aktarmak anlamına
gelir. “Deng” ses, “bej” söyle, aktar... Kürt halkı tarihi
boyunca kültürünü sözle icra etmiş. Söze ve sese yaslamış sırtını. Uzaklara, seslerini sarıp tarihin kararmış
sayfalarına, öyle göndermiş...
Tarihlerini yazılı aktarma olanağı bulamamışlar. Bundan
dolayı kültürünü sonraki kuşaklara aktarmak işini de sözler ve anlatıcılar üstlenmiş. Araştırmamız boyunca fark
ettik ki, yazılı kültürler arasında bir korku var. İki yüz yıl
önce Bağdat Valisi’nin, yazı ve edebiyatla haşır-neşir
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olan Kürtleri yakalama emri çıkardığı ve ele geçirilenlerin
derisini yüzdürüp özel çerçevelere gerdirdiği biliniyor.
Bir sayfalık yazı, onlar için derilerinin yüzülmesi anlamına
gelir. Bu korkunun, yazılı edebiyatla aralarında bir mesafeye yol açmasının yanı sıra; yazılı edebiyatın gelişmesini de engellemesi, bu alanda ciddi bir boşluk
doğurmuş. Bunu aşmanın yollarını aramaya çalışmışlar.
Dengbejler, sözlü edebiyatın mimarları olarak yasakları
ve zorlukları göze alarak kendilerini vurmuşlar dağ yollarına. Hem roman yazarı, hem söz ve beste ustası, hem
de tarihin tanığı...
Dengbejlerin sıcak soluğu o zorlukları üstlenmiş. Dengbejler, söz ve müziğin yardımıyla bir dengbejlik geleneği
yaratmış ve ortaya yeni bir dil ve türkü tarzı çıkarmış.
Böylece Kürtlerin günlük yaşamlarının ufak ayrıntıları
üzerine kurulu bir sözlü edebiyat başlamış ve bu anlatılar, muhtevasındaki melodiler sayesinde daha geniş kitlelerin ilgisine neden olmuştur. Uzun yollar kat ederek bir
bölgeden başka bir bölgeye kültürlerini taşımaya başlamışlar.
Dengbejlerin yaşamı gezmek ve anlatmak. Yaşananları
anlamak, anlatmak, onların hikayesini anlatırken türküsünü söylemek. Bir halkın açlığını, yaşadıkları acıları anlatmak... Zor, evet. Hem de çok zor. Savaşları ve
savaşlardan arta kalan acıları, kurşun geçmiş tenin geride bıraktıklarını, yaralı sokakları, ıssız yurtları, köyleri,
kimsesiz kalan yolları... Kahramanlıkları... İhanetleri...
Bir kara haber vermek ne anlam taşır, yüreği türkülerle
ve hikayelerle dolu bir dengbej için? Kılamın yüreğine sığınır, sırtını ona yaslar, öyle söyler söyleyeceğini.
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“Dengbejler genelde okuma yazma bilmeyen, sözlü kültürün özellikleri ve değerleriyle yetişmiş, yaşadığı toplumu, gelenekleri, koşullarını, çelişkilerini iyi bilen, güçlü
bir belleğe sahip, sese ve söze biçim verebilirken onu
estetize edebilir yetenekte, Kürt halk hikayelerini bir ezgiyle yoğurarak, kimi zaman da bir enstrüman eşliğinde
belli bir zaman diliminde bu hünerini dinleyici topluluğu
karşısında icra eden anlatıcılar olarak değerlendirilebilinir.” diyor Abidin Parıltı. Bir de yıllardır dengbejlerle dostluk kuran onları anlatan Mehmet Uzun’a soralım;
bakalım, o ne diyecek dengbejler için:
“Size dengbejlerimi anlatayım.
Evet, dengbej, dengbejlerim, dengbejlerimin sesi, kelamı, dili. Bunları anlatayım size. Dengbej, sese nefes
ve yaşam verendir. Dengbej, sesi kelam, kelamı kılam,
türkü haline getirendir.
Dengbej, söyleyendir, anlatandır. Tıpkı yazılı edebiyatın
ilkdengbeji Homeros gibi.
Yani dengbej; söyleyen, sözü nakşeden belleği canlı, diri
tutan, hatta bellek olan. Ancak dengbejin tanımı sadece
bu kadar da değil, bu kadarı bir dengbeji tanımak için oldukça eksik; dengbej, sadece sese biçim veren, onu söyleyen değildir, aynı zamanda sesi stran, türkü, müzik haline
getirendir de. Tıpkı Homeros’un tanrıçası gibi. Söyle, tanrıça. Yani stran, kılam olarak, bir ritim, bir makam eşliğinde,
bir müzik haline getirerek söyle. Söyle; öfkeyi söyle, öfkeyi
dinleyiciye ulaştır, kelamı bir inci gibi dizerek, bir kuyumcunun elması işlemesi gibi, kelamı işleyerek, söyleyiş biçimiyle kelamı güçlendirerek, kelamı kılam haline getirerek
dinleyicinin yüreğine, ruhuna hitap et.
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Evet, dengbej, yani Homeros’un tanrıçası. Sese biçim ve
ritim, yaşam ve duygu veren; kelamı, sözcüğü, gönül ve
yüreği terbiye eden, coşturan, teselli eden bir güç, bir kaynak haline getiren ‘tanrıça...’ İşte dengbej bu: İnsana, insanlığa bir dil; kimlik, tarih, benlik, bellek veren ses, nefes;
insanı, insanlığı, insana anlatan, çağlar boyu, zamanlar
boyu, kesintisiz bir çağlayan haline getiren kaynak.
Dengbej; kelam ustası, kılam ustası.
Şimdi dengbejlerimi anlatmaya başlayayım.”*
Dengbejlerin yeri, yurdu yoktur. Şehir şehir, köy köy dolaşıp, gittikleri yerlerde divan kurarlar. Geçimlerini de
böyle sağlarlar. Âşıklar gibi dolaşır ve gittikleri yerin türkülerini ve hikayelerini anlatırlar. Söylenen türküleri, anlatılan hikayeleri başka köylere şehirlere taşır, oralarda
anlatır ve söylerler.
Bazen tanıdık hikayeler de bulunur. Daha önce başka
dillerle anlatılan hikâyeleri dengbejlerden de dinlemek
mümkün.
Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Erzurum kışının dondurucu soğuğunu, çatıdan çatıya atlarken donan kedilerle anlatıyor. Ape Oado da, aynı hikayede açlık ve
dondurucu soğuktan bahsediyor:
“Açların en genci de, kedi gibi, dama sıçradı, iki sıçradı,
üçüncüsünde, kedi gibi, dama tırmandı. Kedinin kaçabileceği bir yeri yoktu. Ama karşı ev, karşı evin damı? Kedi
deyip geçmeyin, ölüm zamanında, çaresizlik zamanında
çılgınlıksa çılgınlık, ölümse ölüm! Son bir gayretle kedi,
gözlerini ölümün korkusu sinmiş o zavallı küçük mahlû339

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
kat, karşı dama ulaşmak umuduyla, kendini boşluğa fırlattı. Dediğim gibi zaman, kırmızı kar zamanıydı, en olağandışı şeylerin bile olağan hale geldiği bir zamandı.
Soğuktu, dünyada yaşanmamış bir soğuk vardı. İnsanın
ağzından çıkan nefesin bile çıkar çıkmaz halkalar halinde donduğu bir zamandı. Her şey donuyordu. Kedicik
de dondu. İki damın arasında, öyle dondu kaldı. Evet,
evet; havada, boşlukta, yerden insanlardan uzak, öyle
dondu kaldı. Bu gözler bunu gördü, buna şahit...’
Öykünün bitmesinden sonra ‘Qado’ diyor, bu sert akraba,
‘Qado, işin gücün bizi el aleme rezil etmek, yapma, yalanın da bir haddi hesabı olmalı. Bu kadar da yalan
olmaz Qado. O kediyi öyle havada, orta yerde bırakma.
Onu ya ilk dama geri götürya da diğer dama ulaştır.
‘Hayır’ diyor Ape Qado da gülümseyerek. ‘O kedi öyle
havada donmuş kalacak.’
‘Ama bu doğru değil, Qado. Bu doğru olmaz, vicdansız
Qado”*
Hiçbir dengbej zengin, varlıklı olamamış. Sıradan bir yaşamları var hepsinin. Zaman zaman beylerin, ağaların
divanlarına gidilip orada muhabbet etmişlerse de bu belirleyici değil. Dengbejler yoksulluğun derdi, tasası ve
dermanıdırlar. Ağaların, beylerin eğlence mezesi hiç olmamışlar.
Dengbejliğin ana damarı doğaçlamadır. Anlattıkları hep
doğaçlama üzerine kuruludur. Derleme yapanlar da
olmuş ama bunun sorunlar yaratması da söz konusu.
Derleme yöntemleri ezbere dayalı olduğu için türküler ve
hikayeler değişime uğramış çoğunlukla. Her dengbej
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derlediği türküye ya kendisinden bir şeyler eklemiş ya da
yazılı olmadığı için bazı bölümler zamanla unutulmuş ve
değişime uğramış. Bu nedenle bir dengbejin kendi eseri
bile bir diğerinin aynısı olmayabilir. Hatta bulunduğu
ortam dahi belirleyici olabilir. Yaşadığı herhangi bir olayın
etkisi de ona yansımış olabilir.
Bunun yanısıra gittikleri yerlerin kadınları tarafından söylenen türküleri dinleyip bir yerden bir yere taşımışlar. Kadınların söyledikleri türküler ve anlattıkları hikayeler
olmuş. Kadın dengbejlerin her yere gidememesinden dolayı, söyledikleri birçok hikaye ve türkü belirli yerlerle sınırlı kalmış. Dengbejlerin bu aktarıcı rolü sayesinde
birçok türkü veya hikaye, onu yaratan kadınlardan alınmış, yeniden derlenerek daha geniş dinleyici kitlesine
ulaştırılmış. Aksi halde birçok türkü ve hikaye, yaratıcısı
köylü kadınların ölümüyle birlikte unutulup gitmesine yol
açardı. Ki unutulup giden de çoktur.
Dengbejler neleri konu ederler türkü ve hikayelerine? Bu
soruya da cevap aradık.
Kürtler söze ve hikayeye büyük önem verirler. Yazılı edebiyatla çok geç tanışmaları ve bunu bugün dahi tam olarak benimsememeleri, Kürtlerde sözlü edebiyatı daha
önemli kılıyor. Kürtlerde okuma-yazma oranı oldukça
düşük. Bundan dolayı da tarihlerini yazılı olarak değil,
sözlü olarak öğrenmişler. Söze büyük önem verdikleri
için dengbejlere de büyük önem veriyorlar. Çünkü dengbejler Kürt halkı için önemli bir kaynak oluşturuyor. Tüm
kapılar dengbejlere açıktır ve dengbejler aşiretlerin
övünç kaynağıdır. Birbirine düşman aileler, aşiretler, köy
ve yöreler arasında rahatlıkla dolaşırlar. Kimse dengbejden korkmaz, ona dokunmaz. Hatta bir kavga çıkmışsa
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ve o anda dengbej gelmişse kavga orada biter. Dengbejler de bunu bildikleri için hikaye ve türkülerinde hemen
hemen her konuyu işlemiş: Aşk, sevgi, kahramanlık, ayrılık, kuraklık, açlık, soğuk vb.
Aşk ve sevgi kendi içinde ikiye ayrılır. Birincisi gerçekten
yaşanmış olanlar ve anlatıcının bi-re-bir kendisinin yaşadığı, yani hikayenin baş kahramanı, hikayeyi anlatan
dengbejin kendisi olan... Bu hikayenin piri Evdale Zeynike’dir. İkincisi; hikayeyi anlatan ve o hikayenin türküsünü
söyleyen, hikayenin kahramanı olmayanlar. Bunlar genelde dengbejin yaşadığı bölgeye özgü olanlardır. Ya da
duyduğu, eğer okuma-yazması varsa, yazılı bir kaynaktan
okuyup ondan etkilendiği, o olayları anlatan bir tarz. Bazen
gerçek, bazen hayal ürünü, bazen de abartı öne çıkarılıp
efsaneleşen hikayeler de anlatılır. En bilinen Mem û Zin
ve Dervveşe Evdina’dır. Dengbejlerin anlattıkları aşk hikayelerinin hepsinin sonu trajediyle bitiyor. Hikayelerin temeli ayrılık üzerine kurulu; yani birbirine kavuşamaz,
dengbejin kahramanları. Kavuştuğunda ise yanar, kül
olurlar. “Mutlu aşk yoktur” dengbejlerin hikayelerinde.
Kahramanlık hikayeleri... Birçok dilde anlatılan ve dinleyenin hep kendisini o kahramanın yerine koyduğu hikayelerin benzerini dengbejlerden de duyuyoruz. Bu
hikayeler birçok yönüyle önemli. O toplumun ya da o dili
konuşan halkın kültürü, değer yargıları, yaşam biçimi, alışkanlıkları ve yaşama bakış açısı yansıyor. Bu nedenle bu
hikayeleri dinlerken o ortamı canlandırmak zor olmuyor.
“Kahramanlık hikayeleri, insanların kişisel arzularını ve
yaşadıkları topluma karşı olan sorumluluklarını inceler.
Ancak nerdeyse bütün hikayelerin sonucunda kahramanın seçimi; toplumunu esenliğe çıkarmak için ölümü
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göze almak olur. Ancak bütün bunlara rağmen kahraman
kusursuz değildir. Kişinin kahramanlık nitelikleri kadar insani zayıflıkları da toplumun diğer bireylerini ilgilendirmekte ve bu zayıflıklar öğretici de olabilmektedir. Bu
zayıflıklar özellikle dinleyicide bir özdeşlik duygusunun
kurulmasını sağlar.”**
Dengbejler hikayelerini yaşamın birçok ayrıntısıyla zenginleştirirler. Doğanın güzelliğini, bulundukları coğrafyanın verimliliğini, bereketini anlatırlar. Soğuklar daha çok
konuk olur hikâyelerine. Ayrılığı ve hastalığı Evdale Zeynike şu dizeleriyle anlatıyor:
“Turna, hey turnam, bu Iğdır ovasının Nazlı turnası, turnam
Arıkuşları okuyor şimdi Sürmeli Paşa’nın divanında,
Bülbüller okuyor bu ayvanda,
Geçer yıl şu zamanlar Evdale Zeynike’ydim ben,
Yeryüzünün arıkuşuydum ben,
Gün ışığının bülbülüydüm ben,
Acem sınırında oturan ben,
Atların süvarisi, Gule’nin nazlı edasının Aşığıydım ben,
Güle, bahtsız Güle, körüm, ben körüm,
Derman hani Güle? ...”
Ehmede Fermane Kiki, sürgün yıllarında dert ortağı olan
kavalına bakın neler söylemiş. Şeyh Sait Ayaklanmasında sağ kalan ve gidip sürgünde yaşayan Kiki için kavalı, dert ortağıdır. Her şeyini ona anlatır, onunla dertleşir,
onunla selam gönderir sürgün edildiği yurduna:
“Sesin
Gamlı insanların gözyaşlarını Ayrılıkların sıcak selamını
Kırık kalplerin çığlığını getiriyor bana kavalımsın sen
Yurtsuzların sesi, kavalım benim…
Şirin kavalım seher ayazında akşam alacasında
Yalnızların arkadaşı, kırık kalplerin yoldaşısın...”
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Vatan ve dil. Biri olmadan diğeri olmaz. Bunu dengbejler
de bilir ve onun için bu, söyledikleri türkülere ve anlattıkları hikayelere yansır. Vatan ve dili için, dengbej Feqiye
Teyran’a kulak verelim.
“Dil anadır, kucağında çocuk
Ülke baba, içinde egemenlik
İnsan yetimdir ülkesiz...
AnamdIr güzel dil
Kibar methiye hep güzel
Gam ve keder yaşadın sen hep”
Bu dizelerden sonra bize söz düşmüyor. Onlar, dengbejler, bir tarafta yasaklı dilleri, yılların köreltmek için sürekli
kum serptiği gözleri ve o kuma inat görmek için çabalayan bir halk. O halkın söz ustası, yılmaz kültür elçileri
dengbejler.
Düştün mü dengbejlerin peşine, duramazsın, yer-yurt bilmez, öylece gezer durursun. Seni duygudan duyguya
sürükler durur. Bu gezi bize birçok şeyi yaşattı. İnsanın
dilinin bu kadar yara almış olması ve bu kadar baskının,
yaranın içinde insanın özlemlerini anlatacak bir yeriyurdu olamaması... Bu yol boyunca ıssız yerlere, yakılmış, yıkılmış virane evlere rastladık. Yüz yıllar öncesine
gidip, bugüne geldik. İnanın hiçbir fark yoktu. Bu da insanın yüreğine yüzlerce acının çivisini çakıyor. Her dengbejin ayrı bir acılı yaşam hikayesi, her dengbejin acı dolu
türküsü... Bu karmaşık duygular ve dil özlemleri hep var
olagelmiş...
Anlatmaya çalışmak o kadar zor ki... Hangi birini anlatalım diye düşündükçe, içinden çıkamıyorsun. Ahmede
Xani, Meme Alan... Sonra uzanıp iki yüz yıl sonrasına...
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Kürtlerin Home-ros’u Evdale Zeynike, sizi götürsün
800’lerin başına; oralarda divanlar kurup, size aşkın kutsallığını anlatsın. Sonra, Ermeni olmasına rağmen Kürtlerin gönlünde kendisine güzel bir mekan ayırtan bir
dengbej, Karapete Xaço sizi Ermenistan’da dolaştırsın.
Hamidiye Alayları köylerini bastığında 15 yaşındaki Xaço’nun kimsesi sağ kalmaz. O da artık köy köy dolaşıp
dilencilik yapar. Yaşadığı onca acı, ona türkülerin kaynağını gösterir.
Yeni ayaklanmalar ve sürgünler başlar. Velhasıl yolu
Ermenistan’a düşer, orada Sovyet radyolarında Kürtçe
hikayeler anlatır, türküler söyler. Kendi diline hasret
kalanlar belirli saatlerde radyonun başına toplanır Karapete Xaço’yu dinlerler. Bir taraftan da camdan dışarıya endişeli gözlerle bakarlar. Evlerinin basılıp, yasak
dilden türküler dinledikleri için hapse atılmaktan korkarlar.
Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte Xaço susar, bir daha da
duyan olmaz. 102 yaşında hayata küsmüş olarak veda
eder dengbejliğe. Meryem Xan, bir kadın dengbej... Feodal yapıyı zorlayarak kendi türkülerini söylemek, o kadar
kolay olmasa da, başarılı olur. Ses rengi ve türküleriyle
dengbejlik geleneğini sürdürür Meryem Xan.
Daha yazacak o kadar çok dengbej var ki, söz açıldıkça
onlar bizi sürükleyip götürüyor. Bazen kavalın şahı Egide
Cımo’ya takılıyoruz, bazen Mehmet Baran’a, onun kemanının yerinin farklı olduğunu görüyoruz. Sonra ‘38
Dersim İsyanında kurşuna dizilmiş hali gözlerimizin
önüne gelince, dönüp oğlu Mahmut Baran’a bakıyoruz.
O da tütünü atın sırtına vurup Erzincan yollarına düşüyor,
türküleriyle anlatıyor bize yaşananları...
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Diğer dengbejler, yani adlarını bu kısacık yazıda zikredemediklerimiz, bizi bağışlasınlar. Ama onların kurdukları
divanlarına yine gideceğiz ve yine onların sözlerine sırtımızı yaslayıp koca bir halkın tarihini öğreneceğiz. Biliyoruz dengbejler hiç susmazlar, dillerine kelepçe vurulsa
bile, onlar iniltileriyle anlatırlar anlatacaklarını.
(*Dengbejlerim / M. Uzun, ** Dengbejler / A. Parıltı)

Diyarbakır’da Dicle Fırat Kültür Merkezi (DFKM) bünyesinde çalışmalarını sürdüren dengbejlerin başkanı Dengbej İsmail ile konuştuk.
Dengbej kültüründe geçmişle bugün arasında ne
fark var?
Geçmişte dengbejler değerliydi. Eskiden düğünler dengbejsiz olmazdı. Davul-zurna olmadığı için dengbejler
söylerdi. Bildiğimiz gibi söylenmezdi, biri söyler diğeri arkasından tekrar ederdi düğünlerde. Dengbejler kılam
(türkü) söylemeye başladıklarında insanlar oturup saatlerce dinlerdi. Şimdi ise, insanlar, dengbej anlatmaya
başladıktan kısa bir zaman sonra kalkıp gidiyor. Dengbeje, kılama saygı vardı.
Eski zamanlarda Batman’da yaşayan bir dengbej yabancı bir köye gitmiş ama onu kimse evine almamış, o
da bir taşın üstüne oturup başlamış kılam okumaya. Köy
ağası onu dinledikten sonra çok beğenmiş almış atın sırtına bindirmiş ve gezdirmiş.
Gençlerin kendi kültürlerine sahip çıkmasını istiyoruz.
Yoksa bizden sonra dengbej kalmayacak. Dengbejlik
kolay gelmedi bugünlere. Tam on beş yıl ağzımı açmadım, kılam söylemedim. Yasaktı çünkü. Benim iki yüzün
üzerinde kasetim vardı dengbejlerin okuduğu. 12 Eylül
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darbesiyle yasaklanınca alıp kasetleri toprağa gömdüm.
Devlet yasaklamıştı “fermane devlete gıra-ne” (devletin
fermanı ağırdır). Kürtçe anadilimizdir, bu yüzden herkes
sahip çıksın, yoksa dengbejler biter.
Söylediğiniz kılamların kaynağı nedir?
İnsanlardı. Ölüm ve acılar yaşandığında kılam söylenmeye başlar. Çekilen acılardan dolayı dengbejler çok
kılam okumuştur. Mücadelede yaşamını yitirenler üzerine söylenir. Şeyh Sait ile birlikte ayaklandığı için Bitlis’te
asılanlar üzerine söylenir. Kaynak çok.
Dengbejler sadece acıyı mı söyler?
Hayır. Birbirini sevenler üzerine olan kılamlar vardır. Aşkı,
sevgiyi anlatan kı-lamlar daha fazladır.
Dengbej için aşk nedir?
Dengbejler aşksız söyleyemezler, aşk onu tutar başlar
söylemeye. Şimdi beni bir aşk tutsa başlarım söylemeye.
Kılam bir anda olur, planlayayım, söyleyeyim diyerek
olmaz; bir anda içine doğuyor söylemeye başlıyorsun.
Yani zamanı yok.
Karşılıklı atışmalarınız oluyor, atışırken neler hissediyorsunuz?
Karşılıklı atıştığımız zaman kendimizi 18-19 yaşındaki
gençler gibi hissediyoruz. Karşılıklı, dengbejler, atıştığı
zaman kazanma hırsı olur, birinin pes etmesi gerekiyor.
Biri pes edene kadar karşılıklı atışmalar devam eder.
Bir yörenin dengbejleriyle diğer yörenin dengbejleri
arasında farklılıklar var mı?
Her yörenin dengbejlerinin makamsal farklılıkları vardır.
Her yörenin kılamının makamı farklıdır tabii ki. Serhad’ın
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makamı daha hızlı ve diktir, Mardin’in daha yavaş, Batman’ın Serhad’a daha yakındır, Diyarbakır’ın daha yavaş
ve yumuşaktır. Dengbej Serhad’dan çıkmıştır. Serhad’da
kadın, kız, çoluk çocuk herkes dengbejdir.
Bugün dengbejler nerede?
Bugün dengbejler perişan durumda, maddi durumları
çok kötü. Dengbejlere bugün değer verilmiyor. Eskiden
dengbejler geldiği zaman sabırsızlıkla onların söylemesini bekliyorduk ama şimdi böyle bir şey yok. Gençler bu
kültüre sahip çıkmazsa, bizden sonraki nesillere dengbej
kalmaz diye düşünüyorum.
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ANADOLU’DA ÂŞIKLIK GELENEĞİ - 1
Tavır Dergisi - Mart 2008
Anadolu’nun en önemlilerinden geleneklerinden biri âşıklık geleneğidir. Halkımızın beğeni ve birikiminin onlarca
asırlık ince delikli süzgecinden geçerek kendini geliştirmiş,
kendine bir yol, kendine bir ışık ve ilkeler bütünü yaratarak
günümüze değin ulaşmış bir gelenektir aşıklık geleneği.
Her türlü gelenekte olduğu gibi edebi geleneklerde de,
toplumun yaşam biçiminin değişmesiyle birlikte bir değişim, gelişme veya gerileme söz konusudur elbette. Âşık
şiiri de, aşıklık geleneği de böyledir. Hayat bulduğu toplumun yaşam biçimine, halkın genel karakteristik özelliklerine, olaylarına hatta mizah anlayışına dahi ışık tutar,
onunla birlikte gelişir veya geriler. Toplumun olaylar karşısındaki tavrını aşık şiirinin mısralarında bulmak mümkün.
Halkın kimliğinin ortaya konduğu ürünlerdir aşığın şiirleri.
Âşıklık geleneğinin ne demek olduğu ve aşıklığa ilişkin
onlarca tanım yapılmış...
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“Âşık, halk edebiyatında doğaçlama şiir söyleyebilen,
atışabilen, çoğu zaman gezgin olan ve bir ustadan el
almış kişidir.”
“Âşıklık geleneği, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek
biçimlenmiş, belirli kuralları olan, şiirin kalıcı ve etkileyici
gücünden yararlanarak kuşaktan kuşağa aktarılan bir
değerler bütünüdür.”
“Anadolu âşıklık geleneğinde, saz çalarak şiirler okuyan,
halk hikayelerini anlatan gezgin şairlere aşık adı verilmiştir.”
“Âşık, bulunduğu toplumun sözcüsüdür.”... Ve bunun gibi
daha nice tanımlamalar...
Aşığın dediği gibi, “...Özünü yazmaya yetmiyor kalem /
Türünü saymaya az gelir kelam...” Derdimiz aşığı, aşıklık
geleneğini kelimeleri belirli olan bir tanıma hapsetmek
değil elbetteki. Bu mümkün de değil. Yukarıdaki yaklaşımların hiçbirine karşı çıkmak doğru değil. Eksik olanlar
olabilir belki ama hepsi doğru.
İşte, bizim derdimiz; halk edebiyatının belki de en canlı,
halkın yaşamı ile en yakından ilgilenen, o yaşamın içinden doğan, toplumu en yakından ilgilendiren ve etkileyen
bölümünü, âşık edebiyatını tanımak. Onun tüm niteliklerini mümkün olduğunca eksiksiz olarak belirtmek, açıklamak. Öyle ki bu gelenek, tüm Anadolu’da güçlü
temsilciler yetiştirmiş, halkın duygu ve düşüncelerini, yaşamını günümüze kadar tüm çıplaklığı ile gözler önüne
serebilme gücüne sahip olmuş, hatta yeri geldiğinde kurulu bozuk düzene halkın söyleyemediklerini ileten, haykıran bir sözcü olmuştur.
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İSLAMİYET ÖNCESİ ÂŞIKLIK
Halk şiirinin günümüze kadar ulaşmış en eski örnekleri
sözlü halk şiirleridir. Elbette ki âşık geleneğinin temelini
oluşturan müzik ve şiirin ilk kıvılcımlarının bulunması imkansız. İnsanlık tarihi kadar eski bir konu bu... Biz esas
olarak âşık geleneğinin ülkemizdeki doğuşunu ve gelişimini anlatmakla yetineceğiz bu yazımızda.
Bir toplumun yaşama biçimi ile edebiyatı, sanatı arasında sıkı bir bağ vardır. Toplum içerisindeki gelişim ve
değişimler edebiyatta da etkisini gösterir. Âşık edebiyatının beslendiği kaynakları gözler önüne sermek için,
âşık edebiyatının doğuşu olarak kabul edilen 15. yüzyıldan daha gerilere gitmek gerekir.
Âşık edebiyatındaki şiir geleneğinin temellerinin İslamiyet öncesinde toplumun önemli birer üyesi olan ozanlar
tarafından atıldığı söylenir. Göçebe Oğuz topluluklarında
şimdiki bağlamanın atası olarak bilinen kopuz eşliğinde
destan, türkü okuyan kişilere “ozan” dendiği biliniyor.
Ozanın ilk olarak nerede ortaya çıktığına ilişkin sayısız
tez var ortada. Ozanlar, yaşadığı toplum içerisinde dini,
sosyal ve siyasal anlamda birçok görev üstlenen, topluma birçok konuda önderlik yapan kişilerdir. Halk edebiyatının ilk ürünleri sayılan sözlü eserlerin (destan,
sagu, sav...) aktarıcılarıdırlar ozanlar.
Her ne kadar halk şiirinin oluşumuna ilişkin yeterli bilgi
ve belgeye sahip olmasak da edebiyatın ilk ürünleri göçebe bir kültürün izlerini taşır. Türklerin Orta Asya’da
ayrı ayrı boylar halinde yaşamayı terk edip Anadolu’ya
yerleşmesinin etkilerini edebiyatta da hissetmek mümkün.
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Edebiyatın ürünleri; sözlü kültür ortamıyla yayılmış ve taşınmış olan sözlü edebiyat, yazının kullanılmasından sonra
ortaya çıkmış olan yazılı edebiyat şeklinde ikiye ayrılır. İslamiyet öncesi edebiyatın günümüze kadar gelmiş en eski
örnekleri sözlü edebiyatın ürünleridir, halk şiirleridir.
Sözlü Edebiyat Ürünleri
Halk şiirinin sözlü geçmişine baktığımızda yeterli bilgi ve
belgeye sahip olamadığımızı görüyoruz. Sözlü kültür ortamı ile yayılmış ve taşınmış olması, onun belgelenememesi ve kalıcı olmaması sorununu da doğurmuştur.
Sözlü edebiyatın ürünleri, çoğunlukla hem dini hem toplumsal içerikli toplantılarda ortaya çıkar. İnsanlar sevinci
de, acıyı da bu toplu tören ve toplantılarda paylaşırlar.
“Şölenler” , “sığır törenleri” , “yuğ törenleri”nde ortak
duygularla bir araya gelinir. İşte bu toplantılarda “kam”,
“baksı”, “ozan”, “şaman” adı verilen kişiler hem bu
toplantıları yönetir, hem de kopuz eşliğinde törenin içeriğine uygun şiirler söyler. Bunların yanı sıra hem hekimlik,
hem de bilgelik özellikleri bulunan bu kişiler, toplumda
yarı kutsal kişiler olarak da bilinirler.
Bu dönemde şiirlerin konusu genellikle sevgi, kahramanlık ve dindir. Özellikle göçebe yaşamın temel duygusu ve
konusu olan kahramanlık, destan geleneğinin gelişmesinde belirleyici duygu olmuştur. Destan bu sayede kuşaktan kuşağa aktarılabilmiştir. Hem inanma, hem de
tarif edilemeyen ve baş edilemeyen doğa olaylarından
korunma, kötülüklerden korunma ihtiyacı ile doğmuş
olan din olgusu, o dönemin edebiyatına ve yaşamına
ciddi bir şekilde yansımıştır. Doğadaki güzellikleri anlatma isteği şiire yansımış ve bu istek sözlü edebiyatın
ürünü olarak karşımıza çıkmıştır.
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Sözlü edebiyatın ürünleri arasında en önemli yere sahip
olan destanlar, kahramanlık olaylarını veya bazı toplumsal olayları manzum biçiminde dile getirirken, olağanüstü
ile gerçeği, efsane ile tarihi birbiri ile kaynaştırır.

- Altay Destanları (Yaratılış Destanı,
Ural Batur Destanı, Maday Kara Destanı),
- Saka Destanları (Alp Er Tunga Destanı,
Şu Destanı),
- Hun Oğuz Destanı,
- Göktürk Destanları (Bozkurt, Ergenekon),
- Uygur Destanları (Türeyiş Destanı,
Göç Destanı...),
- Biyenpi Destanı gibi destanlar, kuşaktan kuşağa
aktarılarak günümüze kadar ulaşabilmiş olanları...
Destan dışında, aşık edebiyatındaki koşma türünün
yakın olduğu koşuğu, yuğ törenlerinde okunan ağıtlar
(sagu), sözlü edebiyat geleneğinin nazım türleri arasında
sayabileceğimiz türler...
Ve ayrıca “sav”lar (atasözü) uzun yıllar içinde edinilen
hayata ilişkin deneyimlerin ardından varılan yargıları, fikirleri genellikle mecâzi bir dille, kısa ve kesin bir dille anlatan, öğüt veren özlü sözlerdir. Koşuklar, sagular, savlar
ve destanlar günümüze değin değişik evrelerden geçerek, isim değiştirerek günümüzün halk edebiyatında yerini korumaktadırlar.
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Halk edebiyatının Türk edebiyatı içerisindeki yerine ilişkin birkaç cümle etmekte fayda var. Hala günümüzde
okullarda okutulan ve birçok araştırmacının kitaplarında
yer alan bazı düşüncelere katılmadığımızı belirtmek isteriz. Genellikle Türk Edebiyatının dönemleri anlatılırken,
İslamiyet öncesi ve sonrası baz alınır. Ve İslamiyetten
önce Türk edebiyatı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüme ayrılır. İslamiyet’in yoğun etkisinin görüldüğü dönemde ise Türk Edebiyatı’nın “Divan Edebiyatı” ve
“Halk Edebiyatı” olarak ikiye ayrıldığı belirtilir. Ve İslamiyet öncesinde var olan, değişerek hala varlığını sürdüren sagu, sav, destan gibi ürünlerin İslami dönemden
sonra oluşturulduğu iddia edilen halk edebiyatı ile ilgisi
kurulmaz. Daha doğrusu bu nokta eksik kalır. Bundan
dolayıdır ki, halk edebiyatının yüzlerce yıllık geçmişinin,
gelişiminin üstünün kapanması, göz ardı edilmesi söz
konusudur. Bu da halk edebiyatının, tıpkı divan edebiyatı
gibi, sonradan oluşan yada oluşturulan bir edebi dönem
veya gelenek olarak algılanmasına sebep olur. Oysa
halk edebiyatının en eski ürünleri yukarıda saydığımız
atasözlerine, destanlara ve ağıtlara dayanır. Halk kültürünün asıl kaynakları işte bu sözlü kültürün ürünleridir.
Elbette ki daha sonra gelişen yazılı ortam ve hatta günümüze gelecek olursak elektronik ortamın bu ürünlerin
oluşmasında, yayılmasında ve de korunmasında önemli
bir rolü vardır ama asıl olan ifade ettiğimiz gibi sözlü kaynaklardır.
Yazılı Edebiyat Ürünleri
Kültür ve edebiyat tarihimizde ozanlık geleneği ve ozanlar kendi yaşadıkları dönem ve coğrafyada etkili olmakla
kalmamış aynı zamanda durağan olmadan, dünde saplanıp kalmayarak ve halk biliminin etkin ve dinamik yapısı
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içerisinde günümüze kadar gelerek etkisini sürdürmüştür. Ozanlık geleneği ad değiştirip “âşıklık geleneği”
olmuş ve her daim canlı, diri kalmıştır. Yazının kullanılmasıyla birlikte, sözlü edebiyatın arkasından gelerek
ürünler ortaya koyan yazılı edebiyat döneminde de bu
geleneğin izlerini bulmak mümkün.
En eski yazılı edebiyat ürünlerinden olan Divan’ü Lugati’tTürk’te kopuz çalan müzik sanatçılarına kam, baksı, oyun,
şaman, ozan gibi isimler verildiği görülmektedir. Bazı sanatçıların kazılarda ele geçirilen şiirlerinde “koşuk”, “kojan”,
“takşut”, “ır”, “yır”, “kug”, “şlok”, “kavi”, “padak” gibi
isimler verilen nazım biçimlerine rastlanmıştır.
Türklere ait bilinen en eksi kaynak, 6. yüzyılda yazılmıştır. Orta Asya Türklerinden kalan bu yazılı ürünler, bulundukları bölgelere göre isimlendirilmişlerdir. “Orhun
Yazıtları”, “Yenisey Yazıtları”, “Altay Yazıtları” gibi.
Orhun Yazıtları, Göktürklerden kalan hem Türk tarihinin
hem de Türk dilinin en eski ürünü olarak kabul edilir.
Âşıklık geleneğinin asıl ürünlerinin verildiği, geleneğin
tüm özellikleriyle var olup, kendi yolunu tam olarak oluşturduğu 16. yüzyıla gelmeden evvel Aşık Edebiyatını hazırlayan etkenlere değinerek başladık yazımıza. Âşıklık
geleneğinin oluşmasında, bu geleneğin bir parçası olup
burada yetişen âşıkların şiirlerinde geçmişten günümüze
kadar bu tarihi mirasın etkisi var. Artık âşık edebiyatının
Anadolu’da nasıl oluştuğu konusuna gelebiliriz.
(*Şölen: Totemin yılda bir kurban edildiği dini içerikli toplantılar.
**Sığır töreni: Boyun bütün erkeklerinin katıldığı sığır avı sonrasında
yapılır.
***Yuğ törenleri: Sevilen sayılan bir kimsenin ölümü üzerine yapılan
cenaze töreni.)
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ANADOLU’DA ÂŞIKLIK GELENEĞİ - 2
Tavır Dergisi - Nisan 2008
Geçtiğimiz bölümde ele aldığımız ve âşık edebiyatının
kaynakları olan yazılı ve sözlü eserler, halk edebiyatı denizinde adeta kum tanesi niteliğinde. Aslında halk edebiyatı eserlerinin, geçmişten günümüze kalan bilgilerin ve
ürünlerin sayısının kat be kat üzerinde olduğu bir gerçek.
Özünde Divan Edebiyatının da, Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatının da, Âşık Edebiyatının da aynı kültürel kaynaklardan beslendiği âşikâr. Bu kaynağın içerisinde, yolu
Anadolu toprakları üzerinden geçmiş, farklı gelenek ve
görenekleri olan halklar, farklı inançlara sahip insanların
oluşturduğu uygarlıklar var elbette.
Urartular’dan Hititler’e; İyonyalılar’dan Frigyalılar’a
kadar, Mezopotamya medeniyetlerine kadar daha nice
uygarlık şimdiki kültürel zenginliklerin birer parçası değil
de nedir?
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İlk uygarlıkları ayrı bir konu olması itibariyle bir yana bırakarak şimdi, ozanlığın Anadolu’ya geliş hikâyesine geri
dönelim. Türklerin Asya’da yaşadığı dönemlerde “baksı,
ozan, şaman, kam” gibi adlandırmalarla anılan bir geleneğin Anadolu’daki devamıdır âşıklık geleneği.
Kopuzundan asla ayrılmayan ozan, Anadolu topraklarında da tek dostunu yine yanından eksik etmemiş, söyleyeceklerini kopuzunun tellerinden süzülen seslerle
ezgilendirmiştir. Asya’dan Anadolu’ya getirdiği iki telli kopuzuna değişik şekiller veren ve günümüzdeki saza
kadar getiren de odur.
Türkmenlerin Anadolu’ya gelişi ile birlikte kopuzun sesi
Anadolu topraklarında, çadırlarını kurdukları her yerde
yankılanmaya başlamıştır. Ozan denilen saz şairleri,
Anadolu’nun giderek Türklerin egemenliğine giren bölgelerinde de, gezici şairler olarak sazlarıyla şiirler söylemeye başlamışlardır. Böylece hem bu geleneğin
yaygınlaşmasının, hem de halkın gelenek ve göreneklerinin Anadolu’nun dört bir yanına yayılmasının önünü açmışlardır. Tüm Türkmen aşiretleri arasındaki bir köprüdür
aynı zamanda ozanlar. Çünkü gezdiği diğer yerlerdeki
gelişmeleri de aktarandır âşıklar. Sorunlar dinleniyor,
diğer yerlerle ortaklaştırılıyor ve çözümler paylaşılıyordu
böylece. Ellerinde kopuzları, sırtlarında hırkaları ile Dede
Korkut geleneğini sürdüren bu ozanlar; Türkmen halkı
tarafından değer görmüş ve sahiplenilmiştir.
Şaman Türkleri, bu ozanları ayinlerini yöneten baksılarla
bir tutmuşlardır. Bu ozanlar, İslamiyet sonrasına kadar
görevlerini yerine getirmiştir. İslamiyetin kabul edilmesinin ardından ozanın yerini âşıklar almıştır.
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Artık köy kahvelerinden dergâhlara, cem törenlerine
kadar süzülen âşıklar bu geleneğe yeni yeni türler eklemişlerdir. Koçaklamalardan atışmalara, yergilerden güzellemelere... Birçok türü oluşturmuş, hem de çırak
yetiştirme, atışma, bade içme, lebdeğmez gibi âşıklık geleneklerini yaratmışlardır. Sazının tellerine dokunarak,
doğaçlama sözlerle gönüllere akan âşık, yeri geldiğinde
kopuzunu da elden bırakmadan kılıcına sarılmış, er meydanlarında döğüşe durmuştur halkının yanında. O sazını
hep yoksul ve ezilen halkı için taşımıştır. Padişahın,
beyin, ağanın zulmünden bezmiş Anadolu insanının içinden geçenlerdir ozanın telinden, dilinden dökülen.
Türkler açısından, Müslümanlığı kabul etmeleriyle birlikte
ve devlet sınırlarının savaşlarla daha da genişlemesinin
etkisiyle değişim başlamış, yeni sınıflar ve tabakalar
oluşmuştur. Toplum içerisindeki üretim, paylaşım ve iş
bölümü anlayışı tamamıyla değişmiş, artık saflar belirginleşmeye başlamıştır.
Padişah ve saray çevresi, bilim ve din adamları, tarikat
temsilcileri olan şeyh ve dervişler, devlet hizmetlerinde
görevli olan memurlar, aydınlar, askerler, tüccarlar, büyük
ve küçük esnaflar, ağalar, köylüler, ırgatlar... Her ne
kadar burada ondan fazla tabaka saydıysak da özünde
iki kesim vardır. Bir yanda saray ve buradan beslenen
bir çevre, diğer yanda ise halk... Ayrı iki kültür, birbirinden
tamamıyla farklı iki yaşam...
Özellikle İslamiyet’le birlikte saray çevresinde oluşturulan
Acem ve Arap düşünürlerden oluşmuş “ulema” ile de
yaşam standartlarının yanı sıra kültürel farklılıklar da derinleşmiştir.
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İletişimin birincil unsuru olan dilde farklılaşma ile birlikte,
zaten yaşamları farklı olan saray ile halk; tamamıyla iki
farklı uca doğru yol almışlardır. İşte tanımında ortaya konulan halk ile yönetenler arasındaki farkı doğrudan yaşamın içinde bulmak mümkün. Algılayışlar, alışkanlıklar,
yaşayış, dil ne kadar farklı olursa üretimler de birbirinden
o derece farklılaşıyor. Bir yanda yaşam biçimi süsten, şatafattan ibaret, en ağdalı dille konuşan, ne kadar ağdalı
bir dille konuşulursa o kadar iyi sanat yapılacağını düşünen, üretenin sırtından geçinen saray ve çevresi; diğer
yandan sade bir yaşam biçimi ile sade ve herkesin anlayabileceği bir konuşma dili olan, süsten uzak, üretici bir
halk... Bir yanda Arap-Fars geleneklerine dayanan divan
edebiyatı ve şairleri, diğer yanda ise halkının yaşamından, dilinden beslenen halk edebiyatı ve halk âşıkları...
Âşıklık geleneğini bir gereklilik olarak da ifade etmek
yanlış olmaz. Çünkü halk kendi yaşamını hiçbir yerde
görmüyordu. Ne kitaplar vardı onları yazan, ne gazeteler,
ne de resmi makamlarda geçiyordu yaşamı. Halk kendi
yaşamını âşıkların türkülerinde buluyordu. Halkın yaşamına ayna tutan âşıklar, halkın gözü, kulağı, diliydi.
Bunun için çok değerliydiler. Halkın yaşadığı her şeyi,
derdini, çilesini, sevincini, bayramını, matemini saf ve samimi biçimde resmediyorlardı. Bu da onları halkın gönlünde çok özel bir yere koyuyordu.
Âşıklar teknik olarak çok ileri değildi. Divan şairlerine
göre daha geri teknikler, çalgılar kullanıyorlardı ama şarkılarındaki güç kopuzun tellerine, tınlayışına yansıyordu.
Bu gücü ise dilin ve duygunun saflığından alıyordu.
Bundan dolayıdır ki, âşıklar sevdalarını Karacaoğlan’da,
yiğitlik adını Dadaloğlu’nda buluyordu. Açlığı, sefaleti,
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gördüğü zulmü, düğününü, matemini, sevincini, coşkusunu, doğayı âşıklarda buluyordu. İnsanları en özel ve
en güzel yerlerinden yakalıyordu âşıklar. Çünkü o âşıklar
kendi içlerinde yetişiyordu. Divan âşıklarının, ulemalarının yerine onların dergâhları, ustaları, pirleri vardı. Halk
nasıl yaşıyorsa öyle yaşıyor, öyle söylüyordu. Bu, biçime
de, içeriğe de yansıyordu.
Sanat, “nesnel gerçekliğin estetiksel biçimde yeniden yaratılmasıysa”, halk âşıkları tam da bunu yaptılar.
Çırılçıplak gerçeği, aynı yalınlıkla ama büyük bir estetik
güçle yeniden şekillendiriyorlardı. Hızır Paşaları da, Pir
Sultanları da, Dede Sultanları da anlattılar. Ferhat’ın Şirin’e sevdasını da... Halkın acılarını, yokluklarını, yoksulluklarını, çilelerini de ve aynı yalınlıkla sevinçlerini,
toylarını, düğünlerini de anlattılar... Anlatmakla da kalmayıp doğrudan tarafı, müdahalecisi olarak yer aldılar
halkın yaşamında. İşte yaşamın bu yeniden yaratılışının
adı oldu yüzlerce yıl “âşıklık geleneği”. Bazen tekkelerden çıktı âşıklar. Desturla söylediler söyleyeceklerini,
dergâhlardan çıkan en özlü sözlerle sesi oldular halkın.
Bazen bir dağ başından ses verdiler.
Adı, biçimi, aletleri her ne olursa olsun halkın ozanları,
âşıkları hep vardır. Ve toplum içerisinde önemli bir yer
edinmişlerdir. Her ne kadar Osmanlı tarihçileri, âşıkları
ve Aşık Edebiyatını kabul etmese de, tarih kitaplarında
adları geçirilmese de onlar var. Divan Edebiyatının ana
kaynaklarından biri olan tezkirelerde divan şairlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler olmasına rağmen âşıklardan söz edilmemesi işte bu yok saymadan, kabul etmemeden ileri
geliyor. Hâlbuki âşık şiirlerinin Divan Edebiyatı şairlerini
bile etkilediği ve saray içerisine kadar girdiği de bir gerçektir. Her ne kadar Osmanlı fermanlar çıkarıp sazı, saz
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çalmayı yasakladı ise de, o koskoca tarihin en derin yerinden sökmeyi başaramadı geleneği. Yine, yeni biçimlerle karşısına çıktı ozanlar. Bugünün Osmanlılarının
karşısına da çıkmaya devam ettikleri gibi.
Bir sonraki sayıda âşık edebiyatında tür ve biçim konusunu ele alacağız.
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ANADOLU’DA ÂŞIKLIK GELENEĞİ - 3
Tavır Dergisi - Mayıs 2008
Âşık Edebiyatı’nda Biçim ve Tür
Daha önceki yazılarımızda âşıklık geleneğinin İslamiyet
öncesine dayandığını belirtmiştik. Bu temellere dayanarak, Anadolu’da İslamiyet öncesi yaşanmış ve bize kadar
ulaşmış olan Âşık şiirinin biçiminden bahsedeceğiz. Âşık
şiirleri canlı bir organizma gibidir. Halkın belleğinde yaşadığı için, o günün ihtiyacına göre eklemelere çıkarmalara
maruz kalarak, bu güne kadar gelmişlerdir. Dilden dile yayılan, sürekli gelişen şiirlerin değişik biçimlerine rastlamak
mümkün hale gelmiştir. Ancak sözler ne kadar değişse de
güçlü bir şekilde sahiplenilen bu içerik temelde değişmemiş, yapılan değişiklikler şiirin karakterini değiştirmemiştir.
Çünkü köklü bir geleneğe sahip olan âşık şiiri, biçimini de
doğrudan bu gelenekten alır. İşte bu yüzden biçimin değişmesi daha zordur. Değişen sözler yine aynı kafiye örgüsü içinde uyumlu bir şekilde söylenegelmiştir.
Halk şiirinde dizelerin kümelenişi, hece sayısı ve kafiye
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düzenine biçim adı verilir. Buna şekil demek de mümkün.
Tür ise genel olarak bir şiirin konusu, içeriğidir.
Biçim, şiirde kullanılan ölçüye göre ikiye ayrılır: Heceli
biçimler, aruzlu biçimler.
Hece ölçüsü, mısralardaki hece sayılarının eşit olmalarına dayanan bir ölçü sistemidir. Aruz ölçüsü ise hecelerin açık veya kapalı olmasına dayanır. Divan şiirinin
ölçüsü aruzdur. Halk şiirinin ölçüsü ise hece ölçüsüdür.
Hece ölçüsü olan şiirlerde kafiye düzeni iki temel biçimi
belirler: Koşma biçimi.
Mani biçimi. Halk şiiri bu iki ana biçimden oluşur. Mani,
esas olarak anonim halk edebiyatının; koşma ise âşık
edebiyatının nazım şeklidir.
Koşma kelimesinin anlamı değişik şekillerde ifade edilmiştir. Hikmet Dizdaroğlu koşma kelimesinin kökü olan
“koş” fiilini, güfteye, beste ilave etmek anlamında kullanır. Söz, koşmak mastarının türevidir. Rahmeti Arat, kelimenin “koş” kökünden türediğini, başlangıçta nazım
anlamında kullanıldığını, sonradan kelimenin anlamının
sınırlandırıldığını söyler. Buradan şu sonuç çıkıyor ki
koşma; söz koşmak, sözü makamıyla okumak anlamına
gelmektedir.
Âşık şiirinde temel nazım birimi dörtlüktür. Âşık geleneğinde bu nazım birliklerine bent ya da hane denir. Ana
kafiyeye ise ayak adı verilir.
Âşık şiiri hem anlam hem de şekil ve tür bakımından çok
zengindir, kökleri çok eskiye dayanan âşık şiirinin bu
zenginliği, bazı şiirlerin şekil bakımından kesin çizgilerle
ayrılmasını engellemiştir. Öyle ki birbirilerinden ayırt edi364
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lemeyecek derecede benzeyebilmektedirler. Şekil ve tür
bakımından kesin çizgilerle ayrılamayan şiirlerin ezgilerine, makamlarına göre hangi yöreye ait olduğu bulunmuştur. Çünkü âşıklar sadece şiir yazmakla kalmamışlar,
yazdıkları bu şiiri bir makamla okumuşlardır, seslendirmişlerdir. Yöre yöre dolaşıp o toprağın insanının ruhuna
hitap edecek; onu, ona anlatacak şiirlerle halka ulaşmışlardır. Bu nedenle her yöreye göre değişen özel ezgilerle
okumuşlardır. Bu ezgilere “hava” veya “makam” denir.
Biçim ve ezgi demişken şuna da değinmeden geçmeyelim; âşık şiirinde her ne kadar biçime önem verilmişse de
bu hiçbir zaman birinci planda olmamıştır. Fazla biçimselliğin şiirin estetiğini bozan, onu mekanikleştiren bir işlevi olduğu için... Mükemmeliyetçi davranmak, şiiri kafiye
ile boğmak yerine daha sade, halkın da rahatça anlayacağı tek ses benzerliğini yani yarım kafiyeyi kullanmışlardır. Bu, şiirin ahengi için yeterli bulunmuştur.
Aşık şiiri, hece ölçüsüyle söylenmesine, kısmen aruzu
kullanmasına, dörtlük ve beyit düzeninde kurulmasına,
kafiye örgüsüne ve konularına göre şekil ve türlere ayrılırlar. Şekil ve türün aynı mı, farklı mı olduğu konusunda değişik görüşler var. Kimi araştırmacılar tür ve
şeklin farklı kavramlar olduğunu, kimileri de bu iki kavramın aynı anlama geldiğini, sadece ezgileriyle biri birilerinin ayrıştırılabileceğini öne sürmüşlerdir. Ancak tür
içe, şekil ise dışa ait kavramlardır. Yani şekil o şiirin biçimi, türü ise içeriğidir. Biz de burada şekil ve biçime bakarak ayıramadığımız şiirleri, ezgileri bakımından
inceleyeceğiz.
Kafiye düzeni, biçimi belirleyen şeydir, demiştik. Aşık şiirindeki bu biçime koşma biçimi denmiştir. Koşma biçimi
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7,8 ve ll’li hece ölçüsüyle yazılır.
Yapıları bakımından koşma çeşitleri:
Düz koşma: Koşma genel adıyla anılır, 11’li heceli
bendlerden oluşur. Üç çeşit kalıpla yazılabilir.

1- Birinci bent abab, ikinci bent cccb, üçüncü bent
dddb... şeklindedir.
2- Birinci bent aaab, ikinci bent cccb, üçüncü bent
dddb... şeklindedir.
3- Birinci bent ybzb, ikinci bent cccb, üçüncü bent
dddb... şeklindedir.
Koşma türünün en güzel örneklerini Karacaoğlan vermiştir. Örneğin, bu kalıplardan biriyle yazdığı şiirlerinden bir
örnek verelim;
Bir yiğit gurbete gitse
Gör başına neler gelir
Merdin sılayı andıkça
Yaş gözüne dolar gelir
Bağrıma basarım taşlar
Akıttım gözümden yaşlar
Yavrusun aldıran kuşlar
Yuvasına döner gelir
Bu şiir de şair abab, cccb, dddb.... kalıbını kullanmıştır.
Ayaklı koşma: Koşmanın ilk dörtlüğünün ikinci ve dördüncü dizelerinden sonra beş heceli kısa bir dizenin eklenmesiyle oluşan koşma türüdür. Uzun dizeler 11’li hece
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ölçüsüyle, kısa dizeler 5’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Ancak kafiye bakımından uyumludurlar.
Ey benim cananım can içre canım
Şuh nevcivanım olma bi-vefa
Rahmeyle bana
Ben sana kurbanım gel kes gerdanım
Dök yerlere kanım tek ol aşina
Olma bi-vefa
Musammat koşma: Musammat iç kafiye demektir. 6+5
hece ölçüsüyle yazılmış bir şiirde 6 hecelik bölümün sonlarında kafiyenin olmasıdır.
Bir kamet-i dıraz / servi mümtaz
Özüne işvbebaz / pek elvanlıca
Dideleri şahbaz / bir sahib-i naz
Gerdanı sim beyaz / delikanlıca
Musammat ayaklı koşma: Hem musammat, hem de
ayaklı koşmanın bütün özelliklerini gösterir.
Zincirbend koşma: Her dörtlüğün son dizesindeki kafiye alan sözcüğün kendisinden sonraki dörtlüğün ilk dizesinin başına getirilmesidir.
Zincirbend ayaklı koşma: Ayaklı koşmanın kısa dizeleri
ya da kısa dizelerin son sözcüklerini kendisinden sonra
gelen dizelerde tekrarlanışla meydana gelen koşmalardır.
Yedekli koşma: Koşma beyitlerinin arasına aynı kafiyede mani veya yedi heceli kıtalar yerleştirilerek oluşturulan koşma çeşididir. Mani, aşık şiirinde çok
kullanılmaz. Yedekli koşmada olduğu gibi bentlerin arasına yerleştirilmiştir.
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Dedim dedi: Seven ile sevilen arasındaki karşılıklı çekişmenin aşık tarafından dile getirilmesidir. Genellikle bir
dizenin başında dedim altındaki dizenin başında da dedi
kullanılır.
Dedim dilber cemalin eyle ayan
Dedi aşık mısın ya ne sorarsın
Dedim kaküllerin olmuş perişan
Dedi olmuş ise sen mi tararsın
Yukarıdaki koşma çeşitleri içerisinde en çok kullanılan
koşma çeşidi, düz koşmadır.
Konuları bakımından (içerik) koşma çeşitleri
Aşıklar, her zaman şiirlerini içinde bulundukları toplumun
yaşantısını yansıtacak şekilde söylemişlerdir; çünkü
onlar da halkın içinde, halktan biri olarak yaşamışlardır.
Yaşadıkları toplumu, acısıyla tatlısıyla kimi zaman kendi
sorunlarından yola çıkarak, kimi zaman daha genel bir
sorun üzerinden anlatmaya çalışmışlardır. Böylece dönemine göre aşık şiirinin içeriği değişik şekillerde olmuştur. İçerik bakımından en çok kullanılan koşma çeşitleri
güzelleme, koçaklama, ağıt, taşlama olmuştur; bunun
yanı sıra öğütleme, yalanlama, sicilleme, kargışlama, alkışlama, salavatlama gibi koşma türleri de kullanılmıştır
ancak bunlar dediğimiz gibi güzelleme ya da koçaklama
kadar yaygın değildir.
Aşık şiiri güzelleme, koçaklama türünde kaliteli örnekler
bırakmıştır ve hala da bırakmaktadır. Ancak her türün bir
altın dönemi vardır. Güzelleme türünde bolca örnek
veren Karacaoğlan’da güzellerin en güzelini bulursunuz
örneğin. Dadaloğlu ise bize mert, harbi, yiğit insanı anlatır. Yiğitlik en büyük anlamını Dadaloğlu’nun şiirlerinde
bulur. Dadal olup dağlara çıkasınız gelir o güzel koçak368
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lama örneklerini okurken. Bunlar dışında da çok güzel
örneklere rastlamak mümkündür kuşkusuz, yine de aşık
şiirinin sözlü olarak taşındığı, göçebe toplumun bağrından çıktığı dönemde, birebir halkın kültürünün içinde yaşadığı bir dönemde en güzel örneklerini vermesi doğal
olandır. İşte Karacaoğlan, Dadaloğlu, Köroğlu gibi ozanlar da dönemine iyi tanıklık etmiş ozanlardır. Dadaloğlu
ve Köroğlu, hem saz ustalığı, hem kılıç ustalığıyla, halklarına önderlik etmişlerdir. Köroğlu’nun namı Anadolu’nun birçok bölgesinde, Kafkasların birçok bölgesinde,
İran’da yayılmıştır. Zenginden alıp yoksula dağıtan gerçek bir kahramandır. Öyle ki halk tarafından sahiplenilmiş ve günümüze kadar taşınabilmiştir hepsi de...
Güzelleme
Sevda üzerine yazılan şiirlerdir. Koşmanın güzelliği öven
türüne verilen addır. Aşık şiirinin en yaygın türüdür,
çünkü aşık olmak, geleneğin gereğidir. Aşık olabilmek
için öncelikle aşkın badesini içmek gerekir. Burada aşık
olunan şey bir kişi, bir yer, herhangi bir doğa parçası olabilir. Güzel, çoğu zaman ide-alize edilmiştir; ulaşılmak istenen ama ulaşılamayan şey olarak verilmiştir. Güzeli
anlatırken kalıp söyleyişler çıkmıştır ortaya. Her ozan belirli kalıpları kullanır. Belirli hayvanlardan ve doğa öğelerinden benzetme öğesi olarak yararlanır. Örneğin turna,
keklik, gül, bülbül, huma, şahin... sevgilinin belirli davranışlarını anlatmak için; su, sel... Ozanın kendi duygu
dünyasını anlatmak için kullanılmıştır. Keklik, sevgilinin
yürüyüşünü; hüma, sevgilinin erişilmezliğini; şahin, keskin bakışlarını; su, sel ise ozanın yaşadığı ruhsal coşku
durumunu simgeler.
Yeşil başlı gövel ördek
Uçar gider göle karşı
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Eğricesin tel tel etmiş
Döker gider yare karşı
Telli turnam sökün gelir
İnci mercan yükün gelir
Elvan elvan kokun gelir
Yar oturmuş yele karşı
Ördek burada sevgilinin güzelliğini anlatmaktadır. Ördeğin eğricesini tel tel etmesi sevgilinin saçlarını dağıtmasına benzetiliyor. Şairin, sevgilisinden uzak olduğunu
anlıyoruz bu dörtlükte. İkinci dörtlükte ise özlem daha da
güçleniyor. Turna haber taşıyan bir hayvan olarak güzelliğiyle sanki sevgilisinin güzelliğini getirmiştir yele karşı
oturmasıyla da sevgilisinin kokusunu bile duyar olmuştur.
Artık tüm varlığıyla ozanın çevresini doldurur sevgili...
Karacaoğlan’da güzel artık somut bir güzeldir.
Aşık şiirinde idealize edilen güzele Karacaoğlan’da rastlanmaz. O sevgilisinin gözlerinden, saçlarından, endamından bahseder ve bu erişilmez bir şey değildir.
Bunun gibi daha nice benzetme öğesi kullanılır. Göçebe
toplumda doğa ile bağın güçlü olması şiirlere de yansır.
Çiçekler, kuşlar, ağaçlar, dağlar, pınarlar, sular, doğal
olaylar çokça kullanılır. Sevinç, acı, ayrılık ve aşk en
yoğun haliyle yaşanır aşık şiirinde.
Koçaklama: Koşmanın kahramanlık, yiğitlik ve savaş konusunda söylenen türüdür. Yiğitlik övülür. Bu türün en
güzel örneklerini de bize Dadaloğlu vermiştir. Çünkü Dadaloğlu’nun yaşadığı dönem, Osmanlıya karşı isyanların
yoğun olduğu bir dönemdir. 19.yy’da Fırka-i İslahiye birliğinin, göçebeleri yerleşik hayata mecbur etmesi ile konar
göçerlerle çatışmalara sebep olmuş ve bu durum aşıkla370
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rın şiirlerine konu olmuştur. Dadaloğlu da bu ayaklanışı
işlemiştir. Değerlerin giderek değiştiği bir zamanda bu yiğitlik, dayanışma, soyluluk gibi değerleri sahiplenir, korumak ister. Bireyci şiirler değil toplumsal şiirler söyler.
Aşağıdan iskan evi geliyor*
Bezirganlar koç yiğide gülüyor
Kitabın dediği günler oluyor
Yoksa devir döndü ahir zaman mı
Aşağıda akça çığın ötünce**
Katar başı mayaların sökünce***
Şahtan ferman Türkmen ili göçünce
Daha da hey Osmanlıya aman mı
Dadaloğlu’n sevdası var başımda
Gündüz hayalimde gece düşümde
Alışkan tüfekle dağlar başımda
Azrail’den başkasına aman mı
Bu konuda Köroğlu da iyi örnekler vermiştir:
Yürün beyler korkman gününüz doğdu
Alın kaleleri burçları şimdi
Bir savaş edelim Çin, Maçin ile
Basın derelere leşleri şimdi
Yürün beyler yürün bade içelim
Girelim meydana candan geçelim
Çalalım kılıcı kanlar saçalım
Taş taş üstü koyman burçları şimdi
Köroğlu’nun şiirleri kanla yıkanmıştır adeta. Düşmana
olan öfkesini böyle dile getirir. Derinden hissederek söyler şiirlerini çünkü kendisi bizzat bunu yaşayandır, bizzat
kendisi savaşır düşmanla, sadece kendisi de değildir savaşan, şiirleri ile de savaşır. Savaşçıdır Köroğlu’nun şiir371
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leri, halkından yanadır, düşmanı en zayıf yerinden yakalar.
Ağıt: Acıklı bir olayı konu alan koşmalardır. Sadece ölüm
değil, doğal afetler üzerine, kaza ve hastalıklar için, gurbete gidenler için, gelinin arkasından da söylenir. Kökeni,
İslamiyet öncesi dönemde ölenin ardından yapılan ayin
geleneğine dayanır.
Taşlama: Toplumdaki haksızlıkların, yolsuzlukların, geriliklerin, ekonomik sorunların mizahi bir dille anlatıldığı
şiirlerdir. Alay eden şiirlerdir. Hiciv ve mizah öğelerine
aynı zamanda yer verirler. Düzeltici olmaları yönüyle işlevseldirler. Aşıkların sadece yönlendirici, topluma öncülük edici işlevleri de olmuştur. Toplumdaki yolsuzlukları,
haksızlıkları yerdikleri için de egemenleri her zaman korkutmuşlardır.
Bunlar dışında; öğütlemedir şeyi öğretmek, doğruyu göstermek amacıyla yazılmış şiirlerdir; sicilleme, bir konuda
söylenmesi gerekenleri bentler içinde sayıp dökmektir;
kargışlama, karşıdaki birinin türlü nedenlerle kötülüğünü
isteyerek söylenen koşma türüdür; alkışlama, aşığın
kendisinin ya da karşıdaki kişinin iyiliğini istemek amacıyla söylediği koşmalardır; salavatlama, güreşleri pehlivanları öven koşmalardır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi aşık şiiri çok zengin içeriktedir. Bundan dolayı birbirine büyük oranda benzeyen
bazı türleri biz ezgileri bakımından ayırıyorduk. Ancak
bunları kesin çizgilerle ayırmak olanaksızdır.
O kadar birbiri içine geçen şeyler var ki bunları tamamen
ayrı yerlere oturtmamız olanaksızdır. Kökeni çok öncelere dayanan koskoca bir halk kültürü birimidir, aşık ede372
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biyatı.
Ezgileri bakımından koşma çeşitleri:
Semai: 8’li hece ölçüsüyle yazılır. Güzellemelere göre
daha canlı bir üslubu vardır. Daha çok sevgi, doğa, güzellik gibi konular işlenir. Güzellemelerden ancak ezgileriyle ayrılabilir.
Varsağı: Güney Anadolu’da Varsak boyu halkınca söylenen koşmalardır. Talihten şikayet, tabiata meydan
okuma, yiğitçe deyişler başlıca konuları arasındadır.
Destan: Sevgi, kahramanlık olaylarını, bazı acıklı olayları anlatan dörtlük sayısı çok olan bir anlatım biçimidir.
Temel öğe belirli bir olaydır. Konu o olay üzerinde döner.
4-120 dörtlük arasında yazılırlar. Destanlarda hikaye
etme vardır. Giriş, gelişme, sonuç belirgin bir şekilde yok.
Aşıklar önemli buldukları kesiti ön plana çıkarırlar. 7, 8,
ll’li hece ölçüsüyle yazılırlar.
Yazılı bir metne dayanmadan, halkın belleğinde yaşayarak günümüze kadar gelen aşık şiirini belli kalıplara hapsetmek, onun ruhuna aykırıdır. Çünkü ağıtlar,
koçaklamalar, güzellemeler, halkın belleğinde yaşarlar
ve sürekli gelişirler. Bundan dolayı yazımızda sadece
aşık şiirinin en temel taşlarını anlatmaya çalıştık.
Aşıklığın eski geleneğinin bugün sürdürülmesi mümkün
olmasa da, halkın derdini anlatan, ona çözüm yolları gösteren şairleri, sanatçıları her zaman var olmuştur. Nasıl
ki yüzlerce yıl önce yaşamış olan ozanlar halkın gözü,
kulağı, dili olmuşsa, bu gün de, halktan yana sanatçılar
bu mirası devralmış ve geleceğe onurla bırakacakları
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eserler üretmişlerdir.
Ve aşık edebiyatından öğrendiğimiz odur ki; bugün şairlerin, sanatçıların omuzlarındaki yük her zamankinden
çok daha fazladır.
*: Iskan evi: Kozanoğlu’nun toprağına yerleştirilen yabancı aşiretlerin
göçü
**: Akça çığın: Bir nevi kuş
***: Sökünce: Yürüyünce
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ANADOLU’DA AŞIKLIK GELENEĞİ - 4
Tavır Dergisi - Haziran 2008
20. YÜZYILDA AŞIKLIK
Bugüne gelmeden önce aşıklığın hangi dönemlerden
geçtiğini kısaca hatırlayalım. İslamiyet öncesinde
şaman ayinlerini ozanlar yaparlar. Saygın kişiler olan
bu ozanlar tarihsel hikayeleri destanlaştırarak, efsaneler anlatırlar. Hayata dair deneyimlerini aktarırlar. 12.
yüzyılda İslamiyet Anadolu’ya gelince geleneksel
yaşam baskı altına alınır. İslami-yetin katı kurallarına
karşı değişik yollar arayan toplumun önderleri, tarikatlarda örgütlenir, eski şaman gelenekleri ile İslamiyetin
kuralları harmanlanır. Tanrıya ulaşma yolunun çeşitli
anlayışlarca değişik yorumlanması nedeniyle, Arapça
“yol” anlamına gelen “tarikatlar ortaya çıkar; Bektaşilik, Mevlevilik, Nakşibendilik, Yesevilik, Babailik, Bedreddinilik, Hallacılık, Nesimilik, Melamilik gibi...
Ve geçmişin ozanları artık yerini aşıklara bırakır. Tarikatların felsefesini benimseyen aşıklar hak yolunda yürü375
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meye başlarlar ve bugüne kadar hemen hemen bütün
aşıkların ortak noktası olan öznel idealizmi geliştirerek,
Tanrıyı insanda gören, insanı yücelten “Ene-I Hak” felsefesini, değişik yorumlarıyla günümüze kadar taşırlar.
17. yüzyıla geldiğimizde aşıklık geleneği gelişerek belli
kuralları benimser. Aşıklar, kahvelerde buluşarak deneyimlerini birbirine aktarırlar, düşünce paylaşımlarında bulunurlar. Bu kahveler onlar için bir okul işlevi görür. Usta
aşıkların yanında çıraklar yetişmeye başlar. Çıraklar gelişip artık kendi şiirlerini yazar hale gelince, ustalarından
icazet alarak felsefelerini yaymak için yollara düşerler.
Bu dönemde “kul”, “öksüz”, “aşık” gibi sıfatlar kullanılır.
Dadaloğlu, Aşık Dertli, Aşık Bayburtlu Zihni, Aşık Seyrani, Aşık Fedai, Aşık Serdari, Aşık Erzurumlu Emrah ve
daha onlarca ozan 19. yüzyıl ozanlarıdır. Özellikle Dadaloğlu, direniş şiirleriyle göçebe Avşar aşiretinin kavgasını anlatır ve bu şiirleri tüm Anadolu benimser. Aşıkların
halk üzerindeki etkisini gören II. Mahmut, aşıkları saraya
alır. Sarayda yaşayan bazı ozanlar padişahlara kasideler
yazar ve bundan dolayı belirli kademelerde memur olurlar. Bayburtlu Zihni buna örnektir; öyle ki birçok yerde
katip olarak görev yapmıştır. Ancak padişahları hicvettiği
için bulunduğu bölgeyi terk etmek zorunda kalan ozanlar
da vardır. Aşık Seyrani İstanbul’dayken şeyhülislamı,
sadrazamı hatta sultanı bile eleştirdiğinden memleketine
dönmek zorunda kalır.
Cumhuriyet döneminde aşık şiirinde yeni bir dönem başlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında Aşıklar neredeyse yasaklanmıştır. Ancak 1940’lı yıllar köy enstitüleri döneminde
Türk kültürünü ve dilini geliştirmek amacıyla iktidar tara376

grup yorum
fından aşıklar desteklenir, bu dönemde açılan Halkevlerinde eğitim vermeleri için aşıklar çağrılır. Bazı aşıklar
buralarda halk türküleri üzerine eğitim verir, Anadolu’nun
en ücra yerlerine kadar gider ve buralardaki köy enstitülerinde görev alırlar. Yine bu dönemde düzenlenen halk
şairleri bayramlarına birçok aşık katılır ve burada kendilerini tanıtma imkanı bulurlar. Aynı zamanda bir yandan
TRT radyosuna aşıklar çağrılıp kendi şiirleri okutulur,
öbür yandan da onların bu şiirleri derlenir.
Aşık şiirlerinin bu şekilde derlenmesinin kuşkusuz olumlu
etkileri olmuştur çünkü şiirler kalıcı hale getirilmiş ve
daha büyük bir kitleye ulaşabilmiştir. Ancak öbür taraftan
iktidar aşıkları kendi yanında tutmaya çalışır. Halk üzerindeki etkilerini kullanarak onları bu rejimin destekleyicisi haline getirmeye çalışır. Cumhuriyetin ilk yıllarında
ilerici olarak görülen hareketleri bazı aşıklar desteklemiştir. 1950’li yıllarla birlikte biraz ortada duran aşıklar artık
saflarını da belirlemeye başlarlar.
Ülkede gelişen güçlü anti-emeryalist dalgadan aşıklar da
etkilenir. Önceleri TRT radyosunda duyulan aşıklar, artık
sokaklardadır. Aşıkların eserleri daha fazla dinlenmeye,
dilden dile dolanmaya başlar. Sazları ve sözleri giderek
keskinleşir, iktidarı hedef alan taşlamalarında adalet isterler, sömürünün son bulmasını isterler. Yüzlerce yıllık
aşıklık, tarihsel misyonunu yine yerine getirmektedir. Pir
Sultan Abdal, Dadaloğlu, Köroğlu... yeni aşıkların sazında hayat bulur, günümüzün aşıkları, halkın kavgasının içinde yer alırlar.
Bu aşıklar arasında ilk anılmaya değer isim, Ali İzzet Özkan’dır. Halkevleriyle yoğun ilişkiye girer. Köy enstitülerinde dönemsel olarak öğretmenlik yapar. Yoksul Alevi
377

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
halkının sorunlarıyla doludur yazdıkları. Diğer çoğu Alevi
aşık gibi “tanrının birliğine” inanır Ama bunun yanında
ağırlıklı olarak taşlamalar yazmakta, politik düşüncelerini
çok açık bir şekilde ifade etmektedir. Özellikle 60’lı yıllarla birlikte TİP bünyesinde düzenlenen konserlerde, gecelerde en çok heyecanlandıran aşıklardan biridir.
Sözünü sakınmadan söyler;
“Demokrat partiyi taze kız sandık
Çirkin çıktı kahpe çıktı dul çıktı
Alnım açıkyüzüm ağ dedi kandık
Yüzü kara çıktı başı kel çıktı”
Döneme damgasını vuran, tartışmalara yol açan isimlerden biri Aşık İhsani’dir. Politik yaşamıyla öne çıkar. Sosyalist mücadeleyi savunur, yıllar boyu ülkenin dört yanını
gezer, sayısız gözaltı, tutuklama yaşar. 1963 TİP örgütlemesi içinde aktif rol alır. Aşık geleneğinin belirgin özelliği olan mistik atmosferden hızla uzaklaşır, içinde
yaşadığı sömürü düzenine karşı her anlamda mücadele
eder, deyişlerden dolayı, dönemin “aydınlarının” bile yadırgadığı bir aşıktır. TİP’in her türden organizasyonuna
katılır, sosyalizmi yaymak adına Anadolu’nun dört biryanını dolaşır. Yurtdışında politik gecelere katılır.
“Tek amacım Türkiye’miz
Tam bağımsız olmalıdır
Halkımızın sırtındaki
Sömürü son bulmalıdır”
Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi anti-emperyalist mücadeleyi destekleyen Aşık İhsani,
“Sömürgeni toprağımdan / sürene dek yazacağım” diyerek birçok sanatçıya örnek olmuştur. Aşık İhsani’nin adı
bu dönemlerde dünyada da duyulur, yabancı basın tara378
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fından, dünyanın en önemli politik, protestocu aşıkları,
şarkıcıları arasında anılır.
Tasavvuf inancıyla dolu Aşık Veysel, halkın dilinden, bağrından kopup gelen sözleri nakış gibi dizer. Sazıyla sözü
ahenk içindedir, büyük bir ustalıkla yüreğine işler dinleyenin. Buna karşın kaderine boyun eğmiştir Veysel;
“Zaman bir saniye yıl yetmiş-yedi / Kahpe felek hiç yüzüme gülmedi / Geldin bu dünyaya gülmezsin dedi /
Beni kabdan kaba koydu bu kader”
demiştir ama çektiği sıkıntıların, acıların esas sorumlusu
olan iktidarın yanında olmuştur hep. TRT’de türküleri yayınlanır, birçok aşık mahkeme kapılarında sürünürken,
tutuklanırken, TBMM tarafından kendisine maaş bağlanır. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de mücadelenin yükseldiği dönemlerde sessiz kalmasından dolayı
aşıklar tarafından eleştirilmiştir.
“Der Zamani Veysel büyük ozandı
Halkın değil kendi derdin yazandı
Sözü hançer iken kaçıp saklandı
Zalimin başına vurmadı Veysel”
Dersim’li Aşık Zamani’nin söylediği gibi kendi iç dünyasında yaşayıp, hançer gibi sözlerini halktan yana kullanmamıştır Aşık Veysel.
Bu dönemde halk konserleri daha coşkulu, daha kalabalık olmaya başlar ve giderek politikleşir. Her bir konser
artık bir politik eylem gibidir. Siyasi konuşmalaryapılır, bağımsızlık, sosyalizm inancı dile getirilir, halk mücadeleye
çağrılır. Ve böyle bir dönemde sadece sol kesime değil,
yoksulluktan tükenmiş, adalete susamış bütün halka türkülerini ezberleten en önemli aşık ise Mahzuni Şeriftir.
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Mahzuni Şerif, kısa sürede tüm ülkede en çok tanınan
aşık haline gelir. Alevi inancına sahiptir ve Alevi deyişleri
de söyler. Ancak Alevi deyişleriyle sınırlamamıştır. O tüm
yoksul ve emekçi kesimlerin sorunlarını deyiş ve türkülerinde anlatır. İnsanı sömüren, aç bırakan sisteme karşıdır bu yüzden; “Fakir kimden alsın murat / karnı açtır
asık surat / senin karnın toktur kır at / öldürecek zam fakiri” diyerek, sade bir dille en güçlü politik mesajlarını
verir. Birçok aşık gibi Mahzuni de TİP bünyesinde çalışmaya başlar. Bunun bedelini ödeyerek sayısız tutuklama
yaşar. Ancak lafını esirgemez hiçbir zaman emperyalizmin en sömürücüsü, en alçağı olan Amerika’yı lanetler,
zam üstüne zam yapan iktidarı hedef alır.
“Bütün insanlık adına
Amerika katil katil
Kanun yapar kendi teper
Amerika katil katil”
Amerika tüm insanlığa karşı bir suç işlemiştir. Ne kadar
yasalara bağlı eşitlikçi, adaletli görünse de aslında bu
sadece görüntüden ibarettir.
Aşık Nesimi Çimen saz yerine üç telli cura çalar. Dönemin
tüm politik yoğunluğuna rağmen daha bilgece bir tür “dede”
tavrıyla yazılan ürünler okur. Bu çizgisinden vazgeçmez
ancak TİP adına da gezmediği kent, kır kalmamıştır.
“Nesimi der ki ey füze yapanlar
Acımasız zalim cana kıyanlar
Bırak ey yaşasın bütün insanlar
Barış güvercini uçsun dünyada
Dostluklar kurulsun insanlar gülsün
Son bulsun savaşlar kimse ölmesin”
380

grup yorum
Büyük kitleleri etkileyen aşıklar, kısa süre sonra artık yerlerini çağdaş ozanlara bırakacaklardır. Kentleşme ve iletişimin hızla artması halkın alışkanlıklarını değiştirmeye
başlamıştır artık. Mum ışığında söylenen türküler, yerini
televizyon başında izlenen programlara bırakmıştır.
Artık çok sesli müzik kendini dayatmaktadır. Yüzlerce yıllık aşıklık geleneğini sahiplenen Ruhi Su ile yeni bir döneme girilir, çok sesli müzik gelişir. Kitleleri sürükleyecek
olanlar, bu çok köklü aşık geleneğini sürdüren, batı müziğiyle harmanlayan devrimci sanatçılar olacaktır artık.
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1968 GENÇLİK HAREKETLERİ VE MÜZİK
Tavır Dergisi - Temmuz 2008
‘60’larla birlikte bütün dünyada sokak eylemleri artmaya
başlar. Vietnam karşıtı eylemler, ırkçılığa karşı mücadele, işçi grevleri ve öğrenci hareketleri birbirinden bağımsız olarak gelişir ve II. Paylaşım Savaşı’nın yarattığı
bunalımlı hava kırılmaya başlar. Yeni gelişen sokak eylemleri, hareket arayan gençlik için enerjilerini boşaltacakları birer fırsattı. Büyük sendikalar ve sol örgütler ise
gençliği örgütlemekten uzaktı, reformist politikalar gençlere yeterli gelmiyordu. Onlar anarşist eylemlere yönelerek sokak çatışmalarına giriyorlardı. Bu boşluğu
dolduran önemli şeylerden birisi, yeni gelişmekte olan
rock müzik oldu. ‘60’ların başlarında kendini hissettirmeye başlayan rock müzik, giderek yüzbinlerin kendini
kaptırdığı bir histeri dalgasına dönüştü. Rock’n RolI, Ingiliz ve İrlanda halk müziği, Rythm and Blues ve Amerikan folk müziğinden kaynağını alan Rock’la birlikte yeni
bir kültür ortaya çıktı.
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En çok tanınan Rock’n Roll temsilcisi Elvis Presley bile
kendini bu yeni kültüre uyduramadığı için zamanla popülerliğini kaybetti. Çünkü o, heyecan isteyen gençliğe
yeterli gelmiyordu ve asi gençliğin ruhuna uymuyordu
artık. Yasadışılığı ve kuralsızlığı sadece sahne içindi,
bunun dışında kalan yaşamında gençlerin ilgisini çekecek bir anarşist ruhu yoktu.
Aynı dönemde, Pete Seeger’in kuşağı McCarthy döneminin baskılarını yaşıyordu. Komünist olduklarından şüphelenilen yazarlar, sinemacılar, tiyatrocular, müzisyenler
soruşturma komisyonu HUAC tarafından sorgulanıyordu. Komünizme karşı mücadele adı altında bütün aydınlar üzerinde bir baskı kurulmasına rağmen folk
şarkıları söylenmeye devam etti. Baskılar o denli artmıştı
ki, ırkçılığa karşı çıkmak bile komünistlikle suçlanmayı
beraberinde getiriyordu. Irkçı politikalara karşı Dr. Martin
Luther King önderliğinde “Özgürlük Yürüyüşleri” bütün
Güney Amerika’yı etkisi altına almıştı. Cordell Reagon
önderliğinde kurulan Freedom Singers (özgürlük şarkıcıları) Güneyde olup bitenleri halka açıklamayı ve ırkçılığa karşı kampanyalarda kullanılmak üzere para
toplamayı amaçlıyordu.
Pete Seeger’ın da bağlantılı olduğu SNCC (Barış öğrenci koordinasyon komitesi), konserler örgütledi. Daha
sonra Bearnice Albany Freedom Singers’a davet edildi.
Dinleyicilerin daha önce alışık olmadıkları yüksek hacimli, dört sesli şarkılar söylediler. 1963 yılında yapılan
ve Dr. Martin Luther King’in de konuşma yaptığı büyük
eyleme, Harry Bela-fonte, Marlon Brando ve başka ünlüler de katıldı. Eylem sonrasında yapılan konserde, Fereedom Singers, Bob Dylan, Joan Baez konser verdi.
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Amerikalı solcular ve aydınlar tek bir gitarla folk şarkıları
söyleyen Bob Dylan’a hayranlık duyuyordu. Dylan, politik
sözleri ve folk ezgileriyle ün yapmıştı. Daha sonraları ise
“Politika saçmalıktır. Gerçek olan tek şey senin içindekidir.” diyerek politikadan hızla uzaklaştı. 1963 sonlarında
Sivil Haklar Kampanyasına verdiği desteklerden dolayı
kendisine verilecek ödülü almak için yaptığı konuşma,
eski tüfek arkadaşlarını şoke etti: “Artık benim için siyah
ve beyaz, sağ ve sol yok. Sadece aşağı ve yukarı var ve
aşağısı yere çok yakın. Politika gibi saçmalıklara uğraşmadan yukarı çıkmaya çalışıyorum.”
Amerika’da para tüccarları ve imaj tacirleriyle uzlaşmaması
sebebiyle efsaneleşmiş Woody Gothtree’nin varisi olarak
görülen ve Amerika’da en çok hayranlık duyulan genç folk
şarkıcısı ve bestecisi Bob Dylan müzik tarzını da değiştirdi.
Bir yolculuk sırasında radyodan bir Beatles şarkısı dinlemiş; “Kimsenin yapamadığı şeyleri yapıyorlardı. Akorları korkunçtu, tek kelimeyle korkunç, sırf armonilerinde
bir mana vardı. Bunu ancak başka müzisyenlerle beraber yapmak mümkün.” demişti. Ardından kendi Rock
grubunu kurdu.
Karmakarışık saçları, donuk bakışlarıyla yeni bir kitleye
hitap etmeye başladı. O sıralarda Dylan, uyuşturucu kullandığı hakkındaki spekülasyonları ortadan kaldıracak
hiçbir girişimde bulunmadı. Diğer Rock müzisyenleri arasında da paylaşılacak olan bir görüşü dile getirmişti Bob
Dylan: “Müzisyen olmak, bulunduğunuz yerin derinlerine
inmek anlamına gelir. Ve birçok müzisyen bu derinliklere
inmek için her şeyi deneyecektir.” Her şeyi denemek!
Mesaj buydu. Ve dünya çapında geniş ve gittikçe artan
bir kitle bu mesajı almaya hazırdı.
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Vahşi ve saldırgan “Funk” müziği ya da Güney Afrikalı
Hugh Masakela’nın çok iyi çaldığı soul ve caz karışımı
müzik, siyahların isyan simgesi haline gelmişti. Maskela’nın plak satışları kısa sürede milyona ulaştı. Ancak, sürekli Güney Afrika hakkında konuşması ve ABD’nin
Güney Afrika politikalarına alet olmayı reddetmesi sebebiyle iktidarın tepkisini hızla üzerine çekti. Tam bir Rock
yıldızı yaşantısı sürdürürken, polis tarafından evi arandı
ve uyuşturucu bulundu. Bundan sonra davalarla uğraşmak zorunda kaldı, bütün ticari anlaşmaları iptal edildi.
Bunun sonucunda politikadan uzaklaşarak yön değiştirdi.
Aynı durum dönemin diğer grupları, müzisyenleri için de
geçerliydi. Dönemin politik rüzgarına kapılıp sert sözleri,
sert müziklerle söylüyorlardı ama bu politik tavır, uzun
soluklu olmuyordu. Amerika’da, Fransa’da, İngiltere’de
ve birçok Avrupa ülkesinde gelişen grevler, boykotlar
ekonomik taleplerin dışında politik bir amaca yönelmiyordu. Komünist partiler daha radikal taleplerin önüne
geçiyordu. Büyük sendikaların, öğrenci örgütlerinin reformist tavrı, gençlik hareketinin de başka yönlere yönelmesine yol açtı. Amerika’nın Vietnam’ı işgaline karşı
çıkıyorlardı ama sosyalizme de karşı çıkıyorlardı. Ve o
dönem Fransa’da atılan “Bütün iktidar hayal gücüne!”
sloganı gençliğin bulunduğu durumu özetliyordu.
Beatles ve Rolling Stones’un çılgın taraftarlarının hayal
dünyası için farklı arayışlara yönelmesi anlaşılır bir şeydi.
Sadece plak satışlarının çok fazla olması bu durumu
açıklayamazdı, başkaları daha fazlasını da sattı. Ama hiç
kimse Beatles gibi milyonlarca insanı yekvücüt halinde
bir araya getirerek, esriklik derecesinde kendinden geçirmemişti. “İstediğiniz haltı yiyebilirsiniz. Yalnızca dışarı
çıkın ve yapın. Yapamamanız için hiçbir sebep yok.” di386
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yordu Beatles. Uzun saçlı, hippi gençliğinin yanı sıra giyimleri ve sahne tavırlarıyla “tatlı çocuklar”dı, İngiliz hükümetinin talebi doğrultusunda, Kraliçe, Buckingham
Sarayı’nda ödül verdi. Beatles’in imajını kendisine mal
etmeye çalışan hükümetin amacı kısa süre sonra geri
tepti. Saray’ın tuvaletinde esrarlı sigara içtikleri ortaya
çıkmıştı. Britanya’nın Vietnam işgalini desteklemesi, Nijerya-Biafra’daki faaliyetleri sebebiyle bu ödülü geri göndermişlerdi.
John Lennon, Beatles’la son kez birlikte göründükten
sonra Yoko Ono’yla evlendi ve “En acaip pop protestosu”
olarak değerlendirilen eylemi yaptı. Balayındaki yatak
odalarında bir vukuat olacağını açıkladı. Basın büyük ilgi
göstermişti ama John ve Yoko’yu beyaz pijamalarını giymiş bir halde, günde onar saat isteyen herkesin dinleyebileceği barış konuşmaları yapmaya hazırlanırken
bulunca hayal kırıklığına uğradı. “Barış ancak barışçı yollarla kazanılabilir... Düzenle, onun kendi silahlarıyla çarpışmak iyi bir yol değildir çünkü kazanan hep o olur...
Onlar şiddet oyununun nasıl oynanacağını iyi biliyorlar.
Ama mizahla, alaycı mizahla nasıl başa çıkılacağını bilmiyorlar.” diyordu John Lennon. Politikada başarı, pratik
kazanımlara dayalıydı ve haliyle “yatak eylemi” hiçbir işe
yaramadı. John Lennon gözden düştü, kendi destekçileri
bile, şık bir otelde yapılan bu elitist gösterinin Vietnam acılarını nasıl dindireceğini anlamakta zorluk çektiler.
Aynı müzikal köklere sahip Rolling Stones ise “çirkin çocuklardı.” Giyim kuşamları, uzun saçları ve düzen karşıtı
tarzları nedeniyle yasalarla başları dertteydi. Mick Jagger
ve Keith Richard, ‘67 yılında uyuşturucu davasıyla uğraşmak zorunda kaldılar. Hayranları ve basın, serbest bırakılmalarını istiyordu. Onlar “İsyanın simgesi” haline
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gelmişti, ama onların halk önderi olmak gibi bir derdi yoktu.
Bu isyan, her çeşit düzene karşıydı. Yine de Amerikan saldırganlığına karşı sessiz kalamıyorlardı. Jagger, Vietnam
işgaline karşı ‘68 yılında Londra Grosvenor Square’da bulunan Amerikan Büyükelçiliği önündeki eyleme katıldı. Ardından “Street Fighting Man” (sokak savaşçısı) şarkısını
yaptı. Bu şarkı, birçok radyo istasyonu tarafından yasaklandı. Politikayla ilgileri sadece düzene karşı olmalarından
kaynaklanıyordu; sınıfsız toplum vs. gibi bir idealleri yoktu.
İdealleri neydi diye derin bir araştırmaya gerek yok, “Asit
testini geçebilir misiniz?” sorusuna verilecek cevapla aynıydı idealleri. “Asit testi” sorusu Rock yıldızları ve kuralsızlık isteyen gençlik için bir çağrıydı.
Macera vaat eden bir cesaret örneği sayılabilecek broşür, yakınlarda bir evin adresini tarif ediyordu. Düzinelerce hayran, ilanı ellerine alıp Mick Jagger’in az önce
şarkıda belirttiği gibi “tatmin” arayışı içinde o tarafa yönelmişti. Vardıkları yer, komik kıyafetler içinde başka kişilerin de bulunduğu, yıkık dökük bir mekandı. Hepsi
çoktan gecenin konusu test aracı “asiti” alıp uçuşa geçmişti. Asit; lizerjik asidin dietilamidi ya da LSD-25’in argodaki adıydı. Şiddetli etkisi olan, algıda değişikliklere
yol açan bir maddeydi. Asit, alkol ve cinsellik, Rock müziğin sembolü haline gelmişti artık. Büyük festivallerde
açıktan ilan ediliyordu amaçları. 14 Ocak 1967’de Golden Gate Park’ta dünyanın ilk Human Beln’i düzenleyenler yeni bir başkaldırı türü “hippiliği” keşfetmişti.
Organizatörler, bir çeşit açıkhava “asit testi” sahneye
koyarak “ülkeyi esriklik ve arınma dalgalarıyla yıkayacaklarına” yemin ediyorlardı.
O zaman Rockçıların tek ideali yapılmamış olanı yapmak
ve daha çok şöhretti. Birçok Rock grubu kendilerini is388

grup yorum
patlama derdindeydi. Monterey Pop Festivali bunun için
büyük bir fırsattı. 16 Haziran 1967’de Cali-fornia’nın
Monterey sahili komik kıyafetli, uzun saçlı, arabaları tütsülerle donanmış gençlerle doluydu. “Müzik, aşk ve
çiçek” sloganına kapılan sadece hippiler değildi. Los Angeles ve New York’tan bir işadamları ordusu, büyük plak
şirketlerinin yetkilileri gelmiş, taze bir yetenek bulmak
amacıyla gözlerini ve kulaklarını dört açmışlardı. Onlarca
grup sahneye çıkmış ve yenilenen ses sistemiyle çılgınlıkta birbirini sollamıştı.
Monterey Pop Festivali, en sert Rock’ın bile piyasayla
bütünleşmesini önemli ölçüde hızlandırdı. Televizyonlar
kaydettikleri şovları dünyanın her yanına gönderiyordu.
Yapımcılar yeni yetenek ararken tek düşündükleri, uyuşturucuyla hayal dünyasında gezen on binlerin sorumsuzca harcayacakları dolarlardaydı.
Plak şirketleri ve yapımcılar daha çok hareket istiyorlardı,
Rockcılar da farklılık için sınırları zorluyorlardı. Uyuşturucu
ve alkolün etkisiyle sahnede cinsel sapkınlıklar yapmaya
kadar vardırmışlardı işi. Sahnedeki akıl almaz tavırlarıyla
gençliğin yeni ilahlarından olmuştu Jim Morrison. “İsyan,
düzensizlik ve kaosa dair her şey ilgimi çekiyor, özellikle
de hiçbir anlamı olmayan eylemlilik.” diyen The Doors’un
solisti Jim Morrison, 27 yaşında ağır alkol ve sert uyuşturucunun etkisiyle hayatını kaybetti. Morri-son’un mezarı,
Versailles Sarayı, Louvre Müzesi ve Eyfel Kulesi’nden
sonra Paris’in en çok ziyaret edilen dördüncü mekanıydı.
Avrupa ve Amerika’da “savaşma seviş” sloganıyla on
binlerce insan harekete geçiyordu ve ardından rock müzikle birlikte kendinden geçerek, bir şey yapmış olmanın
rahatlığıyla “asit testlerine” başlıyordu.
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“Yeni Şarkı” Hareketi
Aynı dönemde dünya’da müzik ve sol hareketler ABD ve
Avrupa’dakinden farklı gelişiyordu. ABD’nin müdahalesiyle Latin Amerika’da ordular darbe yaparak halkların
özgürleşme mücadelelerinin önünü kesmeye çalışmıştı.
Şiir ve müziğin önemi ise diğer sanatlara göre daha büyüktü. Çünkü, “İnsanların baskıyla elinden her şeyi
alınsa da, işkence görse de şarkı söylemelerini önleme
şansı yoktu.”
Şili, Arjantin ve Uruguay’da “Yeni Şarkı” hareketi, Küba’da ise benzer içerikte üretilen bu müzik türü olan “Yeni
Türkü” hareketi, müzikal bir tavır olarak ortaya çıkmıştı.
Bu hareketler kıtanın politik sıçramasını da simgeliyordu.
Protest değil, politik şarkılar yapıyorlardı. Hepsinin ortaklaştığı nokta bağımsızlık ve anti-emperyalizmdi.
“Yeni Şarkıcılar” halk müziklerine ilgi ve özenle yaslanıyor, araştırmacı bir kimlikle bu müziklere sahip çıkıyorlardı. Bu şarkılar süreç içinde politik bir silaha
dönüşecekle-di. Şarkıcılar, bu şarkıların siyasi sorunları
çözmede aktif rol oynayacağına inanıyorlardı. O halkın
kültürüne, enstrümanlarına, müziğine saygı duyarak,
bunu bir tüketim metası olarak düşünmeyerek, yoksul
kesimler için hem sanatsal, hem politik çalışmalar yapmışladı. “Yeni Şarkı” ve “Yeni Türkü” hareketlerinin
kökleri farklı ülkelerden üç şarkıcı / şarkı yazarına dayanır: Arjantinli Atahualpa Yupanqui, yerlilerin geleneksel
müziklerini hiç bozmadan, gitarıyla ve şarkı söyleme stiliyle bir ekolü temsil eder. Kübalı Carlos Puebla ise daha
politik bir şarkıcı ve bestecidir. Che Guevara için yazdığı
“Hasta Siempre Commandante” bütün dünyada bilinen bir şarkı haline gelir. Şilili Violeta Parra ciddi bir araştırmacıdır. And Dağları yerlilerinin yerel enstrümanlarını
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Santiago’ya taşıyarak Sili folk şarkılarına yeni, has bir incelik ve ulusal bir kimlik kazandırır.
“Yeni Şarkı” hareketinin en çok ismini duyurduğu yer Sili’ydi. Salvador Ailende önderliğinde yürütülen mücadeleye
şarkıcılar da katılmıştı. 1970 yılında Unitad Popular’ın seçimi kazanmasında şarkıcıların önemli yeri vardı. Victor
Jara, İnti-İllimani ve Quilapayun, Allende’nin önemli destekçilerindendi. Victor Jara tüm hayatını, sanatıyla birlikte
bu mücadeleye adamıştı. Dönemin önemli gruplarından
Quilapayun ve İnti-İllimani bu mücadelede önemli role sahiplerdi. İki grup da And Dağları kökenli folk ezgilerine,
yerel çalgılara özen göstermişti. Çeşitli oyunlar sonucunda
1973’te bir seçim daha yapıldı ve yine Salvador Ailende
kazandı. Ancak Ailende iktidarı mevcut bürokrasi ve orduya
dokunmamıştı. Uzun vadede reformlarla emperyalizmi alt
edeceğini düşünüyordu ancak yanılmıştı. ClA’ya bağlı ordu
kısa süre sonra darbe yaptı. Ailende, elinde silahla halkı
için savaşarak öldü. ABD’nin sınırsız desteğini alan Pinochet’in ordusu kanlı operasyonlarda on binlerce kişiyi öldürdü, kaybetti, tutukladı. Victor Jara da tutuklanıp binlerce
kişiyle birlikte stadyuma kapatıldığında hayatı pahasına
devrim şarkıları söylemeye devam etti ve orada katledildi.
İnti-İllimani ve Quilapayun ülkeyi terk ettiler. Yapabildikleri
tek şey sürgünde faşist cuntayı teşhir etmekti.
“Yeni Şarkı” ve “Yeni Türkü” hareketlerinin 1960’lı yılların hemen başlarından 1980’li yıllara kadar, sadece
Sili’de değil, Latin Amerika ülkelerindeki devrimci mücadelelerde azımsanmayacak rolü oldu. Nikaragua, El Salvador, Peru, Bolivya gibi ülkelerde, özgürlük mücadelesi
içinde yer alan, gerilla örgütlerini destekleyen, devrimci
örgütlerin radyolarında müziklerini yayınlayan birçok
grup ve şarkıcı vardı.
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Ülkemize gelmeden önce dönemin en önemli isimlerinden Mikis Theodorakis’e değinmek gerekiyor. Politik mücadeleye aktif olarak katılmasından dolayı İkinci
Paylaşım Savaşı yıllarında İtalyan faşistlerince tutuklanmıştı. İtalya çekilince özgürlüğüne kavuştu ancak ardından gelen Naziler tarafından yine tutuklandı.
Yunanistan’da milislerin, direniş komitelerinin bir militanıydı savaş boyunca. Orkestrasyon ve kompozisyon eğitimi görmüştü. Sürgündeyken, oratoryolar, oda müziği,
konçertolar yazmıştı. 1961’de ülkesine geri döndü ve
Epitaphos adlı albümünü yayınladı. Albüm satışının 7-8
milyona vardığı saptanmıştı. Yunanistan’ın en popüler
isimlerinden biriydi artık. Komünist parti içinde aktif politika yaparken milletvekili seçilmişti ama şarkılar ve film
müzikleri yapmaya devam etti.
‘67 yılında darbe yapan Albaylar Cuntası, Theodorakis’in
şarkılarını yasaklamakla işe başlamıştı. Theodorakis beş
ay polisten kaçtıktan sonra, Atina’da askeri rejim tarafından hapse atıldı. Tutuklanmadan önce cuntaya karşı
“Yurtsever Cephe” isimli bir direniş hareketi örgütlemişti.
O, Yunan halk ve pop geleneklerinden yararlanıp, Doğu
Akdeniz’in lirik ezgilerini yeni bir kimliğe dönüştürmüş,
dünyadaki “Devrimci Müzik” kavramına yeni, estetik bir
model katmıştı. Theodorakis, Türkiye’deki sol-politik müzik
geleneği dahil, dünyadaki birçok sol-politik ortamının müzikal ufkunu genişletmiştir.
Gelenekten kopmayan devrimci müzik!
“68’in 40. yılı” dolayısıyla ülkemizde ve dünyada birçok
etkinlik yapılıyor. Dönemin “hızlı solcuları” eski günleri
“heyecanla” anarak nostalji yaparken, en politik ve en
devrimci dönemin kendi dönemleri olduğunu anlatarak,
daha sonra gelişen hareketleri bilinçli bir tercih olarak
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görmezden geliyorlar. “68 kuşağı” sınırlaması, politik
alanda olduğu gibi müzik için de yapılıyor.
Bu sınırlama anlamsız, çünkü ‘68’le başlayan ve biten
devrimci bir hareket olmadığı gibi, o tarihte doğup-sönen
devrimci bir müzikal akım da yok ülkemizde. Yüzlerce
yıllık geleneğiyle iktidara kafa tutan aşıklar, tarihsel misyonlarını yerine getirerek 60’lı yıllar’ın başından itibaren
örgütlü bir şekilde, politik şarkılar söylemişlerdi. Bir önceki sayıda “Aşıklık Geleneği” üzerine dergimizde yayınlanan araştırmada değinildiğinden, tekrar aynı
şeylerden bahsetmeyeceğiz. Ancak TİP bünyesinde devrimci gecelere çıkan, binlerce insanı heyecanlandıran
Aşık Mahzuni Şerif, Aşık Ali İzzet Özkan, Aşık İhsani ve
adını saymadığımız diğer ozanların, ülkemizdeki devrimci müzik tarihindeki önemini kavramadan Türkiye’de
sol ve devrimci müziğin anlaşılması mümkün değildir.
Aşık geleneğinden gelen, halk müziği geleneğine yaslanan ve kendine özgü bir çokseslilik geliştiren Ruhi Su,
yeni bir geleneği başlatmıştı. 1975’te kurduğu Dostlar
Korosu’yla müziğine yeni, çoksesli bir müzik algısı kazandırmıştı. Türkü formuyla, koronun kesişmesi, kaynaşması arayışı içinde, devrimci geleneğin en etkili
deneylerini, müzikal arayışlarını, semahları, marşlarıyla
buluşturup hayata geçirmişti. Ülkede devrimci mücadele
yükselirken Ruhi Su türküleri ve marşları coşkuyla söyleniyordu.
Ruhi Su’nun başlattığı geleneği takip eden önemli isimlerden biri de Zülfü Livaneli’dir. Sürgünde yaşadığı yıllarda, yeni türküler bestelemiştir. Orkestral bir müzik
çabasına girmişti. Devrimci müzik geleneği içinde Karlı
Kayın Ormanı, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kız
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Çocuğu gibi birçok şarkı giderek politikleşen ortamda
büyük bir dinleyici kitlesine hitap ediyordu.
Halk giderek politikleşiyor ve örgütleniyordu, gelişen hareket doğal olarak sanatçıları da etkiliyordu. “Kent
Ozanı” kimliğiyle Rahmi Saltuk ve Sadık Gürbüz; Nazım
Hikmet, Haşan Hüseyin, Enver Gökçe, Sabahattin Ali ve
Ahmed Arifin şiirlerini böyle bir ortamda bestelediler.
ABD ve Avrupa’da hızla gelişen Rock müzik ülkemizdeki
genç müzisyenleri de etkilemişti. Beatles, Dylan ve Rolling Stones bütün dünyada tanınıyordu artık. Ancak Türkiye’de yapılan Rock o kadar sert değildi. Bağlamanın
da kullanıldığı, Anadolu motiflerinin yer aldığı yeni bir
tarzdı. “Anadolu Pop” ya da “Anadolu Rock” akımı
içinde düzeni eleştirmişlerdi. Aşıkların deyiş ve türkülerini
pop, rock formunda yeniden yorumlayıp söyledikleri de
olmuştu. Devrimci gecelerde, öğrenci eylemlerinde yer
almışlardı.
Batı rock müziğini Anadolu ezgileriyle kaynaştıran en
önemli gruplardan birisi Moğollardı. Ancak dönemin devrimci ruhuna çok yakın değildi ürettikleri; muhalif bir çizgidelerdi sadece. Moğollar grubuyla da bir dönem
çalışan en önemli isimlerden birisi Cem Karaca’dır. 12
Eylül’den sonra dönemin başbakanının elini öperek nedamet getirse de, milyonların dilinden düşmeyen şarkıları yapmış, politik duruşuyla birçok müzisyenin önünü
açmıştı. Rock formunda olmalarına rağmen “Tamirci Çırağı”, “Parka” gibi şarkılar sadece sosyalist gençliği
değil, geniş halk kesimlerini de etkiliyordu. Sarper Özsan’ın bestelediği 1 Mayıs Marşı’nı plak olarak yayınlamıştı. Bu tavrı yüzünden kendisine, siyasi iktidarlar
tarafından baskılar yapıldı, konserleri yasaklandı, gözal394
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tılar yaşadı. Bu baskılar, silahlı saldırıya kadar varıyordu.
Kendine özgü Anadolu-Rock formunu geliştiren Dostlar
Grubuyla birlikte çalışan Edip Akbayram, “Her turneye
çıkışımda hanımla ‘inşallah görüşürüz’ diye ayrılırdık.”
diyerek bu durumu özetlemişti.
Edip Akbayram gibi Selda Bağcan da, anonim türküleri
Rock-Pop formunda söylemişti. “Kızıldere” türküsü,
“Vurulduk ey halkım unutma bizi” ve “1 Mayıs Marşı”
gibi devrimci marş ve şarkılar albümlerinde yer aldı. Baskılardan Selda’da nasibini aldı, şarkı ve konserlerinden
dolayı yargılandı ve üç kez tutuklandı.
Yükselen sınıf mücadelesinin önüne geçmek için 12 Eylüll980’de askeri darbe yapıldı. On binlerce kişi tutuklandı, işkencelerden geçirildi. Müzisyenler de bundan
nasibini aldılar, birçoğu yurtdışına çıktı, yıllarca ülkeye
gelemediler. Devrim şarkıları söyleyen müzisyenler, teslimiyeti seçen geçmişin devrimci önderleri gibi umutsuzluğa kapılarak yeni arayışlara girdiler. 1990’da Sovyetler
Birliği’nin dağılmasından sonra Sosyalizm inancı yerine,
Avrupa Birliğinden medet uman anlayış egemen oldu.
Ülkemizin müzikal serüveni içinde bugün, sosyalizme
inanan ve devrimci müzik anlayışına yeni bir soluk getiren ise Grup Yorum’dur. Örgütlü müzik anlayışını benimseyen grup 1985’te kuruldu. Baskılara, yasaklara,
sansüre rağmen albümleri milyonlara ulaştı. Sadece sol,
devrimci gençliğe değil, ülkedeki her kesime hitap edebilmeyi başardı. “Uğurlama”, “Cemo” gibi şarkılarıyla,
marşlarıyla, “Kar Makinası” misyonunu üstlenen Grup
Yorum’un ardından birçok grup ve müzisyen ortaya çıktı.
Örgütlü müzik anlayışını benimseyen, elemanları değişse de tarzını değiştirmeyen dünyadaki tek müzik
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grubu olma özelliğiyle üretimlerine devam ediyor Grup
Yorum.
Görüldüğü gibi dünyada ve ülkemizde müzik, onu dinleyen kitleyle bütünleşmiş; sosyal, politik ve ekonomik
durum, müziğin içeriğini ve biçimini belirlemiştir. Avrupa
ve ABD’de reformist solun örgütleyemediği radikal gençlik, anarşizme kaymıştı. Rock müzikte gençliğin isteği
doğrultusunda giderek sertleşmişti. Latin Amerika’da
anti-emperyalist mücadeleyle birlikte gelişen, yerel ezgilere bağlı bir müzik akımı doğmuştu. Anadolu’da da halkın dili olan aşıklardan bugüne kadar her dönem birileri
halkın yoksulluğa, açlığa isyanını dile getirmişti. Yani
müzik yaşayan bir organizma gibidir, onu rafa kaldırıp istediğiniz zaman kullanacağınız bir nesne değildir. Ona
emek harcamak ve büyütmek de müzisyenlerin en
önemli görevidir. Sonuç olarak müzik bugün de misyonunu yerine getirmeli, ritmiyle halkın nabzını tutmalı ve
sözleriyle bilinç vermelidir.
Kaynakça:
Müzik Bittiği Zaman / Robin Denselow Çöpteki Çiçekler /James Miller
“Sıyrılıp Gelen” Grup Yorum / Orhan Kahyaoğlu
Rolling Stones Dergisi
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EDEBİYAT BİR PROPAGANDADIR!
Asım Bezirci - Halk ve Sosyalizm için Kültür ve Edebiyat
Bilindiği gibi hukuk, ahlak, din, politika, felsefe ve sanat
gibi edebiyat da toplumun ideolojik üstyapısının Öğelerinden biridir. Bu Öğeler birbirleri üzerinde karşılıklı etkilerde bulunurlar. Gerçi üstyapıyı, son çözümlemede
altyapı belirler, ama üstyapı da sırası gelince onu etkiler.
Öteki üstyapı öğeleri gibi edebiyat da bölümlü toplumlarda sınıfsal bir özellik taşır: Belirli bir sınıfın ideolojisini,
yaşantısını, psikolojisini (duygularını, düşüncelerini,
inançlarını, özlemlerini, beğenilerini vb.) imgesel ve sanatsal bir yolla yansıtır. (Kuşkusuz, bu yansıtma sınıfsal
olduğu kadar toplumsal ve bireyseldir de: Edebiyat eserinde toplumun ve yazarın da psikolojisinden, yaşamından izler vardır.)
Edebiyatın sınıfsal olması demek, onun, toplumdaki sınıflardan birine bağlanması demektir. Ne var ki, bağlanma her zaman belirgin ve kesin değildir, çoğunlukla
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örtülü ve dolaylıdır, ama her zaman geçerlidir. Bu da.
İster İstemez, edebiyatı belli bir sınıfın ekonomik, ideolojik ve politik eğilimlerine yaslandıracaktır. Söz konusu
eğilimler edebiyatta açık ya da örtük biçimde yansıyacaktır. Giderek, edebiyat sınıflar arası ilişkiler ile toplumsal dönüşümlerde etkin bir işlev yüklenecektir.
Başka türlü söylersek: Edebiyat, gerçekliği belirli bir sınıfın dünya görüşüne bağlı / uygun olarak dile getirecektir. Dolayısıyla, o görüşün Öğrenilmesine, yayılmasına,
benimsenmesine yardım edecektir.
O kadar ki, biraz araştırsak, en ilgisiz sanılan eserlerde
bile bunu görebiliriz. Örneğin, salt bir “aşk hikâyesi”
diye bilinen Romeo ile Juliet oyununda birbirini seven iki
gencin özgürce birleşmesi önerilmekte, tersine davranmanın getirdiği yıkımlar sergilenmektedir. Böylece, Shakespeare hem yeni doğan burjuvazinin o dönemindeki
aşk ve evlilik anlayışını savunmuş, hem de derebeylik
töresinin aykırılığını vurgulamış olmaktadır. Cervantes’in
Don Kişot’unda da, gülmece perdesi altında, derebeylik
düzeni yerilmektedir. Defoe’nun Robinson Crue’sunda
ise burjuva bireyciliği yüceltilmektedir. Sözün kısası, her
üç eserde de alttan alta burjuva ideolojisi savunulmakta,
feodalizmin ideolojisi eleştirilmektedir.
Olaya bu açıdan yaklaşınca, doğrudan doğruya ya
da dolaylı olarak, edebiyatın bir çeşit propaganda olduğu söylenebilir. Nitekim, propagandanın Türkçe
Sözlükteki tanımı da buna uymaktadır:
“Propaganda: Herhangi bir düşünceyi, kanıyı yaymak
ve ondan yana olanları çoğaltmak için söz, yazı ya da
başka araçlarla yapılan etki, (1) (1) Türkçe Sözlük, 1974
s. 662.
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“Propaganda”, ilk bakışta, sevimsiz bir sözcük. Egemen çevreler, iktidarlar için halkı “kandırma sanat” anlamına geliyor. Sürekli ve sistemli bir çabayla gerçeği
gizleme ve yanlışı doğru, çirkini güzel, haksızı haklı gösterme sanat...
Gerileyen sınıfların elinde yozlaşan propaganda, ilerleyen sınıfların gözünde olumlu bir anlam kazanır: Gerçekliğin doğruca tanınması, ilerici düşüncelerin hızla
yayılması, kitlelerin bilinçlenip birleşmesi, demokrasinin
kökleşip gelişmesi için yararlı bir eylem türü, eğitim ve
iletişim yolu olur.
Öyleyse, söylemekten çekinmeyelim: Edebiyat bir propagandadır!
İyi edebiyat İse propagandaların en genişi ve derini, en
etkilisi ve kalıcısıdır...
Acaba böylesi bir propaganda için ne yapılmalıdır?
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GÜNCELLİK
Halkla bütünleşmenin, kitlelere ulaşmanın yollarından
biri, belki de en kısası güncelliktir.
“Güncel” (aktüel) demek, “günümüzün olayları, sorunları, gerçekleri, görüşleri, duyuşları, kişileriyle ilgili olan”
demektir.
Bu ilginin sınırlan çok geniş, çeşitleriyse çok değişiktir.
Güncel, yaşanılanla doğrudan bağlantılı olduğundan,
yaşam gibi taze, renkli, canlı, zengin ve verimlidir. Ayrıca,
yalnız insanları, tabakaları, sınıfları değil, toplumları,
halkları, ulusları da kapsamaktadır. Bundan ötürü birey
olarak da toplum olarak da güncele sıcak, yakın, çabuk
bir ilgi duyarız.
Bu durumu iyi değerlendiren eserlerin okunma, yayılma
oranı ile kitlelerce özümlenme, benimsenme gücü artar.
Güncele eğilmenin bir yaran daha var; Günün getirdiği
olaylara yazarın kalemiyle de katılmasına ve onları vaktinde aydınlatmasına, etkilemesine olanak verir.
Buna karşılık, ömrü pek kısadır güncelin. Etkisi de genellikle gelip geçicidir. Sanat ise hem geçiciliği yenmek,
hem de söz konusu ilgiyi yaşatmak zorundadır. Yoksa,
uyandırdığı ilgi de, etki de tez zamanda uçup gider. Bunu
önlemek için, sanatçı, “geçici”deki “sürekli”yi bulmaya, günceli tarihsele bağlamaya çalışacaktır.
Tıpkı, Nâzım Hikmet’in Öğütlediği gibi:
Ne ah edin dostlar, ne ağlayın!
Dünü bugüne
bugünü yarma bağlayın!
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Dünü bugüne ve bugünü yarına bağlamak gidicideki kalıcıyı devrimci bir anlayışla bulup ortaya koymakla sağlanır. Bu da güncel gerçekliği diyalektik maddeci açıdan
tarihin ve geleceğin gözüyle çözümlemeyi, evrimi ve süreciyle, çağı ve çevresiyle birlikte kavramayı gerektirir.
Güncelliğe diyalektik yöntemle yanaşmak özellikle çelişkileri gözden geçirmeye bağlıdır. Geçici ile kalıcı ancak
bu yolla ortaya çıkabilir.
Bilindiği üzere, gerçeklik -bağrında taşıdığı çelişkiler dolayısıyla-durmayan bir hareket, oluşum ve süreç içindedir. Çelişkiler temel ve yan, İç ve dış, uzlaşan ve
uzlaşmayan ile iki kümede toplanabilir. Bir gerçekliğin,
olgunun evrimini belirleyen ve öbür çelişkilere egemen
olana “temel çelişki” denir. Temel çelişkiye bağlı olup
evrimde belirleyici bir etkisi görülmeyen çelişkiler ise
“yan çelişki” diye adlandırılır.
Her gerçekliğin kendine Özgü temel ve yan çelişkileri
vardır. Sözgelimi, kapitalist toplumun temel çelişkisi, üretim güçleri ile Üretim İlişkileri arasındaki çelişmedir. Bu
çelişme, toplumsal üretim ilişkileri ile bireysel üretim
araçları mülkiyeti arasındaki çelişkiyi doğurmuştur. Temel
çelişkiye bağlı öbür çelişkiler şunlardır: Sermaye ile
emek, burjuvazi ile işçi sınıfı, kullanım değeri ile değişim
değeri, alış ile satış, metalle para vb. arasındaki çelişki...
Kapitalist düzende görülen sınıf kavgası, sömürü, yabancılaşma, bunalım, savaş, faşizm, emperyalizm, işsizlik
vb. önemli olgular söz konusu temel çelişkiden kaynaklanır ve Öteki çelişkilerle beslenir. Ayrıca, bireysel ve toplumsal yaşamımıza ilişkin irili ufaklı daha bir yığın olgu
da dolaylı olarak aynı çelişkilerin etkilerini taşır...
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Güncel gerçekliğin işlenmesi başlıca iki tehlikeyle karşılaşır: Geçicilik ve sığlık...
Bunları aşarak süreklilik ve derinliğe varmak İsteyen
yazar, çelişkiler düzenini göz önünde tutmak zorundadır.
Bunun için, ele aldığı gerçekliği belirleyen özgül çelişkiyi
bulmalı, onun adı geçen temel, yan ve dış çelişkilerle ilintilerini araştırmalıdır. Özgül çelişkiyi oluşturan karşıtlardan değiştirici ve tutucu olanları ayırt etmelidir.
Gerçekliği, değiştirici karşıta göre sergilemelidir. (Çünkü,
değiştirici karşıt, geleceğin tohumudur.) Ayrıca, konunun
daha iyi yansıtılmasına, somutlanmasına yarayacak
güncel ayrıntılardan -önemliyi boğmayacak biçimde- yararlanmalıdır.
Bunlar yapılmazsa, güncelin silinişiyle eser de ilginçliğini,
etkinliğini çabucak yitiriverir.
Belli bir grevden söz açan bir hikâye düşünelim. Eğer
grev kendi evrimi ve özgül çelişkisi ile temel ve yan çelişkilerin dışında, soyut ve tikel bir olay gibi yüzeyden sunulmuşsa, derinlikten yoksun kaldığı gibi ilginçliği de
yazıldığı günlerle sınırlanmış olur, yarınlara ulaşamaz...
İtalya’nın 1935’te Habeşistan’a saldırdığı günlerde yayımlanan Taranta Babu’ya Mektuplar güncel bir konunun
nasıl işlenmesi gerektiğini gösteren başarılı bir örnektir.
Nâzım Hikmet bu eserinde Habeşistanlı bir gencin Roma’da sessizce öldürülüşünü hikâye eder. Fakat bu özel
hikâyeye alttan alta kısaca İtalya’nın tarihini, toplumsal
durumunu, kapitalizmin bunalımını, faşizmin içyüzünü,
Mussolini’nin kişiliğini, emperyalizmin savaşçığılını da
ustalıkla sokar. Böylece özel genelle, güncel tarihselle,
özgül çelişki temel ve yan çelişkilerle birleştirilmiş olur.
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Kırk iki yıl önce basılmış olan eserin zaman aşımına uğramaması, ideolojik / estetik işlevini sürdürmesi, hâlâ ilgi
ve sevgiyle okunması onun bu özelliğinden gelmektedir.
Taranta Babu’ya Mektupların vardığı bu olumlu sonuç,
küçük burjuvanın günceli (aslında gerçekliği) küçümseyen kaçak yazarlarına iyi bir karşılıktır.
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HALK, EDEBİYAT VE ÖLÜMSÜZLÜK
Asım Bezirci - Halk ve Sosyalizm için Kültür ve Edebiyat
Küçük burjuvanın burnu büyük bazı yazarları ikide bir soruyorlar: “Halk edebiyattan anlar mı?”
Gerçekte, “Halk edebiyata uzaktır, ondan ne anlar!”
demek istiyorlar.
Oysa, halk edebiyatla ilgilenmeseydi, ondan anlamasaydı yüzyıllardır yaşayan o güzelim masalları, hikâyeleri, şiirleri, türküleri, ağıtları, fıkraları, bilmeceleri,
deyimleri, atasözlerini nasıl yaratırdı? Dedem Korkut’ları,
Yunus Emreleri, Pir Sultan’dan, Nasrettin Hoca’dan, Dadaloğluları, Serdârileri, Karacaoğlanları, Âşık Garipleri,
Köroğluları, Emrah’ları nasıl yetiştirir, eserlerini cam gibi
koruyup çağdan çağa kulaktan kulağa nasıl sevgiyle,
saygıyla iletirdi?
Uzun ve zengin kültür / sanat geleneği olan halkın edebiyattan anlamadığını düşünmek, onu tümüyle bilgisiz,
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görgüsüz, zevksiz sanmak ancak halkı tanımayan, kendini
beğenmiş burjuva aydınların bir yanılgısı sayılmalıdır.
Peki halk, kendi edebiyatı dışında, aydınların, egemen
sınıfların oluşturduğu edebiyattan da anlar mı? Açık bir
deyişi, insancıl bir özü olan eserlerin -hepsini değilse
bile- çoğunu anlar, değerlendirir. (Nâzım Hikmet, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Rıfat
Ilgaz, A. Kadir, Enver Gökçe, Ahmed Arif. Hasan Hüseyin, Fakir Baykurt, Yılmaz Güney, Bekir Yıldız vb. gibi yazarların eserlerini kapışarak okuması bunun bir kanıtıdır.)
Gelgelelim, edebiyatı salt aydınlar / seçkinler arası bir
uğraş haline sokan, halktan kopuk, kapalı, karmaşık, bireyci, biçimci soyutçu eserleri ya hiç anlamaz ya da bizim
gibi güç anlar.
Eğer kendisine fırsat eşitliği, eğitim olanağı sağlanırsa
böylesi eserleri de anlamakta, hatta eleştirmekte gecikmeyecektir.
Çünkü halkımız aslında ilericidir. Güzelliğe, de, yeniliğe
de genellikle açıktır. Belki bazı alanlarda geri kalmıştır,
daha doğrusu, aldatılmış, geri bırakılmıştır, ama özünde
gerici değildir. Tarih boyunca Baba İshak, Şeyh Bedrettin, Şahkulu, Nurali Halife, Şeyh Celâl, Baba Zünnun, Kalenderoğlu, Pir Sultan Abdal, Cennetoğlu vb. ilerici
hareketleri yürüten, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı omuzlayan
bir halk gerici olabilir mi?
Halkımız yalnızca ilerici değil, aynı zamanda, üretici ve
yaratıcıdır da...
Egemen sınıflarımız ise, genellikle ilerici değil tutucudur,
üretici değil tüketici, yaratıcı değil taklitçidir. Örneğin, sa410
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raya bağlı divan şiiri geniş ölçüde İran şiirinin taklididir.
Koşuk (nazım) biçimlerini ve türlerini, ölçülerini ve kalıplarını, hatta konularını ve temlerini dahi çokluk Fars edebiyatından almıştır. Osmanlı şairleri XIII. yüzyıldan XVI.
yüzyıla değin adım adım İran şairlerini izlemişlerdir.
Halk şairlerimizden de birbirini örnek alanlar olmuştur,
ama yabancı bir ulusun şiirini izleyenler, ona özenenler
çıkmamıştır. Bu bakımdan, halk şiirinin genellikle özgül
ve özgün (orijinal) olduğu, ulusal edebiyata kaynaklık
edeceği, yaşayacağı söylenebilir. Fakat Doğu’yu örnek
almış divan şiiri ile Batı’yı örnek almış Tanzimat, Serveti Fûnun, Fecr-i Ati, Garip ve İkinci Yeni şiirleri için aynı
şey söylenebilir mi?
Sormak gerek: Halkın bireysel yaşantılarına, toplumsal
gerçeklerine, siyasal sorunlarına, sanatsal değerlerine
çoğunlukla sırt çevirmiş bunca şiir hareketinden bugüne
yaşayan ne kalmıştır, yarına ne kalacaktır?
Kuşkusuz, halkın yarattığı eserlerin hepsi de güzel değildir, ama güzelleri de az değildir. Üstelik, bunların ömrü
egemen snıfların kinden daha uzundur. Neden derseniz,
egemen sınıflar geçici, halklar kalıcıdır da ondan...
Biraz tarih okuyanlar bilirler: Toplumlar durmayan bir oluşum, gelişim içindedir. Ekonomik altyapıdaki değişmeler,
ona bağlı olarak, bütün toplumsal yapının değişmesine
yol açarlar. Düzenin değişmesiyle egemen sınıflar da
sahneden çekilirler. Nitekim, kölelikten derebeyliğe geçince efendiler, feodalizmden kapitalizme geçince derebeyler, kapitalizmden sosyalizme geçince burjuvalar
silinip gitmişlerdir. Bu gidişin ardından egemen sınıfların
ideolojileri ve ona bağlı olarak edebiyatları da zamanla
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egemenliklerini yitirmişlerdir. Onların yerlerini yeni sınıfların yeni edebiyatları almaya başlamıştır. Gerçi eski
edebiyatlar hemen tümüyle yok olmamış, bazı ürünleri
ve yanlarıyla yaşamışlardır, ama artık egemenlikleri kalmamıştır.
Halklara gelince...
Çağlarla düzenler değişir, egemen sınıflar gelip gider,
halklar İse kalır. Elbette tarihin getirdiği başkalaşmalardan onlar da etkilenirler, az çok değişirler, fakat hiçbir
zaman ortadan kalkmazlar. Nitekim, sınıflı toplumlarda
olduğu gibi sınıfsız toplumlarda da halklar ve edebiyatları
var olmuştur. Yedi yüzyıldır süregelen Türk halk edebiyatı bunun güzel bir örneğidir.
Demek ki halklar da, edebiyatlar, da ölümsüzdür...
Ölümü yenmek istiyorsak halkın ölümsüzlük ırmağında
yunmalıyız!
Yunus Emre’nin diliyle biz de demeliyiz:
Seyrince bir ırmak gördüm
Türlü meyve onda var
Hakka varmak diler isen
Ol ırmakta yun da var
İkinci Yeni 1955’lerden başlayan ve genellikle anlamı,
düşünceyi, ülküyü, geleneği, içeriği umursamayan, toplumsal gerçeklerle, siyasal sorunlarla ilgilenmeyen, halka
ve kültürüne sırt çeviren, Batı’nın modernist akımlarından etkilenen biçimci, soyutçu bir şiir hareketidir.
İkinci Yeni taşıdığı aykırı özellikleriyle geniş tartışmalara
yol açmıştır. Bunlardan biri de İkinci Yeni’nin divan şiiriyle
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ilişkisi konusudur. Geleneği yıkmaya çalışan İkinci Yeni’nin kimi şairlerinin son yıllarda Divan şiirinin ölü geleneğine yanaşmaları birtakım tepkiler doğurmuştur.
İkinci Yeni’nin ileri gelenlerinden İlhan Berk ile Turgut
Uyar’ın divan şiirine yönelmeleri dolayısıyla açılan tartışmalar şimdilik kapanmış görünüyor. Doğrusu, bu tartışmalar bazı gerçekleri su yüzüne çıkardı. Sözgelimi,
divan şiirinin biçimsel ve sınıfsal kimliği, çağdaş kültür ve
gelenekle ilişkisi irdelendi. Birtakım aydınlatıcı düşünceler öne sürüldü. Yazık ki, bu arada, önemli bir şey gözden
kaçtı: Halk şiiri...
HALK ŞİİRİNE DOĞRU
Oysa, gelenek sorunu çözümlenirken bu şiirin de göz
önünde tutulması gerekirdi. Kaldı ki. Divan’ıyla yankılar
yaratan Turgut Uyar, şimdi de halk şiiri çığırında bir deneme yazmıştı. Bunun da üzerinde durmak gerekmez
miydi? Çünkü, divan şiiri gibi halk şiiri de İkinci Yenicilerin
eskiden beri soğuk davrandıkları bir alandı.
Turgut Uyar’ın “Elli İki Hane” başlıklı şiiri şöyle sona eriyordu:
Oy farfara farfara
ateş düştü şalvara
haydin ağalar dedim
haydin herkesler dedim
öldüm yalvara yalvara
öldüm yalvara yalvara
Oldukça zayıf bir şiirdi bu, enikonu bir özentiydi. Çünkü,
birkaç yıl önce Turgut Uyar, “halk şiirinin kaynak olarak
çıkmazlığını, tükenmişliğini” (Pazar Postası, 13.7.1958)
öne sürmüştü. Öyleyken, şimdi, halk şiirine yönelmesi
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ancak bir taktik olabilirdi: Herhalde, divan şiirine yöneldi
diye kendisine kızanlara, “Çok konuşmayın! Dilersem
halk şiiri de yazabilirim. İşte örneği!” demek istiyordu. Nitekim, bu biricik örneğin arkasını getirmedi. Anlaşılan,
inançsız bir girişimdi yaptığı. Üstelik, bunda da halk şiirinin Özünü değil, biçimini ve dilini temel almıştı. Onu
devrimci ya da halkçı bir tutumla eleştirerek özümlemeye, ilerici yanlarını değerlendirerek aşmaya çalışmamış, ancak bazı klişelerini yüzeyden, popülistçe
tekrarlamakla yetinmişti. Tıpkı, yıllarca önce Keçeciler’in
(Orhan Seyfı, Yusuf Ziya, Ahmet Kutsi, Ceyhun Atuf,
Behçet Kemal vb.) ve Ülkü dergisi ile halkevleri çevresinde toplanmış CHP’li kimi şairlerin yaptıkları gibi o da
halk şiirine dışardan yanaşmış, içine girememişti. Bundan olacak, İkinci Yeni’yi de, Turgut Uyar’ı da öteden beri
tutan Halûk Aker’in dahi kıyasıya eleştirisine uğramıştı:
“... Şiir işte böyle bitiyor. Görüldüğü gibi, iyi bir şairden
beklenmeyecek ölçüde klişe ve düşük seviyeli...” (Ulus,
21.10.1970)
Öyle de olsa, “Elli İki Hane” acı bir gerçeğin anlaşılmasına yardım etmişti: Demek ki, İkinci Yeni’nin atılım ve
yaratım gücü kalmamıştı artık, dün aşağıladığı bir şiirin
-halk şiirinin- verilerine yaslanarak, yani kendi ilkelerini
çiğneyerek ayakta durmaya uğraşıyordu!
“FOLKLOR ŞİİRE DÜŞMAN” MI?
Bir başka yazımda da değinmiştim: İkinci Yeni köksüzlüğü seçmisti. Yalnızca kültür mirasımıza değil, şiir geleneğimize de sırt çevirmişti: Divan şiiri gibi halk şiirine de
kapılarını kapatmıştı… Hakçası, divan şiirine pek dokunmuyor, ilgisiz görünmekle kalıyor ya da yeri geldikçe az
çok övüyordu onu, ama halk şiirim kötülemekten geri
durmuyordu.
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Örneğin, İkinci Yeni’nin Öncülerinden Edip Cansever
divan şairlerini şöyle niteliyordu: “Bu ozanlar belli bir
dünya görüşünden, özel bir düşünce ve duygu biçiminden yoksun oldukları halde, dil özenleri, dilin bütün olanaklarını kullanmaları, mazmunlara düşkünlükleriyle şiiri
bir marifet durumuna getirmeleri, bugün bile şiirimizin
belli bir özelliği olarak yaşamaktadır.”
Halk şiiri konusunda ise şunu söylüyordu: “Halk şiirinin
halkın diline daha bir yaklaşık olmaktan başka bir niteliği
yok bence. (...) Genel olarak divan şiiri daha bir şiir niteliği taşıyor.” (Değişim, 15.3.1962)
İkinci Yeni’nin kuramcılarından İlhan Berk de halk şiirinden tiksintiyle söz ediyordu: “Halk şairlerine karşı bir sevgim yok. (...) Halk şiirini ölçü olarak almanın, onu
gelişmiş bir olanak olarak görmenin budalaca bir iş olduğunu düşünüyorum Halk resmi, halk şiiri, halk sanatları üstüne Üsküdar’da yaptığım bir konuşmada Ruhi
Su’ya çalmıştım. (...) Eğitilmiş bir insanın halk şiiri tarzında söylemesine karşıyım. (...) O şiir bana örnek olamaz.” (Papirüs, 1981, sayı 2)
Öte yandan, İkinci Yeni’nin öncülerinden Cemal Süreyya ise “Folklor Şiire Düşman” (A dergisi, 1 Ekim
1956) başlıklı yazısında. Halk şiirini çürütmeye girişmişti. Ona bakılırsa, “Folklor, şiir için kaçınılması gereken bir tehlike” idi. Nedeni de şuradaydı: “Halk
deyimlerinde yerleşmiş, birbirine bağlanmış kelimeler
arasında yeni bir yük, yeni bir bağıntı kurmak söz konusu o!amaz”dı. Üstelik folklordaki “anonim kalıplar da
kişilik kazanmaya hiç uygun değildi. Kişiliksiz ise büyük
şair olunamazdı.
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Evet, folklorun kalıpları arasında bir kişilik kurmak güçtü,
ama olanaksız değildi. Nasıl ki, divan şiirinin donmuş kalıpları içinde büyük şairler yetişmişse, halk şiirinin dar kalıpları içinde de büyük şairler eksik olmamıştı. Eğer
kalıplar kişiliği önleseydi Fuzuli’yi Nedim’den, Yunus’u
Karacaoğlan’dan ayırabilir miydik?
Aslında, Cemal Süreyya’nın kalıp dediği şeyler Türkçeye
tat veren, dilin yaşarlığını, sürekliliğini, yaygınlığını sağlayan ‘geleneksel’ öğelerdi. Bunların kullanılması sözcükler arasında yeni bir bağıntı yaratılmasını önlemediği
gibi, yazarların ayrı bir kişilik edinmesini de önlemezdi.
Bunun en iyi örneği, Cemal Süreyya’nın övgülere boğduğu Ahmed Arifti. Bu şair hem folklordan bol bol yararlanmış, hem de güçlü bir kişilik kurmuştu!
Batı’da da Lorca, Heine, Brecht, Puşkin, Neruda, Prevert, Hughes, Bums vb. şairler folklordan, halk şiirinden
yararlanarak başarılı ürünler vermemişler miydi? Homeros’un İlyada ile Odysseia’sı, Vergilius’un Aencs’i, Lönnort’un Kalevala’sı geniş ölçüde folklorla beslenmemiş
miydi?
Öte yandan, geçmişten gelen canlı dil ve anlatım verilerinden kopuş, şairleri “yaşamayan”, “yapma” bir dil
kurmaya götürebilirdi. Nitekim, Servet-i Fünûn şairleri
gibi. İkinci Yeni şairleri de sonunda bu duruma düşmüşlerdi. Onun için, Cemal Süreyya’nın eleştirileri -bağırlarında ufak doğrular da taşısalar- genel ve tarihsel açıdan
yanlış düşüncelerdi. O kadar ki, bunu sonradan o da anladı ve düşüncelerinden çoğunu değiştirmek gereğini
duydu: Konuşma dilini, “şiirin ilk ve vazgeçilmez mayası”
saydı ve folklorun, “halk kaynağının edebiyat için, şiir için
türkülerden öte bir sürü olanak taşıdığım” yazdı. “Halk
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kaynakları şiiri besleyecektir. Ama onda eriyerek, özümlenerek, yakıt halinde” dedi. (Papirüs, Aralık 1967, Ocak
1969, Haziran 1969)
Belki de Cemal Süreyya halk şiirine değil. Birinci Yeni şiirine karşı çıkmak istiyordu. Çünkü, İkinci Yeni Birinci Yeni’ye tepki olarak doğma yolundaydı. Amacı, onun şiire
koyduğu yasakları kaldırmaktı: Başta imge olmak üzere,
edebi sanatlara, duyguya, müziğe kapıları yeniden açmaktı. Bilindiği gibi, Garipçiler belli bir tarihten sonra
“halkın dilini, halkın zevkini bulma”ya yönelmişlerdi.
Bunun için geniş ölçüde folklordan yararlanıyorlardı.
Orhan Veli’nin Destan Gibi’si, Oktay Rıfat’ın Karga ile Tilki’si, Melih Cevdet’in bazı şiirleri buna birer örnekti.
Anlaşılan, Cemal Süreyya, folklorun şiire düşmanlığını
öne sürerken, aslında Birinci Yeni’nin önderlerini hırpalamayı hesaplamıştı. Nitekim, eleştirisinin bir yerinde niyetini dışa vuruyordu: “Orhan Veli kuşağı şairleri
yenilikten sonra daha çok dilin görünür imkânlarını denediler. Bu arada Oktay Rıfat, Bedri Rahmi Eyuboğlu
gibi bir kısım şairler de, geniş ölçüde, belki en görünür
imkânlar olan halk deyimlerine, folklor terimlerine yöneldiler. İyi olmadı bu onlar için. Klişelere takılıp kaldılar...”
Doğrusu, Birinci Yeni’ye yöneltilen bu biçimsel eleştirilerde haklı yanlar da vardı. İkinci Yeni’nin yanılgısı bunları bir içeriğe, bir ideolojiye yaslandırmamak ve ayrıca,
eskilerin deyimiyle, “tefritten ifrata” götürmek oldu: Birinci Yeni folklora yanaştı diye İkinci Yeni büsbütün ondan
uzaklaştı. Cemal Süreyya’nın da itiraf ettiği üzere, İkinci
Yeni genç şairler yalnız folklor gibi kesin klişelere değil,
daha hafif kalıplara bile sırtlarını çevirdiler. İlhan Berk’te,
Turgut Uyar’da, Edip Cansever’de bunun ilk “güzel” ör417
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neklerini gördük. (...) Kelimeler bizde de yerlerinden yan
yana koparılıyor, anlamlarından ufak ufak saptırılıyor, yeni
yükler yükleniyor kelimelere. Böylece, bir kavramın değişik
görüntü ve izlenimleri elde edilerek yeni imajlara, yeni mısralara varılmak İsleniyor. Genç şairler hep bunu istiyoruz.”
Gelgelelim, bu istek çoğunlukla tutarlı bir içerik anlayışıyla, bilimsel bir yöntemle, devrimci bir dünya görüşüyle
birleşmedi. Genellikle biçim alanında kaldı; topluma, tarihe, düşünceye, geleneğe arkasını döndü. Oysa, bunları
göz önünde tutmayan her akım -köksüz bir ağaç gibi- kurumaya mahkumdu.
İkinci Yeni de bu kaçınılmaz sonuçtan kurtulamadı.
DİVAN ŞİİRİ İLE HALK ŞİİRİ
Halk şiirine düşmanlık, yıllarca sonra, umulmadık çevrelerde yeniden baş gösterdi. İşin üzünç ve gülünç yanı,
bu düşmanlığı hortlatanlar arasında ilerici, hatta halkçı
bilinen kimselere de rastlanmasıydı.
Onlardan bazılarına göre, divan şiiri gibi halk şiiri de çağını doldurmuştu. Üstelik, İkisi arasında bir ayrım yoktu.
Önce şunu belirtelim: Divan şiiri kendisini doğurup besleyen toplumsal düzen ve çevreyle birlikte göçüp gitmiştir. Gelgelelim, halk şiiri için aynı şey söylenemez. Halk
var oldukça şiiri de var olacaktır Nitekim, dün olduğu gibi
bugün de bir halk şiiri vardır. Elbette, toplumsal ve kültürel oluşumlara göre bu şiir de birtakım ufak değişimler
geçirmiştir, ama sınıfsal özünü ve biçimsel yapısını yitirmemiştir. Her çağda halkın acılarını, sevinçlerini, özlemlerini, inançlarını, kısacası çeşitli yaşantılarını belirli
koşuk biçimleri içinde dile getirmiştir.
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Dün Yunus Emre, Pir Sultan (Abdal), Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu, Seyranı vb. nasıl halkın sözcülüğünü
yapmışlarsa bugün de Âşık Veysel, Âşık Ali İzzet, Âşık
İhsanî, Âşık Nesimi, Âşık Mahzuni vb. öylece halkın sözcülüğünü yapıyorlar. Yarın da aynı görevi başkaları üstlenip yürütecektir.
Belli bir toplumun ve çağın ürünü olduklarından, divan şiiri
ile halk şiiri arasında bazı ortak, genel yanların bulunması
doğaldır. Hatta, bu yanlar son yüzyıllarda kimi halk şairlerinin divan edebiyatının etki alanına girmesiyle artmıştır
da. Fakat, sınıfsal kökenlerin ayrı oluşundan ötürü, iki şiir
arasındaki temel ayrım ortadan kalkmamıştır: Saraya
bağlı divan şiiri ideolojik içeriği kadar yerleşik biçimiyle de
halk şiirininkine çok az benzeyen bir çizgi izlemiştir.
Sözgelimi, divan şiirinin değişmez kalıpları vardır: Mazmunlar. Halk şiirinin böyle bir özelliği yoktur. Üstelik,
divan şiiri yaşama, gerçeğe sırt çevirdiğinden genellikle
duruk ve soyuttur, ölüdür. Halk şiiri ise, onun tersi bir yol
tuttuğundan, genellikle dinamik ve somuttur, diridir.
Divan şairleri, Osmanlı toplumuyla uyuşmuş, onun yöneticilerine kasideler dizmiş ve kötülüklerine göz yummuşlardır. Halk şairleri ise zaman zaman söz konusu
toplumla çatışmış, onun bozukluklarını eleştirmiş, haksızlıklarına karşı çıkmışlardır. Cahit Öztelli’nin Uyan Padişahım adlı derlemesi bunun örnekleriyle doludur.
Gerek bu örnekler, gerekse “Halk Şairleri ve Kemal
Tahir” başlıklı yazımda yer alan şiirler Osmanlı toplumununda bölümlü/sınıflı ve çatışmalı olduğunu göstermektedir. Halkın dizdiği şairi belirsiz şu yergi parçası bile bu
gerçeği kanıtlamaya yeter:
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Şalvarı şallak Osmanlı
Eğeri kaltak Osmanlı
Ekende yok biçende yok
Yemede ortak Osmanlı
(Cahit Öztelli, Uyan Padişahım, 1976, Milliyet)
(Bunun tersini öne süren Kemal Tahir ile Ahmet Oktay’ın
kulakları çınlasın!)
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HALK İÇİN YAZMAK
Asım Bezirci - Halk ve Sosyalizm için Kültür ve Edebiyat
Eskiden de biliyordum. Üstelik, bilgime uygun davrandığımı sanıyordum. Meğer durum başkaymış! Bütün acılığıyla bunu şimdi anlıyorum, Politika’da sürekli yazmaya
başladıktan sonra... DİSK’in gazetesinde emekçiler için
yazmak, beni, bugüne kadar yeterince üzerinde duramadığım sorunlarla yüz yüze getirdi...
Evet, nicedir biliyordum ki, sosyalist yazarlar kitlelere
ulaşmak, onlarla bağlaşmak, hatta kaynaşmak zorundadır. Bunun için, işçi sınıfının bilimini benimseyen yazar
halkın örgütlerine girmeli, eylemlerine katılmalı, onun yaşamını ve kültürünü yakından tanımalıdır. Bağlandığı
ideoloji uyarınca halkın gerçekliği öğrenip bilinçlenmesine, birleşip savaşmasına, kafaca ve gönülce zenginleşmesine eserleriyle yardım etmelidir. Kısacası,
sosyalist yazar, düşünüşü ile yaşayış ve yaratışını da birlik ve tutarlılığa kavuşturmalıdır.
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Bu genel ve kuramsal önerilerin gerçekleşmesi yazarla
halk arasında sıkı bir bütünleşmenin oluşmasını gerektirir.
“Halkla Bütünleşme ve MESS Grevi” başlıklı yazımda
bu gerekliliğin temel ilkelerini açıklamıştım. O ilkelere
yaslanarak kimi şairler ile hikayecilerimizi de eleştirmeye
yeltenmiştim. Oysa, onlardan önce, kendimi bir özeleştiriden geçirmeliymişim!
Evet, öteden beri biliyordum ki, “devrimci kuram (teori)
olmadan devrimci hareket olamaz.” Ve kuram (geniş
anlamda bilgi ve sanat) ancak “kitlelere mal olunca
maddi bir güç haline gelir.” Öyleyse, devrimci kuramın
bir türü olan devrimci edebiyat da kitlelere ulaşmalı, kitlelerce anlaşılıp sevilmeli, özümlenip benimsenmeliydi.
Yoksa kitlelerin düşünce, duygu ve beğeni düzeyini yükseltemez, onların eğitimine, gelişimine, savaşımına (ve
dolayısıyla dünyanın değişimine) katkıda bulunamazdı.
Daha doğrusu, daracık bir çevrede azıcık bir katkıda
bulunurdu.
Açık konuşayım: Kendi payıma, bu sınırlı katkının bile
sonucundan biraz kuşkuluyum! Nitekim, son zamanlara
değin yazdıklarımı gözden geçirince üzülerek, şaşırarak
şunu gördüm:
Yıllarca ben, kitlelerden çok aydınlar için yazmışım!
1955’lerden beri dergilerde, kitaplarda çoğunlukla sayılı
edebiyatsever aydınları ilgilendiren konulan genellikle
onların anlayabileceği bir biçimde ele almışım. Gerçi
sözü edilen konulan bilimsel sosyalizmin ışığı altında aydınlatmaya; edebiyat alanındaki biçimci, bireyci, gerici
davranışlar ile sapmaları, yanılgıları eleştirmeye; elimden geldiğince açık, yalın, duru bir anlatım kurmaya ça422
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lışmışım. Fakat yazdıklarımı işçiler de yeterince anlar mı,
sever mi, önemser mi diye kaygılanmamışım...
Şimdi kaygılanıyorum. Artık kendimi değiştirmek, aşmak
istiyorum: Birkaç aydır başka türlü yazmayı deniyorum.
Acaba becerebiliyor muyum? Rastladığım aydın arkadaşlara merakla, heyecanla bunu soruyorum. Gelgeldim,
yararlı bir karşılık alamıyorum. (Neden, onlar da benim
gibi halktan kopuk mu?) En iyisi, halktan kişilere sorup
öğrenmek...
Onun için, işçi okurlarım bu konudaki eleştirilerini, uyanlarını, dileklerini bildirirlerse bana, sevineceğim.
Bazıları halka seslenmenin kolay olduğunu ve sanatın
düzeyini düşürdüğünü Öne sürerler. Ben tersine inanıyorum bunun; Sanatından ödün vermeksizin, ilkelliğe,
dogmatikliğe, şematikliğe ve popülistliğe kapılmaksızın
devrimci bir tutumla halk için yazmak, edebiyat kitlelere
ulaştırmak, mal etmek hem çok güçtür, hem de yücelticidir. Bundan ötürü, bu güçlüğü yenerek yüceliğe ulaşan
yazarlar ne denli kutlansalar yeridir.
Nâzım Hikmet’in büyüklüğü burada da ortaya çıkıyor, şiirlerini aydınlar gibi emekçiler de kolaylıkla anlıyor, ilgi ve
beğeniyle okuyorlar.
Nâzım Hikmet bu mutlu sonuca varmak için birtakım
araştırmalar, soruşturmalar yaparmış. Sözgelişi, şiirlerini
mahpuslara, özellikle de halktan kişilere okur, görüşlerini
öğrenmek istermiş. Eleştirileri can kulağıyla dinler, değerlendirirmiş. Arkadaşı Zekeriya Sertel anlatıyor:
“... Bir gün yine şiirini etrafını saran mahpuslara okumuştu. Dinleyenler arasında orta yaşlı bir de köylü vardı.
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Nâzım’ın gümbür gümbür okuyuşunu dikkatle ve merakla dinledikten sonra,
‘Nâzım Ağabey’ dedi, ‘Çok güzel yazmışsın, çok da
güzel okuyorsun. Ama şunu daha kısa yazamaz mıydın?
Bu kadar uzun söze ne lüzum var?
Bu beklenmedik uyarı Nâzım’ı şaşırtmadı. Tersine bu
tenkide önem verdi ve o tarihten sonra artık Moskova’da
edindiği alışkanlığı yavaş yavaş bıraktı ve uzun şiir yazmaktan sakınarak kısa, fakat dolgun şiirler vermeye başladı.” (Zekeriya Sertel, Mavi Gözlü Dev. 1969 s. 318)
Nâzım Hikmet gibi üstün bir sanatçının bu alçakgönüllü
davranışı örnek olmalıdır bize...
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HALK YAZARI VE HALK DİLİ
Asım Bezirci - Halk ve Sosyalizm için Kültür ve Edebiyat
Sosyalist yazarın emekçi halkla bütünleşmede, dikkat
edeceği bir öğe de dildir.
Üstelik dil yalnızca bütünleşmenin değil, edebiyatın da
en önemli öğesidir. Çünkü dil hem duygu, düşünce ve
hayallerimizi belirtmeye, hem de onları birbirimize iletmeye yarar. Dil aracılığıyla insanlar birbiriyle anlaşır, bilgilerini koruyup birbirine aktarırlar. O kadar ki, dil
olmasaydı düşünce, bilgi ve dolayısıyla edebiyat da olmazdı. İnsanlar görüşlerini, duyuşlarını, yaşantılarını ne
birbirine, ne de gelecek, kuşaklara ulaştırabilirlerdi.
“Dil toplumun, ulusun ortak bir anlaşma ve haberleşme aracıdır. Tek bir toplumsal sınıfın, katmanın, çağın, yapının değil,
bütün toplumsal sınıfların, katmanların, çağların, yapıların
ürünüdür. Çöken sınıfa, eski düzene, üstyapıya olduğu
kadar yükselen sınıfa, yeni düzene, altyapıya da hizmet
eder.” (J. V. Stalin, Marksizm ve Dil, çev. Adil Onursal. s. 14)
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Gerçi dilin temel verileri (gramer, vokabüler vb.) genellikle aynı kalır, daha doğrusu, çok az ve çok yavaş değişir. Öyleyken sınıflara, katmanlara, çağlara, düzenlere
göre -temel verileri bozmayan- bazı değişiklik eğilimleri
de eksik olmaz. Nitekim egemen sınıflar kendilerini öbür
sınıflardan ayırmak amacıyla bir çeşit özel dil (jargon) türetmeye özenirler. Böylece, halktan ayrı, ince, soylu, yüksek olduklarını göstermek isterler.
Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu’nda saray ve çevresinin
kendine özgü, uydurma bir dili vardı. Türkçe ile Arapça
ve Farsçadan oluşan bu resmi dili (Osmanlıcayı) halk
kolay kolay anlayamazdı. Özellikle bilim ve edebiyat alanında bu anlaşılmazlık büyüktü.
Halkı hor gören, onun yaşam ve kültürüne sırt çeviren
divan yazarları ancak seçkin aydınların sökebileceği bir
dil kullanırlardı. XVI. yüzyılda “sultan-üş-şüera” (şairler
sultanı) seçilen Baki’nin Padişah Kanunî Süleyman’ın
ölümü üzerine yazdığı ünlü “Mersiye” (ağıt) buna bir örnektir. Şiir şöyle başlamaktadır:
Ey pây-i bend-î dâmgeh-i kayd-ı nâm u neng
Takey hevâ-yı meşgale-i dehr-i bîdireng
An ol günü ki âhir olup nevbahâr-ı ömr
Berk-i hazâna dönse gerek rû-yi lâle-reng
Bir yandan iç zorunlulukların, öbür yandan dış kapitalizmin baskısıyla başlayan Tanzimat hareketi, Batı’nın liberal ideolojisinin yavaş yavaş İmparatorluğa girmesine yol
açar. Yeni çıkan bazı gazeteler ile açılan tiyatrolar ve yayımlanan edebiyat ürünleri bu ideolojinin tanınmasında
rol oynarlar. Bunun için halkın da anlayacağı bir dil kullanmaya çalışılır. Fakat bu çalışma önceleri pek ağır
gider. Ancak ulusalcılık akımının güçlenmesi ve cumhu426
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riyetin ilanıyla hız kazanır. Dildeki yabancı sözcük ve
tamlamalar yıldan yıla bırakılır.
Dilde arınmanın yanı sıra halk diline yönelme, ondan yararlanma da gündeme gelir. Nâzım Hikmet edebiyat alanında bunun öncülüğünü yapar. Ona göre, “Türkçe
yazıyorum demek için” Arapça-Farsça sözcükleri, tamlamaları bırakıp onların yerine Türkçelerini kullanmak
yetmez. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki ayrılığı kaldırmak, uydurma olmayan, canlı, yalın, doğal, temiz bir
Türkçeye ulaşmak da gerekir. (Resimli Ay, Temmuz
1929, Haziran 1930)
Nâzım Hikmet, temiz Türkçe eğilimini halk Türkçesine
yönelişle birleştirir. Memleketimden İnsan Manzaralarının yazıldığı yıllarda bu birleştirme eylemi doruğa yükselir. 1940’larda Bursa Cezaevindeyken Orhan Kemal’e
şöyle der: “Dilde Ölçü halk olmalıdır. Halkın yadırgadığı,
her günkü konuşma dilinde kullanmadığı kelimeleri almamaya bilhassa dikkat edilmeli. (...) Bir halk sanatkârı,
her şeyden önce halk tarafından anlaşılmalı ve halkın
sanatkârı olmalıdır.” (Orhan Kemal, Nâzım Hikmet’ le Üç
Buçuk Yıl, s. 59.105)
Nâzım Hikmet 1951’de yurtdışında bulunduğu dönemde
de halk diline yaslanmayı savunur:
“Şair açık, direkt, her insanın kalbine giden bir dil kullanacaktır. Başarılı olması için de bu şiir dilini gayet büyük
bir dikkatle işleyecektir. Halkının canlı dilini temel alacaktır. Benim için en başta fikri önemli olan eleştirici, hahamdır. Pek az yaşadığım hürriyet yıllarımda, bir şiir
yazdığımda işçi semtlerini gezer, fakir kahvehanelere
girer okurdum. Bu âdetime hapishanede de devam ettim.
Yazdığım her satırı, birlikte kapalı kaldığım köylü ve iş427
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çilere imkânım oldukça okudum. Onların gözlem ve
eleştirilerini dikkatle not ettim. Çünkü onlar benim için
pek kıymetli idi. Şair halk kuleleriyle daimi temasta bulunmalıdır, kelimelerinin gücü onlardan gelmektedir.”
(Erem Melike Roman, Nâzım Hikmet Romanya’da,
1987, s. 57)
Bundan ötürü dilde özleşmenin halktan uzaklaştırıcı
değil, ona yaklaştırıcı bir tutumla yürütülmesi uygun olur.
Bu da, yazarın halkçı görüşe bağlanması ve halk diline
yaslanmasıyla sağlanabilir. Yoksa, halkın dışında, ancak
bir avuç öz Türkçesinin anladığı cansız bir özel dil uydurulmuş olur.
Halk yazarı, halkın kendisini yalnızca kolay anlayıp benimsemesi için değil, sanatını da güçlendirip iliştirmesi
için onun diline başvurmalıdır. Çünkü halk dilinin uzun
bir tarihsel gelişim ve birikimle beslenen belirli bir tadı,
güzelliği, sıcaklığı, diriliği, doğallığı, kıvraklığı, yaratıcılığı,
yaygınlığı vardır. Bu özellikleri ona zengin anlatım olanakları kazandırmıştır.
Sözü geçen olanakları öğrenip değerlendiren, Özümleyip aşan halk yazan, hem emekçi kitlelere daha kolay,
çabuk ulaşacak hem de eseri daha güçlü, kalıcı olacaktır.
Nâzım Hikmet, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Yaşar
Kemal, Ahmed Arif, Hasan Hüseyin, Fakir Baykurt, Muzaffer İzgü, Bekir Yıldız vb. gibi...
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DESTANLAR
Tavır Dergisi - Haziran 1999
Destan, bir halkın yaşamını yakından ilgilendiren savaş,
göç, isyan vb. gibi tarihi olayları, olağanüstü kahramanlık
serüvenlerini coşkulu ve törensel bir üslupla anlatan
manzum eserlere verilen addır.
Kelimenin kökeni Farsçadan gelmektedir ve “Kıssa, hikaye, masal, manzum hike” anlamındadır. Bunun Batı
dillerindeki karşılığı ise, epope (epos)tur.
1- Sözlü Destanlar:
Destanlar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki kategoriye ayrılırlar. Sözlü destanlar, toplumların yazı öncesi çağlarında oluşmuş, gelişmiş yapıtlardır. O çağlarda, hem “yaratılış” ve
dönüşümlere, tanrılara ve çeşitli olağanüstü varlıklara, hem
de toplumun geçmişine ilişkin bilgileri destanla verirlerdi.
Yazı öncesi dönemin destanlarının konulanın iki ana kümede toplamak mümkündür.
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a) Yaratılış Destanları:
Bunlara, evim-doğum (kozmogoni) ve mitolojik konulan
İçeren destanlarda denilmektedir. Bu destanlarda; evrenin ve yeryüzündeki varlıkların yaratılışları, tanrılar, tanrısı insanlar-varlıklar (tanrılarla insanların birleşmesinden
doğmuş kimseler), dev, ejder, vb. gibi şeytansı kötü güçleri cisimleştiren yaratıklar, bu çeşit varlıkların kendi aralarında ya da insanlarla alış-verişleri, savaşları konu
edilmekteydi.
Doğa olaylarının gerçek nedenlerini çözümleyen insanın
arayışına cevap oluşturan destanlar, insanlığın sonsuzluğa, ölümsüzlüğe olan özleminin ifadesinden başka bir
şey değildi.
b) Kahramanlık Çağı Destanları:
Bir kavimin yada topluluğun geçmişindeki önemli olayları
bir yanıyla ölümsüz tanrılara yaklaşan, diğer yanıyla da
insan kalan kahramanların savaşlarını, çelişkilerle dolu
yaşamlarını, başarılarını, yenilgilerini, toplumu daha
rahat bir yaşama ulaştırma çabalarını konu edilmekteydi.
Sözlü Destanların Özellikleri
Destanlar, şölenler, av törenleri ya da saraylarda bazen
ozanların, bazen de savaşçıların söylediği şiir ve şarkıların gelişmesiyle ortaya çıktı. Ancak içerikleri, uzunlukları ve üsluplarının farklılığından ötürü kısa kahramanlık
şiirlerinden, iddiasız halk öykülerinden ve şarkılarından
da farklılık gösterdiler. Destana ayrı bir tür niteliğini kazandıran özellikleri, genel olarak şöyle belirlemek mümkündür.
a) Destanlar, toplumdaki iç çelişkileri, bireylerin ya da sınıfların türlü ilişkilerini değil, toplumu yöneten, ona ön430
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derlik eden “ideal” kişilerin dış güçlerle, olağanüstü yaratıklarla olan savaşlarını anlatır, destanda toplum bir
bütün halinde verilir ve kahramanlar da, bu bütün adına
iş görürler. Sınıf farklılıklarının, toplumsal farklılaşmanın
getirdiği ayrı düşünüş ve görüşler, kahramanlar arasında
görülmez. Keza olağanüstü özelliklerle yüceltilen bu kişilerin eylemleri, destansı hayal gücünün özünden doğan
bir özellik taşırlar.
b) Tarihe bağlı olmakla beraber, tarihin sayılmayan, toplumun ortak ideallerini yansıtan destanların orta ya çıkmasını sağlayan bir “yaratma zemini” vardır. Bu da;
savaş, din değiştirme, göç, kuraklık vb. gibi büyük olayların halkın vicdanında yarattığı sarsıntılardır. Yaşanan
çağın bu sorunlarının destanlarda işlenmesi, dünyanın
yorumlanmasından başka bir şey değildir.
c) Destanın kahramanları soylu kişilerdir. Destana soylular sınıfının ideal tiplerini çizmek, toplumu yöneten bu
kişileri övmek amacını da güder. Ancak, destan kahramanları çerçevesinde gelişen olaylar zinciri, bir bütün
olarak toplumun edebiyat ihtiyacını da karşılar.
d) Destanların önemli özelliklerinden biri de, toplumun
kolektif bir yaratım ürünü olmalarıdır. Çünkü ilk çağlardan
bize kadar ulaşan destanlar ilk çıktığı dönemdeki halini
korumazlar; zaman içinde çeşitli ozanların katkılarıyla
birleşerek anonim bir karakter kazanırlar. Destanlardaki
bu anonim karakteri zenginleştiren bir başka boyut da,
en eski çağlarda bile, toplumlar arasındaki kültür alışverişlerinin varlığıdır. Öyle ki, bir toplumda doğan inanış
sistemi, özünü yitirmeden kısa sürede diğer toplumları
etkileyebilmiştir. Halkların ortak bilincini yaratan, destanlardaki benzer temaları, motifleri aynılaştıran da toplum431
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lar arasındaki bu alış-verişler olmuştur. Gerek bir toplumun ozanlarının nesilden nesile katkıları, gerekse de
diğer toplumlarla girilen kültürel etkileşimler, destanlara
kolektif bir kimlik kazandırır. Yine de bu ürünler kendiliğinden doğmazlar bilinçli bir çabanın, yaratıcı bir sanatçının damgasını da taşırlar.
e) Destanlardaki gerçek ile gerçeküstü iç içedir. Olaylara
doğaüstü varlıkların katılması, insanın doğa karşısındaki
yetmezliğinden, bilgisizliğinden ötürüdür. Buna rağmen
destanlar, insanların doğayla ve doğaüstü güçlerle ilişkilerini gerçeğe yakınlaştıran bir anlatımla verirler. Öyle ki,
eski çağlarda insanlar, inanışlarının ve geçmişe ilişkin
bilgilerinin kaynakları olan destanlarda anlatılan şeyleri,
“gerçekten olmuş” sayarlardı. Ama toplumların gelişimine paralel bu durum da değişti. Artık destan anlatıcılarını anlatmaya girişirken (örneğin Manas Destanı
anlatımları), “yarısı yalan, yarısı gerçek” ya da çoğu
yalan, çoğu gerçek demek durumunda kalıyorlardı. Bu
sözler, destanlara dönük eski kesin inanışın yitirildiğine
işaret etmektedir. Bununla beraber, yine de destanın
tümden “yalan” olmadığı, içinde gerçeklerinde bulunduğunu bilinmektedir.
f) Destanlardaki bir başka özellik de, üslup ve söyleyişte
ortaya çıkmaktadır. Uzun anlatımlar, tasvirler, konuşma
bölümleri sözlü destanlara egemendir. Olayların akışı,
geriye dönüşlere, yan konulara atlamalara, anımsamalara izin verecek bir tempoda işlenir. Amma, bu, en coşkulu destanlarda bile ağır, sakin bir üslupla
gerçekleştirilir. Bireysel bir anlatım yerine, törensel bir
söyleyiş söz konusudur. Yalnız burada, destancının bellek yükünü hafifleten, ona olayların sırasını bozmadan,
şaşırmadan anlatma kolaylığını sağlayan araçlarda yar432
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dımcı olur. Destan anlatıcısının dağarcığında olan hazır
benzetme, övme, tanımlama, öğütleme vb. kalıplar ile
uyaklarla çağrışıma yarayan sözbirlikleri kullanılır. Bunlar
sayesinde destancı, hem destanını süslemek, hem de
boşlukları doldurmak olanağını bulur. Öte yandan destancı, sadece uzun süren çıraklık yıllarından bellediğini
olduğu gibi tekrarlamakla yetinen biri değildir. Çevresinden, günlük olaylardan, dinleyicilerini ilgilendiren türlü sorunlardan esinlenmesini bilen, gerek içeriği ve gerekse
biçime bunlardan süsler, motifler, düşündürücü, eğlendirici ekler katabilendir. Destan, ancak bu tür destanların
elinde ve dilinde gelişir; bu tür ustaların kalmadığı koşullarda ise destan, “yaşayan bir gelenek” olmaktan çıkar,
farklı anlatım yolları kendini gösterir.
*Epos” niteliğindeki sözlü destanlar, uzun soluklu bir anlatıma dayanırlar. Çoğunlukla nazım şeklinde düzenlenmişlerdir. Ayrıca, söz, ezgi ve seyirlik (dramatize)
anlatımı birleştiren bir nitelik taşımışlardır. Yanı, ezgiye
eşlik eden bir biçimde, ölçülü sözle söylemişlerdir. Ancak
kimi sözlü geleneklerde, ölçülü sözle düz konuşma dili
anlatımının birleştirildiği destan örnekleri de vardır.
2- Yazılı Destanlar
Eski çağlardan beri her toplumun kendine özgü bir sözlü
destan geleneği vardır. Sözlü destan ürünleri, yazının
bulunmadığı dönemlerde oluşmuş ve ağızdan ağıza geçerek varlığını sürdürmüştür. Hatta, yazı, kültür aracı olarak bütün bir ulusun yararlanacağı ölçüde yayılmadığı,
bir azınlığın imtiyazı olarak kaldığı dönemde dahi, sözlü
gelenekle yaşayan bir tür olarak devam etmiştir. Özellikle, destan edebiyatının merkezi sayılan ve ilk çağ
büyük toplumlarının yerleştiği Akdeniz çevresi, Ortadoğu
bölgesi bu açıdan büyük bir zenginliği taşımaktadır.
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Ancak bu dönemden sonradır ki; destanların yazıya geçirilme dönemleri de başlamıştır.
Destanların yazıya geçirilmeleri üç ana şekilde kendini
göstermiştir Bunlardan birincisi, toplumlar geleceğini tehlikeye düşüren büyük alt üst oluşların, dış düşmanlara
karşı verilen savaşların yaşandığı dönemlerde, destan
geleneğini iyi bilen güçlü bir şairin, yaşayan sözlü destan
parçalarını kendi çağının dili ve üslubuyla kaleme almasıyla ortaya çıka. İkinci şekli, bir destana ozanın sözlü
anlatmasının, değiştirilmeden ya da bir okur-yazarın aracılığıyla yazıya geçirilmesiyle oluşur. Üçüncüsü ise, destan geleneğinin sürdüğü bir dönemde rastlantı olarak
değil de, yerli -yabancı halkbilimcilerinin ya da halk kültürüne, sanatına ilgi duyan aydınların bilinçli çabasıyla,
gerçek destancıların dilinden yapmış oldukları derlemelerden oluşur.
Bu yollardan yazıya geçmiş destanlar, yine de sözlü halk
destanlarının gereçlerine dayandığı için anonim karakterini korurlar. Ancak zaman içinde kaynağı ve yaratıcısı
belli olan yazılı destanlara da kapı açtıklarını söyleyebiliriz.
Dünyanın ilk yazılı destan örneği, en eski Sami dili olan
Arapça ve Babil’ce yazılmış metinlerden oluşan “Gılgamış Destanıdır.” M. Ö. 4. veya 3. yy. da çivi yazısıyla
tabletlere geçirilen destan, Sümer efsanelerine dayanan
bir Mezopotamya şiirdir. İçinde, yetenekli bir kişinin
savaş ve zaferleri, doğa güçlerini yenen insan çabası,
kadere boyun eğmeme, aşk, dostluk, ölümsüzlüğü arayış, yaşamı anlamlı kılma çabası, yeniliş, ölüm vb. gibi
pek çok gerçek ve gerçek ustu olaya yer verilmiştir.
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Dünyanın bilinen bu ilk destanını başka halkların destanları izlemiştir. Hint destanları olan Ramayana ve Mahabharata; İran destanı sayılan Firdevsi’nin Şehname’si;
Homeros tarafından kaleme alınan Yunan destanları İlyada ve Odysseia; Roma destanı olan Virjil’in Aeneis’i;
Fin destanı Kalevala vb. bunlardan bazılarıdır.
Türklerde Destan
En eski Türk destanları, Orta Asya’da yaşayan Türk boylan tarafından yaratılmıştır. Göçebe Türk boylarında av
törenleri, şölenler ve yas törenleri yapılırdı. Bu törenlerin
en önemli konukları, çeşitli Türk boylarının Şaman, Kam,
Baksı, Ozan gibi değişik adlarla andıktan şairlerdir. Bu
kişiler, şairliğin yanı sıra büyücülük, hekimlik, oyunculuk,
müzisyenlik gibi görevler de üstlenirdi.
Ozanlar, “Kopuz” adı verilen sazlarının eşliğinde törenlerin yapılış amacına uygun şiirler söylerlerdi. Bu şiirler,
aşk, doğa üzerine veya ağıt şeklinde olabildiği gibi, destan şeklinde de olabilirdi. Söylene söylene halkın hafızasına yerleşen, toplum tarafından benimsenen ve
yaygınlaşarak halkın malı haline getirilen bu şiirler, sözlü
destan geleneğinin olmasının da başlıca temeliydi.
Ancak Türklerin yerleşik düzene geçememeleri ve yazıyı
geç kullanmaları sonucu bu destanların pek çoğu günümüze kadar ulaşamadı Çin, Arap, Iran ve çeşitli Türk kaynaklarında kendini gösteren yazılı destan parçalan ise,
özgün destan örnekleri olmaktan çok, bütünlüğünü yitirmiş, biçim ve içerik değişikliğine uğramış örneklerdir.
Şairlerin hemen hepsi aynı kavimin ortak duygularını,
ortak yaşayışlarını, mutluluklarını, acılarını dile getirirlerdi. Ana temalar, savaşlar, yiğitlik, doğa sevgisi, hüzün,
yurt özlemi, göç vb. idi. Yazarı belli olmayan bu ürünler,
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manzum şeklinde, hece ölçüsüne ve genellikle dörtlüklere dayalı bir şekilde yaratılırdı.
Türklerin İslamiyet öncesi yaşam biçimini veren bu destanlardan en bilinenlerinden bazıları şunlardır: Saka
Türklerinin Alper Tunga Destanı ve Şu Destanı; Hun
Türklerinin Oğuz Kağan Destanı ve Siyenpi Destanı;
Göktürklerin Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanı;
Uygur Türklerinin Türeyiş Destanı ve Göç Destanı; Oğuz
Türklerinin Dede Korkut Destanı vb.dir.
Türklerin büyük çoğunluğunun 9. yy. dan itibaren islamiyeti
benimsemeye başlamalarıyla birlikte, yaşayan sözlü destan
geleneği de değişikliğe uğradı. Hun’lar döneminden başlayan ve Göktürklerle devam eden “Alplik ideali” Kur’an-ı ve
islamiyeti egemen kılma anlayışının getirdiği “Cihad ideali”
ile yeni bir senteze hüründü Yabancı etki altında gelişen bu
destan türü, savaş maceraları ile, din ideali uğrunda girişilen
çabalan yansıtmayı amaç ediniyordu. Yazılı destana yol
açan bu eserler, Kaçkarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-it
Türk’ünde kaydedilen, islamiyeti benimsemiş Türklerle Budist Uygurlar arasındaki savaşları anlatan destan parçaları,
Karahanlıların islamiyete girişinin doğurduğu Manas Destanı, Cengizname vb. gibi destanlardı. Aynı şekilde, Türklerin Anadolu’ya gelişiyle birlikte yaratılan Battal Gazi
Destanı (Battal-name), Danışmend Gazi Destanı (Danişmendname), daha sonraki dönemlerde, Osman!) yayılışının coşkulu idealini halk yığınlarına yaymayı amaçlayan
Gazavatnamc-1er de aynı geleneğin devamıdır.
Bu destan şeklinin ikinci bir çeşidini, islam dininin yayıcıları ya da tasavvuf akımlarının önderleri olmuş kişilerin
menkıbelerini bir araya getiren eserlerde görürüz. Örneğin, Hacı Bektaş-ı Veli’nin Sarı Saltık’ vb.nin yaptıkları iş436
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leri konu edinen Menakıpnameler (ya da Vilayetnameler),
Hz. Ali, Hz. Hamza’nın Cenknameler’i bu kümeye girer.
Bu yapıtları destana yaklaştıran şey, içeriklerinde olağanüstü öğelerin yer almasıdır. Ancak onlar gerek destanlardan ve gerekse de Gazavatnamelerden farklılıklar da
gösterirler. Bu farklılıkların başında gelen ise, kahramanların savaşlarının “manevi’’ bir alana dönüşmüş olmasıdır. Savaş hünerlerinin yerini kerametler, silahın yerini etkili
söz almıştır. Amaç, ülkeler fethetmek, ganimetler elde
etmek değil, gönülleri ve bilinçleri kazanmaktır.
Anadolu’da 13. yy. sonrası ortaya çıkan destan yaratımlarında, İslamiyet öncesi ve sonrası Orta Asya Türk destanlarının izlerini net olarak göstermek mümkün değildir. Çünkü
Türklerin sözlü destanları gibi, yazılı destanlarının da, kesin
ne zaman başladığı bilinmemektedir. Elde edilmiş en eski
yazılı belge, 6. yy. a ait olmakla birlikte, bu destan değildir
Ancak yine de sözlü gelenekte yaşayan kimi masal, efsane,
türkü temaları ve motifleri olan Tepegöz hikayeleri, Beyrek
Hikayesi ve Deli Dumrul Hikayesi, Oğuz Destanlarından
Anadolu’ya önemli bir aktarım yapıldığını göstermektedir.
Anadolu’da Destan
Türklerin Anadolu’ya gelişiyle birlikte destan kaynakları
zenginleştiği gibi, destan türleri de çeşitlenmiştir. İslam
kültürü etkisi altında “destan” kelimesi, divan, halk ve
modem edebiyat olmak üzere üç ana türdeki yaratımları
ifade eder olmuştur.
a) Divan Edebiyatında
Destanlar
Destan kelimesi İran etkisiyle önce divan edebiyatına ve
oradan da genel halk diline geçmiştir. Manzum ya da
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mensur bir olay dizisini anlatan uzun ve konulu eserlere
destan denilmesi, kelimenin Farsça karşılığına da uygundur.
Roman ve hikaye türlerinin bulunmadığı Divan Edebiyatında, uzun ve konulu anlatımları mesnevi denilen nazım
şekli karşılardı. İran edebiyatının malı olan mesnevi (kelime Arapçadır), İslam kültürünün ortak bir ürünü olarak
Osmanlı Divan Edebiyatına da taşındı. Çünkü, bu edebiyat, içerik ve biçim açısından Arap ve İran edebiyatının
yoğun etkisi altındaydı. Konularını genellikle islamdan,
biçimlerini ise, bu kültürünün edebi zevklerinden alıyordu. Kalıp manzumlarının varlığı, beyitlerde sınırlama
olmaması, kafiye disiplinine ihtiyaç duyulmaması vb.
özellikler, anlatım olanaklarını elverişli kıldığı gibi, şairlerin sanatsal üretimlerini de belirliyordu.
Bunlardan bazı örnekleri şöyle sıralayabiliriz; Aruz
vezni ve mesnevi şekliyle yazılmış dini hikayeler (Yusuf
ve Zeliha ile Cimcime Sultan), Aruz vezni ve mesnevi
şekliyle yazılmış düşünce ve tasavvuf yapıtları. Aruz
Vezni ve mesnevi şekliyle yazılmış aşk hikayeleri (Hüsrev ile Şirin, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Yusuf ile
Züleyha)
Her şeyden önce, mesneviler ve genelde de Divan Edebiyatı, kurulu düzenle çatışmayı reddeden bir içeriğe sahipti. Bundan dolayı onlar, ilk çağ destanlarının
yozlaşmış bir şekli olmaktan öteye gidememişlerdir. Egemenlerin beğenisini yansıtan, şiirsel olma kaygısı taşıyan
ürünler olmaları, onların halk tarafından ilgi görmemesini
de getirmiştir. Yalnız, kimi aşk hikayelerinde insanlığın
ortak sorunlarına değinildiği için, bunlara halkın yaklaşımı daha farklı olmuştur. Divan edebiyatı esas olarak
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saraylarda, egemen sınıfın konaklarında ve aydınlar çevresinde yaşatılmıştır.
b) Halk Edebiyatında Destanlar
Halk edebiyatı, kendi içinde çok değişik dallara ayrılır.
Bir halkın sanat yaratımlarından oluşur. Halk edebiyatı
içindeki bu dallardan bin de. Âşık edebiyatıdır ve destan
yaratımlarını koşullayan da odur. Bu edebiyatın ortaya
çıkışı, ilk ürünlerini verişi 16.yy’dır. Yaratıcısı yine bu yüzyıllarda ortaya çıkan ve “Âşık” olarak adlandırılan sanatçılardır.
13. ve 15. yy.lar arasındaki dönemde halk şiirine din ve
tarikat konularını işlemiş kişiler damgasını vurmuştur.
Dönemin şairlerinden Yunus ve Kaygusuz, kendilerini din
ve tekke konularıyla sınırlamamışlar, kendilerinden sonra
gelen âşık şiirini de etkilemişlerdir.
Saz şairi, halk şairi, halk ozanı şeklinde de adlandırılan
aşık, bir yönüyle eski destan geleneğini sürdüren ama
başka bir yönüyle de çağının kavga şiirleri, sevda şiirleri
söylemekle görevlenmiş bir sanatçıdır. Halk inanışına
göre âşık, şairlik gücünü ve yeteneğini, düşünde gördüğü Pirinin sunduğu “Âşk Badesini” içerek ve “ideal
sevgilinin” hayalini görmekle kazanır. Onlara, Badeli
Âşık, Hak aşığı denilmesi de bundandır. Onun yaratıcılığı
şiir yazmaktan değil, doğaçlama şiir söylemekten gelir.
Bütün bu söyleyişlerine müzik icra ederek bir başka özelliğini de katar. Bundan dolayıdır ki. Âşıklar, düz konuşma
ile şiir söylemeyi, “dilden söylemek” ve “telden söylemek” deyimleriyle ayırırlar.
Âşık yaratmaları her ne kadar birey ürünleri, mahlaslı yapıtlar ise de, sözlü gelenekte oluştukları, geliştikleri, ku439
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şaktan kuşağa sözlü aktarma yoluyla ulaştıktarı için,
halklaşmıştır. Anonim, halk şiiri (türkü, ağıt vb.) ürünlerine dönüşmeleri de bundandır.
Halk dili ile eser veren âşıklar, sadece kendi ürünlerini
değil, başka aşıkların şiirlerini de köy, kasaba, şehir merkezlerinde turlu ezgilerle söylerlerdi. Bu özellikleri ve
hemen çoğu zaman seyahat etmeleri, eski ozanlık geleneğini de sürdürdüklerini göstermekteydi.
Âşıkların destan anlatımları iki kümede toplanır. Birincisi,
nazım şeklinde düzenlenen destanlardır. İkincisi ise,
nazım-düz yazı iç içe olarak anlatılan halk hikayeleridir
Nazım şeklinde düzenlenen destanlar, dörder dizelik
bentlerden meydana gelir. Bend sayısı 120’yi bulan destanlar olduğu gibi, 8’i,10’u geçmeyenler de vardır. Ölçüsü
çoğunlukla 11’li hece ölçüsüdür. Konuları ile destanlara
yaklaşan 8 heceli şiirlere nadiren de olsa rastlanır. Uyak
düzeni ise, koşma biçimindedir.
Destanların anlatım tekniği ise, çeşitlidir. Kimi destanlarda âşık olayları kendi ağzından anlatmakla yetinir Kimilerinde, kısa bir girişten sonra destanın önemli kişilerini
de konuşturur. Her bendde kişilerden biri söz alır, destanın sonunu âşık yine kendi sözleriyle ve adını vererek
bağlar.
Aşık destanları; ordu aşıklarının, gezici aşıkların, kent ve
kasaba-köy aşıklarının dilinden, toplumu geniş ölçüde ilgilendiren olayları konu edinirler. Bunlar savaşlar, savaş
kahramanlarının serüvenleri, deprem, sel baskını, yangın, salgın hastalık ve kıtlık gibi afetler; halk ayaklanmaları, eşkıya ve ünlü kişilerin başlarına gelenler, gülünç
tipler, doğa tasvirleri vb. olaylardır. Ayrıca öğüt destanı,
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yaş destanı şeklinde ciddi konulan işleyen destan örnekleriyle, sivri sinek, pire, tahta kurusu, züğürtlük gibi ciddi
olmayan destan parodileri; gelin-kaynana, yer-gök, evlibekâr gibi “değişmeli destan” örneklerine de rastlanır.
İkinci tür destanlar ise; Köroğlu, Emrah ile Selvihan,
Kerem ile Aslı, Âşık Garip, Âşık Kurbanî, Tahir ile Zühre
vb. gibi halk hikayelerini, İran ve Arap edebiyatından geçmiş hikayeleri kapsar. Bu anlatı geleneğinin bugün dahi
canlı kaldığı bölgeler (Kars, Erzurum, Maraş, Çukurova
vb.) vardır. Aslında bu anlatı geleneği destanlaşmış masallardır. Veya destan özelliklerini yitirmiş, masallarla karışmış destanlardır. Masal unsurlarının en fazla
şehirlerde geliştiği, destan unsurunun ise, kırsal alanda
egemen olduğu da başka bir özelliktir.
Bu halk hikayelerinin büyük çoğunluğunun 17. yy.dan
sonra meydana geldiğini biliyoruz. Zira bunların kahramanları olan şairler, bu yüzyılda ya da ondan sonra yaşamışlardı. Ayrıca, hikayelerdeki aruzlu şiirler, tasavvuf
etkisi, dinsel temalar divan edebiyatının halk şairleri üzerindeki etkisini göstermektedir ki, bu da 17. yy’dan sonra
kendini gösteren bir durumdur.
Bu türün, eski ozanların anlatma geleneği olan destanın
(epope) yerini aldığını, o gelenekten pek çok şeyi taşıdığını görüyoruz. Anlatıya sazın ve ezginin koşulması,
mimik ve ses taklitlerinin önemli bir yer tutması, anlatımın büyük boyutu (üç-beş-yedi gün süren hikayeler olmaları) anlatıcının uzun bir eğitim surecinden geçerek
uzmanlaşması, hikayelerin çoğu kez erkek ve yetişkinlere seslenmeleri, anlatıcı-dinleyici ilişkilerinin benzerliği vb. gibi özellikler hikayeleri destanlara yaklaştıran
özelliklerdir.
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Bunlara rağmen, halk hikayelerinin biçim ve üslupları
destanlardan farklıdır. Destanlarda üçüncü şahsa dayalı
anlatım parçaları nazımla düzenlediği halde, hikayelerde
nazım, kimi etkin konuşmalarla sınırlanmıştır ve anlatım
tamamen düz yazı olarak yürütülür. Örneğin Köroğlu hikayeleri gibi konuları destansı olanlar dahi, üslup, teknik
ve anlatımlarının nitelikleri bakımından hikaye türünde
sunulurlar.
Konuları ve toplum içindeki rolleri ile de, halk hikayeleri
destanlardan ayrı özellikler gösterirler. Destanlarda, bir
toplumun tümünü temsil eden kahramanların, dış düşmanlarla, tanrımsı, şeytanımsı güçlerle olan ilişkilerini,
savaşlarını bulurken; halk hikayelerinde kahramanların
toplum içi, bireyler ya da tabakalar arasındaki ilişkilerini,
çelişkilerini, çatışmalarını buluruz. Ayrıca hikayelerde
olağanüstü öğelerin azaldığı, olayların ve kişilerin gerçekliğe doğru bir konuma çekilmesi de söz konusudur.
Üstün ve ayrıcalıklı kişilerin, doğaüstü güçlerin yerine sıradan insanların sorunları işlenir. Toplumsal, dinsel anlaşmazlıklar (Aslı’nın Kerem’e verilmemesi), âşıkların
özel yaşanılan, gerçeğe uygun söylenceler, egemen düzene başkaldıran kahramanların serüvenleri (Köroğlu,
Celali Bey, Kirmanşah vb.) konu edilir.
Bu, destanın biçim değiştirme sürecine girmesinden
başka bir şey değildir. Matbaanın bulunmadığı, okur-yazarlığın toplumun geniş kesimlerine yayılmadığı koşullarda halk hikayeciliği, destandan modern hikayeciliğe
ve romana geçişin bir türü olarak karşımıza çıkar.
Sonuç olarak, âşık şiiri sözlü gelenekte oluşan ve gelişen
bir sanattır. Âşıklar, destana konu olan şiirler yarattıkları
gibi, yarı manzum yarı mensur halk hikayelerini de anlatır
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ve belletirler. Çünkü destanlardan modern hikaye ve romana giden yolda onlardan başka sözlü taşıyıcı, yayın
kimse yoktur. Halk hikayeciliği de onların tekelindedir.
Bütün bu faaliyetlerinde onlar, halkın dertlerini, acılarını,
sevdam, kavgasını işlerler: Halkın alçak gönüllü bir sözcüsü, aydınlatın bir gazetecisi olurlar.
Yeni Destan Anlayışı ve Nazım Hikmet
Aşıklar, 16. yy.dan etkilerini yavaş yavaş yitirmeye başladıkları 2000’li yıllara kadar ki, 450 yıllık süre içinde, yarattıkları veya yaydıkları destanlarla halkın belleğinde derin
izler bırakmış, beğenilmiş, seslerini kendi çevrelerinin ve
çağlarının ötesine taşıyabilmişlerdi. Çünkü Yunus, Kaygusuz, Karacaoğlan, Dadaloğlu vb. gibi âşıkların şiirlerinde,
büyük tutkuların ya da yüzyıllar boyunca değiştirilemeyen
alınyazılarının, dindirilemeyen özlemlerinin sesi vardı.
Âşıklardan ve yarattıkları destanlardan bu dönemde etkilenen sadece halk değildi. Aydınlar da bu etkiyi derinden hissetmişlerdi. Ancak bir kısmının etkilenmesi
biçimsel olmaktan öteye gidememiş, yeni destan geleneğinin yaratılmasından çok, eskiyi tekrarlayan bir destan
anlayışını sürdürmüşlerdir. Osmanlı döneminde padişahların yaşamlarını, savaşlarını, yaptıkları işlen manzum
eserlerle dile getirenleri bu çerçevede görebiliriz. Keza
1908’den sonra siyasette ve edebiyatta bir nevi romantizm akımı sayabileceğimiz Türkçülük akımını kendine
rehber yapanların destanlarını da, aynı kategoriye sokabiliriz. Örneğin Ziya Gökalp’in Şaki İbrahim Destanı, Balkanlar Destanı, Altın Destanı, Kara Destan, Ak Destan
vb. manzumeleri bu dönemin belli başlı eserlerindendir.
Yeni Destan anlayışının İlk örneklerini, Kuvayı Milliye ve
Şeyh Bedreddin Destanı ile Nazım Hikmet vermiştir. Her
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şeyden önce Nazım, toplumların artık olağanüstü kişilikte kahramanlara inanmadığını görmüştür. En büyük
kahramanın “Kahreden ve yaratan” halk olduğunu
görmüştür. Bundan dolayı da eski destan geleneğini sürdürmenin gereğine inanmıştı.
Nazım Hikmet’in temellerini altığı yeni destan anlayışı, şu temel özellikleri gösterir;
a) Destanlar, emekçi halkın yaşadığı acıları, kavgaları işlemelidir. Ülkenin içinde bulunduğu görünümü, toplumsal
sınıfların durumunu, canlı ve karakteristik tipler çizerek vermelidir. Bu resmediş; sömürüye, baskıya son vermek ve
özgürlüğe ulaşmak için mücadele eden halkın özlemleri ile
tamamlanmalıdır. Tarihe dünün özlemleriyle değil, bugünün ve hatta geleceğin gözüyle bakmak yaşanan olayları
materyalist bir yöntemle geleceğe mal etmek gerekir.
b) Destanlar, yüce kişilerin, kahramanların serüvenleri
yerine, insanın doğayla, toplumla ve kendi kendisiyle
olan çatışmasını konu edinmelidir. İnsanların değişmeden süren ana içgüdülerine ancak böyle cevap verilebilir.
Yani bireysel duyarlılık, coşku ve dirençlerin hikaye edilmesi, olağanüstü durumları yaşayan halkın serüvenleriyle kaynaştırılmalıdır. Çünkü, “tarih yapan” asıl
kahraman halktır.
c) Eski destan kahramanlarının yadsınması, eski destan
geleneğinin yadsınması demek değildir. Tarihe ve insana
sınıfsal açıdan yeni bir gözle bakmaktır. Destanlarda, hikayelerde idealleştirilen kahramanlar yerine, inançlı
kavga adamlarını canlı ve abartıya kaçmadan, gerçekçi
bir tarzda çizmek gerekir. Bireysel serüvenlerin, toplumsal serüvenlere bağlamanın yolu da buradan geçer.
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d) Destanlar, gerçekçi bir görüş ve doğal bir anlatıma
sahip olmalı, ilgiyle izlenen, serüvenli. hareketli ama o
ölçüde de duygulandırıcı ve düşündürücü kılınmalıydı.
e) Destanlar, halkın başından geçen olayları, koşukla
düz yazı biçimin de hikaye etmelidir. Ama sadece hikaye
etmekle kalmamalı, bu söylenenleri sınıfsal bir bakış açısıyla geleceğe taşımalıdır. Koşukla düz yazı karışımının
zenginleştirilmesine olanak tanınmalıdır. Bunun için halk
hikayelerinden türkülere, halk şiirinden divan şiirine
kadar pek çok gelenekten yararlanılmalıdır. Hiç bir geleneğe ön yargıyla yaklaşılmamak, aksine bu gelenekler,
yaratılan yeni şiir bileşiminin hizmetine koşulmalıdır.
Geniş halk yığınlarının acılarını, sevinçlerini, umutlarını
ve direnişini yansıtan Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye ve
Şeyh Bedreddin Destanı’ndan sonra yeni destan örnekleri de kendini göstermiştir. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Çakır’ın Destanı, Ataol Behramoğlu’nun Mustafa Suphi
Destanı, Gülten Akın’ın Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı,
M. Cevdet Anday’ın Ölümsüzlük Ardından Gılgamış.
Ozan Telli’nin İshakça ve benzeri örnekler, bu geleneğin
yeni halkalan olarak görülebilir.
Yeni Destana Yeni Müzik
Müzikle destanın ilişkisi, ilk sözlü destanların ortaya çıkışı ile birlikte başlar. En eski dönemlerde salt çalgısal
bir müzik, sözsüz bir müzik yoktu. Yaratılan en güzel şiirler, müzik eşliğinde okunmak için yaratılırdı. Tek bir
ozan tarafından seslendirildiği gibi, koro olarak da (örneğin Yunan Destanlarında olduğu gibi) seslendirilirdi.
İlk çağ şiirlerinin ortak niteliği olan sözün, müzik eşliğinde
sunuluşu, sonraki yüzyıllarda da devam etmiştir. Türk445
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lerde saz âşıklarının, Kürtlerde dengbejlerin, Yunanlılarda ozanların (Homeros oğulları’nın lir eşliğinde şiir
okumaları) yaptığı, bu eski geleneği günün koşullarına
uyarlamaktan başka bir şey değildi. Bu şairler doğaçtan
hikaye anlatma yeteneğine sahip oldukları gibi iyi de saz
çalarlardı. Elinde saz ve belleğindeki hikaye, şiir toplamıyla kitlelerin karşısına çıkan âşıklar, sadece kendi
eserlerini sergilemezler, anonimleşmiş şiirler ve destani
hikayeleri de köy köy, şehir şehir yayarlardı.
Gazetelerin, radyo ve TV’Ierin kültür taşıyıcısı işlevi gördüğü ve bunları en ücra köşelere kadar yaydığı, köyden
kente göçün arttığı, plak, kaset sanayinin geliştiği günümüz koşullarında aşık geleneği de eski misyonunu yitirerek yok olma surecine girdi. Halk sanatçıları yeniçağın
gerektirdiği tarzda üretmeye devam ediyorlar. Çünkü
halk var olduğu sürece, halk Âşıkları da, kendi çağlarının
şarkılarını yapacaklardır.
Yeni destan anlayışı, yeni bir müzik ihtiyacını doğurmaktadır. İçinde pek çok müzikal biçimi barındıran bu
yeni müzik türü, tek bir saz yerine, ulusal ve evrensel
sazlarla harmanlamayı da beraberinde getirmiştir. Müzikteki bu sentezi yakalamak, destan müzik buluşmasının günümüz koşullarına uyarlanmasının da anahtarı
olmuştur.
Nazım’ın yarattığı yeni destan geleneği, müzisyenleri de
harekete geçirdi ve destanla müziğin yeni bir örneğinin
doğmasına yol açtı. Bu köprüyü ilk kuranlardan Ruhi Su
oldu. “Kuvayı Milliye Destanı’nı” senfoni ile zenginleştiren Zülfü Livaneli’ydi. Cem Karaca özgün güçlü sesiyle
yine Şeyh Bedreddin destanını okudu. Ayrıca yine Cem
Karaca’nın Safinaz, Tamirci Çırağı gibi şarkıları yeni dö446
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nemin şarkılarındandı. Kahramanlar artık halkın içinden,
en yoksullardı.
Şüphesiz bu çabalar çok fazla yaygınlık kazanmadı. Kimi
ilerici-demokrat sanatçıların bireysel duyarlılıklarını işlediği (Musa Eroğlu’nun Kerbela Destanı gibi) eserler, istisnai olmaktan öteye gidemedi. Bu olumsuz, gelişmede,
elbette müzik piyasasının ticari kaygılarının da önemli bir
yeri vardır. En önemli nedeni de, bağımsızlık demokrasi
mücadelesi yükseldiği dönemlerde sanatçıları da etkilemektedir. Faşizmin baskılarını arttırdığı dönemlerde, sanatçıları da tercihe zorluyor.
Ruhi Su ile başlayan, yeni tarzda destan-müzik buluşması, günümüzde Grup Yorum ile daha ileri bir noktaya
ulaşmıştır. Artık sadece tarihsel olayların destanının müziklendirilmesi değil, yaşanan anın destanının yazılıp
müziklendirilmesidir. Söz konusu olan Grup Yorum’un
Sibel Yalçın destanı ve ardından gelen “Ölüm Orucu
Destanı” (Boran Fırtınası), bu yeni anlayışın ürünleri olmuştur. Şimdi ihtiyaç, bu yoldaki üretimleri çoğaltmaktır.
Zira, bugün için destan-müzik ilişkisini bu yeni perspektifle ele almanın maddi koşulları fazlasıyla vardır.
Devrimcilerin işkencehanelerde, dağlarda, şehirlerde
kahramanlıklar yarattığı; Anadolu halklarının sömürüye,
baskıya ve zulme karşı ayaklandığı, namus ve onur kavgası yürüttüğü bir ülkede yaşıyoruz. Sanatçılar tanıklık
ettikleri bu surecin sanatsal üretimlerini kitlelere sunmakla görevlidir.
Halklarımızın zengin destan geleneğini ve müzik kültürünü içselleştiren, onların renginden, sesinden beslenen
yeni destan ve müzik anlayışı, yaşadığı araç olduğu gibi,
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kitlelerin dönüştürülmesinde ve estetik beğenilerinin zenginleştirilmesinde de önemli bir olanak sunmaktadır.
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EFSANELER
Tavır Dergisi - Temmuz 1999
Tarih sahnesinde insanoğlunun göründüğü ilk dönemlerden itibaren ayrı coğrafya, çevre ve toplumlar arasında
doğup gelişen; zaman içinde inanç, adet, gelenek ve törelerin ortaya çıkmasına neden olan halk anlatılarına efsane adı verilmiştir.
Efsane, Farsça bir sözcük olup “Fesane” olarak da kullanılmaktadır. Arapça karşılığı, “Usture” olan efsane,
batı dillerinde aynı Latince kökten, “Legendus” sözcüğünden türemiştir. Yunanca’da “Mitos-mit” sözcükleriyle tanımlanan efsanenin, Türkçe karşılığı ise
söylencedir. Yalnız dini nitelikteki efsanelere “Menkıbe”
de denilmektedir.
Efsanelerin ortaya çıkışının ve günümüze kadar insanlığın yaşamına etkide bulunmasının tarihsel-toplumsal bir
temeli vardır. Şöyle ki, ilkel toplum aşamasından itibaren
insanlar, doğa olaylarının nedenlerini çözümleme konu449
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sunda hep bir arayış içinde oldular. İnsanın nereden
gelip nereye gittiği, yaşam ile ölümün içeriği, yıldızların
hareketi, denizin yükselmesi, yağmurun yağması; hayvan, bitki, toprak, orman, dağ, taş, ateş, maden vb. gibi
olay ve maddelerin meydana gelişi, bu arayış sürecinin
temel konularıydı. İnsanlar kimi zaman hayret ve korkuyla, kimi zaman heyecan ve mutlulukla evreni, evrendeki hareketi çözümlemeye yönelik düşünceler ileri
sürdüler. Düşünce tarzları, insanın kendi ruhunu, yaşamını eşyaya, doğaya yansıtmaktan ibaret bir düşünce
tarzıydı ve kaynağını da hayallerden alıyordu.
Çünkü hayaller, henüz bilimsel düşünceye ulaşmamış
toplumların, canlı ve cansız varlıklar ile doğa olayları karşısında içine düştükleri çaresizlikten yarattığı maddi ve
manevi kudretler sayesinde kurtarıyordu. Bu olağanüstü
güçler; Tanrı, iyi-kötü, ruh, melek, şeytan, cin, peri, büyücü, gök, dağ, su vb. gibi çok çeşitli biçimlerde tasarlanabiliyordu. Ayrıca insanlar, bu maddi ve manevi güçler
etrafında, onları ya canlandırarak veya konuşturarak bir
takım halk anlatı biçimleri üretmekteydiler.
İşte, efsaneleri ortaya çıkartan da, toplumun ortak malı
olan bu anlatılardı. Ancak, anlatılar, efsane haline gelirken varlığını olduğu gibi korumadı. Toplumun sonradan
edindiği yeni din, kültür ve ekonomik gelişmenin hazırladığı çevre içinde az çok tarihi gerçeklerle de kaynaşarak
bu dönüşüme ulaştı. Buna, toplumun hayal gücüyle yarattığı inançların, toplumun maddi gerçekleriyle buluşturulması demek de mümkün.
Bu tür efsane yaratım süreçleri, bütün toplumların tarihinde olduğu gibi Türk halkının tarihinde de vardır. Peygamberler, halifeler, padişahlar, şeyhler, askerler vb. gibi
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otoriteler etrafından veya şehirler, saraylar, camiler, mezarlar, türbeler, adak yerleri vb. üzerine doğmuş efsaneler ve menkıbeler buna örnek verilebilir.
Efsanelerin Özellikleri ve Halkbilimi İçindeki Yeri
Efsaneler, dilden dile aktarılan çok eski halk anlatılarıdır.
Konuları, bir kişiye, bir olaya veya bir yere dayandırıldığı
gibi, inandırıcılık özelliği de taşırlar. Çoğunlukla, olağanüstülük ağır basar. Bu nedenle de, insanları bilinmeyen,
giz dolu bir dünyaya götürerek, saygı ve ilgi uyandırırlar.
Ayrıca kutsal öğeler taşımaları, bu saygı ve ilgiyi daha
da artırır. Kendine özgü bir üslubu, kalıplaşmış, kurallı
biçimleri yoktur. Düz konuşma dili ve kısa bir anlatıma
dayanması esastır.
Efsanelerin halk anlatımları içinde yer alan mit-destan ve
masal ile farklılıkları olduğu gibi, benzerlikleri de vardır,
örneğin mitler, halk anlatılan içinde efsanelere en çok
yaklaşan türdür. Her iki türe konu olan olaylar, anlatıcılar
ve dinleyiciler tarafından gerçek olarak kabul edilirler.
Ancak, efsanelerdeki olayların geçtiği zaman yakın bir
geçmişe ve bizim dünyamıza aitken; mitolojinin konusuna giren olaylar, daha uzak bir geçmişe ve bilinmeyen,
mitolojik bir dünyaya aittir. Mitler, her zaman bir kutsallık
taşırken, efsanelerdeki kutsallık, daha çok dini efsaneler
için geçerlidir ve tüm efsaneleri kapsamaz. Yine, mitlerde
tanrılar ve yarı-tanrılar (insani özellikler taşıyan olduğu
halde, efsanelerde tarihi ve yan-tarihi kahramanlar, yani
insanlar vardır.
Gerek destanlarda gerekse de efsanelerde anlatılan
olaylar, bugünün dünyasında geçerler. İkisinde de yaratım sürecine belli bir toplumun ortak kültürü, örf, adet,
gelenekleri damgasını vurur. Yalnız, kimi efsanelerde de451
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ğişik toplumların kültürel izlerini bulmak da mümkün. Bu
da, destanlara karşı efsaneleri daha bir evrensel kılmaktadır.
Destanların sanatlı bir anlatıma sahip olmalarına karşın,
efsanelerin böyle bir özelliği yoktur. Öreğin bir destan
parçası karmaşık ve uzun soluklu anlatı bütününden
kopuk, kendine özgü üslup ve niteliklerini, sanatlı süslemelerini yitirince; yani sadece olağanüstü yönleriyle bir
kişi ya da bir olayı bildirme göreviyle sınırlanınca “efsane”ye dönüşür.
Efsanelerin bir başka yakınlığı da masallar ile görülür.
Efsaneler, masallara göre daha eski bir anlatıma sahip
olmakla birlikte, insanlığın yaşamına eğiliş açısından
daha gerçekçidir. Anlatıcıları ve dinleyicileri tarafından,
çoğunlukla gerçek kabul edilmeleri de bu yüzdendir.
Oysa masallar, başından itibaren hayal ürünü olduklarını
hissettirirler. Bunun için de, belli bir yere, tarihe ve kişiye
dayanmazlar. Olaylar, hep gerçek olmayan bir yerde ve
belirsiz bir zamanda geçer.
Masallar çoğunlukla olağanüstü varlıklar üzerine kurulmakla birlikte, efsanelerde bu olağanüstülük kural değildir. Yine, efsanelerdeki kutsallığı masallarda bulamayız.
Efsaneyi masaldan ayırt eden bir başka özellik de, masalların “mutlu son” ile biten bir anlatım türü olmasına
karşın, efsanelerin sonunun “acıklı” bitmesidir. Ancak
bütün bunlara rağmen efsaneler, kısalığı ve düz yazı biçiminde anlatıma sahip olmasıyla, halk anlatılan içinde
masallara yakın duran bir niteliğe de sahiptir.
Kısacası efsaneler, halk anlatı türleriyle (destan, masal,
hikaye vb.) karşılıklı bir etkileşim içindedir. Hatta birinden
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diğerine geçiş mümkündür. Örneğin, efsaneler, herhangi
bir anlatım türüne benimsendiğinde, ya da bir parça yapı
gereci olarak kullanıldığında; yani kendi özelliğini yitirdiğinde, içine girdiği türün üslup ve biçimini kazanır. Bu da
onu efsane olmaktan çıkarır. Aynı şey, tersi durumlar için
de geçerlidir. Şayet, bir tarih olayı gerçekte olduğu gibi
anlatılmamışsa, gerçekten uzaklaşan bir biçim almışsa,
bu kez “tarih” efsane şekline bürünmüş olur.
Efsanenin diğer halk anlatılarıyla konu benzerliği üzerinde dururken, bir önemli ayrıntıyı da belirlemek gerekir.
Efsane, dar anlamda, diğer halk anlatılarında olduğu
gibi, olağanüstü bir olayı hikaye eder dedik; ancak asıl
halk efsanesi, anlaşılmamış, garip ve çoğunlukla huzursuzluk yaratan efsanenin olağanüstü olaylara eğilişi ile
diğer halk anlatı türlerinin eğilişi arasındaki farkı ifade
eden bir durumdur. Tabi bu olağanüstülüğü ifade ediş biçimi bütün efsaneler için de geçerli değildir. Çünkü biliyoruz ki, olağanüstü özellikleri olmayan efsaneler de
vardır.
Efsane Çeşitleri
İnsanlığın ilk döneminden günümüze kadar ulaşmış efsaneleri araştıran bilime, mitoloji adı verilir. Ancak mitoloji bilimi, bu araştırmaların kendi içinde disiplinlere ayrılarak
yapar. Bunlar; Tanrıların nerden geldiklerini araştıran Teogoni; evrenin nasıl meydana geldiğini araştıran kozmogoni;
insanın meydana gelişini araştıran antropogoni ve insanla
dünyanın geleceğine ilişkin olanı araştıran eskatolojidir.
Uluslararası Halk Anlatıları Araştırma Kurumu, bu disiplinler ışığında incelediği efsaneleri; “kutsallık”, “gerçeklik”, “olağanüstülük” vb. özelliklerini de dikkate alarak
dört ayrı gruba ayırmıştır.
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1- Yaratılış efsaneleri
2- Tarihsel efsaneler
3- Olağanüstü varlıkları konu edinen efsaneler
4- Dinsel efsaneler
Efsanelerin bu dört ana kolda tasvir edilişine karşın, her
ana grup da kendi içinde daha alt kümelere bölünebilmektedir.
1- Yaratılış Efsaneleri:
Bu tip efsaneler, oluşum ve dönüşüm efsaneleri ile evrenin sonunu anlatan efsanelerden oluşur. Evrenin, dünyanın; yani yer, gök, hayvan, insan, yıldızlar vb. gibi,
canlı-cansız varlıkların nasıl yaratıldıklarını ve dönüştüklerini anlatan efsanelere kozmonogi; dünyanın sonu diye
inanılan çağ geldiğinde, evrenin, dünyanın nasıl yok olacağını bildirenlere de eskotoloji efsaneleri denir.
Biliyoruz ki; “kutsal din kitapları” (Kuran, Tevrat, İncil)
gerek dünyanın, evrenin oluşum ve dönüşüme ilişkin, gerekse de mahşer ve kıyamet günlerine (evrenin sonuna)
ilişkin olsun, pek çok inanışı dile getirirler. Ancak bu kitaplarda dile getirilen inanışlarla, halkbilimin içinde yer
alan ve bu türe giren efsanelerdeki inançları bir ve aynı
görmemek gerekiyor. Çünkü yaratılış efsaneleri; din kitaplarının herkese bir dogma şeklinde öğrettiği resmi inanışlardan ayrı bir muhtevaya sahiptirler Bunlar daha çok
bir ülkenin çeşitli bölgelerinde, farklı bir dil, din ve geleneğe sahip toplumlarda ortaya çıkan ve değişiklik gösteren inanışları yansıtırlar. Bu tip inançlara kaynağını
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kutsal kitaplardan almayan “yerel” inançlar da demek
mümkündür. Ancak kaynağını dinsel kitaplardan almakla
birlikte, ayrı toplum kesimlerinde değişik renklerle bezenen, resmi inançlardan sapmalar gösteren anlatıları da
efsane kalıbı içinde değerlendirmek gerekir.
2- Tarihsel Efsaneler:
Bu tip efsaneleri gruplandırırken, onlara atfedilen “tarih”
sözcüğü üzerinde durmak ta yarar vardır. Buradaki
“tarih”, kitaplardan, okullarda öğretilen tarihten çok
daha geniş bir anlama sahiptir. Tarih, bir halkın ya da ülkenin geçmişinde iz bırakacağı belli, yazılı belgelere geçmiş olaylar ve kişileri ele alır. Toplumların gerçekmiş gibi
kabul edilen bir başka “tarih” inana da vardır. Bu “tarih”
inancı içinde toplum, kendi geleneğinde benimsediği,
geçmişine ilişkin bildiği-inandığı, çoğunlukla adları ve
çağları bilinmeyen kişilere ve onların maceralarına yer
verilir. İşte, “tarihsel efsanelerde” konusunu, toplumun
bu gerçek ve gerçek olduğuna inanılan tarihinden alır.
Tarihi nitelikli efsanelerde; adları belli dağ, göl, kent, köy
vb. yerler ve insanların oturduktan bölgeler (örneğin Ağrı
Dağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi vb. gibi); savaşlar,
fetihler, büyük afetler; kale, sur, kilise, cami, köprü, medrese, türbe vb. gibi ünlü yapılar; Köroğlu, Çakıcı Efe, Yalnız Efe vb. gibi egemenlere karşı başkaldırmış
kahramanlar; toplumlara örnek ve önder olmuş bilginler,
askerler, şairler, şeyhler; sevda maceralarıyla ün salmış
kişiler (Ferhat ile Şirin, Leylâ ile Mecnun, Kerem ile Aslı
gibi); bir toplumun tarihinde iz bırakmış “önemsiz” kişiler
(çoban, hizmetçi, kalfa vb. gibi); keramet sahibi evliyalar
veya evliya olarak kendini gösteren ama kerameti kendinden menkul kişiler; kahramanlıktan, yiğitlikleri ve zekaları ile ün salmış beyler; zalimlikleri ve korkaklıklarıyla
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bilinen hükümdarlar vb. gibi hemen her türden insan yer
alır.
Bu gruptaki efsaneleri incelerken belirtilmesi gereken
başka bir noktada kişisel kahramanlıkların belirleyin bir
yere sahip olmasıdır Kahramanlar, tıpkı dini nitelikli efsanelerde olduğu gibi, olağanüstü güçlerden yardım görürler. Müslüman toplumlardaki ermiş kişi (evliya)
inancının kaynağı da burada yatar.
3- Olağanüstü Varlıkları Konu Edinen Efsaneler:
Olağanüstü varlıklara ilişkin efsaneler; bir inanışı, söz konusu olan varlığın herhangi bir niteliğini, gücünü belirten
anlatımlardır. Bunlarda esas olarak kader, alın yazısı,
ölüm, telkin olmayan yerler, olağanüstü varlıklar, mitsel
nitelik taşıyan hayvan ve bitkiler, hastalık ve sakatlık getiren varlıklar, üfürükçü, büyücü gibi olağanüstü kişiler,
doğanın bir parçası olan yerler (orman, dağ, büyücü vb.)
ile hayvanların koruyucularından söz edilir. Boş Beşik,
Aygır Gölü, Çoban Çeşmesi, Kız Kulesi, Şehitler Kayası,
Salkım Söğüt vb. gibi efsaneler, bu tür efsanelerin bilinen
örneklerindendir.
Olağanüstü varlıkları konu edinen bu efsaneler, mitolojiyle oldukça benzer özellikler gösterirler. Özellikle cinler,
periler, ejderhalar gibi varlıklar etrafından şekillenenler
de bunu görmek mümkündür.
Bu efsanelerde cinler ve periler; insanlarla ilişkilerinde
ikili bir tutum içinde görünürler. Ya aşık olurlar, evlenirler,
çocuktan olur, insanlara armağanlar verirler veya onları
korkutur, başlarına türlü belalar açar, hasta eder, öldürürler. Onların bu özellikleri, mitolojideki insan özellikleri
gösteren tanrı ve yan tanrı varlıklardan farklı değildir.
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Keza, ağızlardan ateş saçan, çoğu zaman insanlara yararlı hayvanları ve insanları öldüren, böylece topluma
düşmanlık yapan, ejderhalar da, mitolojik yılanlın çağrıştırırlar Belirtmek gerekir ki, mitolojideki motiflerle, bu tip
efsanelerdeki motiflerin ortaklıkların, kaynağını, insanların hayatı anlayış ve yorumlayışındaki ortaklıktan alırlar.
Bunların dışında, kimi hayvanların koruyucuları olan ve
kadın ya da erkek kılığında çizilen olağanüstü güçte kişiler üzerine anlatılan efsaneler de oldukça yaygındır.
Anadolu’da geyikler üzerine anlatılan ve genellikle de avcıların felakete uğramasıyla sonuçlanan efsaneler bu
türe örnektir. Bu efsanelerdeki ana motif, “insan özelliği
gösteren hayvanlar” motifidir. İnsana verilmek istenen
mesaj, “hayvanlar da insanlar gibi bazı özelliklere sahiptirler onlara iyi davranmak dostluklarını kazanmak gerekir” şeklindedir.
4- Dinsel Efsaneler:
Dinsel efsaneler, genel olarak, dini motifler üzerine kurulmuşlardır. İçerikleriyle insan-tanrı ilişkilerine, tanrının
gücüne duyulan inan-a ve dinlerin kendilerine özgü çeşitli sorunlarını işlemişlerdir. En belirgin nitelikleri, kutsallık ve olağanüstülük taşımalarıdır.
Bu tip efsanelerin ortaya çıkışının kökeninde, toplumun
yaşamış olduğu ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel sorunlar yatar. İnsanlar, içinde bulunduktan yaşam koşullarının güçlüğü, ekonomik durumlarının bozukluğu
nedeniyle kendilerini güçsüz, çaresiz hissettikleri bir
anda manevi kişilerin yardımına sığınırlar. Bu kişilerin
kendilerine yardım edeceği inanan, onları teselli eder,
yaşamlarını daha az sorunlu geçirecekleri duygusuna
sokar.
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İnsanların inandığı bu manevi kişiler kimdir? Bunlar, toplum hayatında önemli rol oynamış, insanlara örnek ve
önder olmuş, yönetici veya herhangi bir önemli olayın
kahramanı kişilerdir İnsanlar, kendilerine “iyilik” yapan,
yol gösteren bu kişilere karşı oldukça vefalı olmuş ve onlara “iyilik” yapan, yol gösteren bu kişilere karşı oldukça
vefalı olmuş ve dini bir misyon yükleyerek yüceltmiştir.
İnsanlar, manevi güçlere sahip olduklarına ve gösterdiklerine inandığı bu “ermiş”, “evliya” kişilere karşı çok
samimi ve içten duygular beslemişlerdir. Yaşamlarına,
ölümlerine, hatta öldükten sonra mezarlarına ya da türbelerine yönelik sayısız efsaneler yaratmalarının nedeni
de bu sevgi ve bağlılıktır, örneğin, 10. yüzyılın ünlü tasavvufçusu Hallac ı Mansur üzerine Anadolu halklarının
ürettiği bir efsanede bu gerçeği görebiliriz. Efsaneye
göre; egemenler, “tanrı benim özümde” anlamında
“Ene-I Hak” dediği için Hallac-ı Mansur’un gözlerini
oyarlar. Ancak akan kanı bir nehir üzerine düşer. Bu kez
külleri suyun üstüne “Ene-l Hak” sözlerini yazar. O
zaman Hallac-ı Mansur’a kıyan zalimler anlarlar ki, O bu
gerçeğe tanrıdan esinlenmiştir.
Anadolu halklarının tıpkı Hallac-ı Mansur gibi manevi güç
ve kutsallık atfettiği pek çok toplum önderi vardır. Hacı
Bektaş, Abdal Musa, Kaygusuz Abdal vb. gibi gerçek
kahramanların kişilikleri etrafında örülen bu efsanelerde,
“kıssadan hisse çıkarma” özelliği vardır. Çıkartılan bu
kıssadan-hisselerin, toplum yaşamını düzenleyici, insanları iyiliğe, güzele sevk edici içerikleri tartışılmazdır.
Anadolu halkları, bugün dahi atfettiği bu halk önderlerine
bağlılığını sürdürmektedir. Bu “ermiş” kişilerin türbelerinde, mezarları olduğu kabul edilen yerlerde “dilek”te
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bulunma, “adak” kesme gibi eski bir geleneğin halen yaşatılması da buna işaret etmektedir.
Türk Edebiyatında Efsanelerin Yeri
En eski Türk Efsaneleri, yaradılış ve türeyiş ile ilgili efsanelerdir. Bunlar islamiyetin kabulüyle birlikte dinsel motiflerle
süslenerek kuşaktan kuşağa aktarılmış, zamanla yazıya
geçirilerek bugünlere kadar taşınmışlardır. Türk destanlarına kaynaklık eden Bozkurt, Ergenekon. Göç Efsaneleri ile
Dede Korkut Hikayeleri bunlara örnek verilebilir.
Yazılı Türk Edebiyatı içinde efsanelere özellikle Divan
Edebiyatı önemli bir yer vermiştir. İslamiyetin kabulünden
itibaren önce Arap ve Fars edebiyatlarından yapılan çeviriler, sonradan da telif yoluyla kaleme alınan yapıtlar,
bu edebiyatın zengin bir efsane birikimine sahip olmasını
getirdi. Yalnız; Siyerler, Kısas-ı Enbiyalar, Tezkiret-ül-evliyalar, Makteli Hüseyinlerde konu edilen efsaneler tamamen dinsel nitelikli efsanelerdir. Konulan, özellikle
islamiyetin benimsenmesinden sonra yetişen ve toplum
yaşamında geniş bir etkiye sahip olan “Din Ulularının”
gösterdikleri kerametleri aktarmakla yükümlüydü.
Yine, Hamza name, Ebu, Müslüm name, Battal name,
Danişmend name, Saltuk name, İskender name vb. gibi
dinsel-destansı hikayeler; Hacı Bektaşi Veli, Velayetname-i Otman Baba, Menakıp-ı Emir Sultan, Eşrefoğlu
Menakıb namesi vb. yapıtlar da islamiyetin etkisiyle yazılan efsanelerden yararlanmışlardır. Ancak Divan Edebiyatı’nda yer alan efsanelerin çoğu, “şehname” de yar
alan İran efsaneleriydi.
Anadolu’da ortaya çıkan halk efsanelerine eğilen ve efsanelerinde işleyen ilk kişilerden bin, 17. Yüzyılda yaşa459
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mış olan Evliya Çelebidir. Evliya Çelebi, gezdiği yerlere
ait izlenimlerini kaleme alırken, dinlediği efsaneleri de ayrıntılı bir şekilde kitabına almaktan kaçınmamıştır.
Tanzimat döneminin unlu ya-zarlından Ahmet Mithat
Efendi, “Kıssadan-Hisse” adlı hikayesinin konusunu bir
halk efsanesinden alarak yazmıştır. Ünlü hikayecilerden
Ömer Seyfettin de, pek çok hikayelerinde “Binecek Şey,
Kurbağa Duası, Başını Vermeyen Şehit” ve bitiremediği “Yalnız Efe” adlı romanında halk efsanelerine eğilmiştir. Ayrıca halkın ermişliğine inandığı bir genç kızı,
“Ses Duyan Kız” adlı öyküsünde işleyen Yakup Kadri
Karaosmanoğlu ile Kaz Dağı’ndaki hikayesinde Tahtacı
Yörüklerin yaşattığı bir aşk efsanesini, “Hasan Boğuldu” hikayesinde işleyen Sabahattin Ali’de, halk efsanelerine eserlerinde yer vermişlerdir.
Günümüz yazarları açısında da efsaneler önemli bir kaynak olma özelliğini korumaktadırlar. Nitekim Necati Cumali’nin filmi de çekilen “Boş Beşik, Yaralı Geyik”
oyunları konularını efsaneden almıştır Yine bu kaynaktan
en çok yararlanan yazarlardan biri de Yaşar Kemal’dir.
İç Anadolu Efsanesi, Binboğalar Efsanesi, Ağrı Dağı Efsanesi gibi eserlerini tamamen halk eserlerinin işlenmesiyle oluşmuştur.
Efsaneleri günümüz edebiyat anlayışı ile yorumlayan,
eski halk efsanelerine yeni biçimler veren şu yazarları da
belirtmek gerekir; Selahattin Batu, (Kerem ile Aslı), Talip
Apaydın (Ferhat ile Şirin), Fakir Baykurt (Yılanların öcü,
On binlerce Kağnı), Kemal Binbaşar (Cemo, Memo),
Tarık Dursun K. (Bağrı Yanık Ömer ile Güzel Zeynep),
Kamuran Şipal (Buhurumeryam), Nazım Hikmet (Sevdalı
Bulut).
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Yazılı edebiyatta efsanelerin gördüğü bu ilgi yanında,
doğrudan doğruya efsanelere eğilen kişiler, halkbilimcileri olmuştur Yaptıkları derlemelerle sözlü edebiyatta yaşayan halk efsanelerinin geniş kitlelerin ilgisine
sunmuşlar, kalınlaştırmışlardır.
Efsaneler üzerine yapılan bilimsel nitelikli derleme çalışmalarının ülkemizdeki tarihi, oldukça yenidir. Hatta dünyada da bu çalışmalar ancak 19. yüzyıldan sonra
başlayabilmiştir. Avrupa’daki bu bilimsel derlemeciliğin
kurucuları Karl ve Wilhelm Grimm Kardeşler iken, ülkemizdeki öncüsü de. Pertev Nail Boratav olmuştur.
Boratav’ın yaptığı, halkın ve şairlerin düş gücünün tarihle
birleşmesi sonucu ortaya çıkan ve kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen halk öykülerini derlemek, ama yeni bir üslupla kitlelere sunmaktı. Zaman içinde efsane
derlemeciliğinde eser veren başka halk bilimcileri de ortaya çıktı. Bunlar arasında, Namık Kemal Orkun, (Türk
Efsaneleri), Enver Behnan Şapolyo (Türk Efsaneleri),
Cevat Şakir Kabaağaçlı (Anadolu Efsaneleri) İbrahim
Zeki Burdurlu (Ülkemin Efsaneleri), Necati Sepetçioğlu
(Türk İslam Efsaneleri) yapılmıştır.
Efsanalere Nasıl Bakmalıyız?
Efsaneler bir yandan halkın özlemlerini, duygu ve dünya
görüşlerini yansıtan ama öte yandan da, dil, din, ulus,
ülke sının tanımayan, tüm halkların ortak değerlerini taşıyan ve böylece de, ortak bir dünya kültürünün oluşumuna hizmet eden yaratımlardır. Bu anlamda, efsaneler
konusunda yapılan ya da yapılacak olan çalışmalar, “Ülkenin kültür tarihi” açısından olduğu kadar, “dünya kültür tarihi” açısından da önem taşımaktadır.
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Genel olarak halk edebiyatının bütün türlerinin halkın çaresizliklerini, umutlarını, özlemlerini, dünya görüşlerini
yansıttığını biliyoruz. Ancak efsanelerin bu gerçeğe eğilişi, bütün öteki halk edebiyatı türlerine göre daha derin
ve daha net bir içeriğe sahiptir. Çünkü onlar, birer inanış
konusudurlar. Bu niteliklerinden ötürü, geçtikleri yerlere
anlam ve kutsallık kazandıran efsaneler, gelenek ve göreneklerin korunmasında, insanların kötü davranışlardan
uzak durarak iyiye, güzele yönelmesinde, yapıcı bir işlev
yüklenirler.
Efsaneleri, taşıdıktan olağanüstü özellikleri ve inanç konusu olmaları nedeniyle küçümsemek; saçma, akıl ve
bilim dışı olarak görmek son derece yanlıştır. Bu anlayış
biraz işin kolayına kaçmak olduğu gibi halk gerçeğini de
yadsımak olur. Eğer halk, isteklerinin yerine gelmesi için
ziyaretgahlara veya yatırlara çizdiği resimleri, çöpten
yaptığı beşikleri bırakıyorsa, yazılı dilekçelerini nehre atıyorsa, ağaçlara bezler bağlıyorsa ve bu davranışlara yön
veren efsanelere büyük bir inançla bağlıysa, orada yapılması gereken ilk şey, halkı anlamaktır. İkinci adım ise,
bu “boş inançlara” kaynaklık eden sosyo-ekonomik nedenleri ortadan kaldırmanın mücadelesine girişmektir.
Biliyoruz ki, ister dinsel inançlar olsun, isterse de siyasal
düşünceler olsun, maddi bir temel olmaksızın ortaya çıkmazlar. Onları ortaya çıkaran maddi temel (sosyoekonomik koşullar) değişikliğe uğradığı oranda da, bu inanç ve
düşünceler değişikliğe uğrarlar. Özellikle inanç konusu
olan efsanelere yaklaşırken, bu gerçeği göz ardı etmemek gerekir. Çünkü efsanelerde dile getirilen inançlar
toplumda sürüp gidiyorsa, onların saçmalığını, zararlarını dile getirmek; sosyoekonomik koşullan değiştirme
kavgasını verenlere hiç bir yarar getirmez.
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Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, halk efsanelere inanmaz olduktan sonra dahi onları yaşatır, inanç niteliğini yitirmiş efsaneleri anlatmaya devam eder. Nasıl ki,
masallara halk inanmıyor, onları birer imge, anlatım aran
olarak sözlü kültüründe yaşatıyorsa, efsaneleri de yaşatır. O zaman inanç niteliği taşıyan efsanelerin geçtiği yerler bir dilek-adak makamı, bir başvuru yeri olmaktan
çıkar, folklorik ve tarihi değeri olan yerler olarak halkın
yaşamında yer alırlar.
Efsanelerin günümüzde ilerici-devrimci sanatçılar, kültür
adamlar için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu da unutmamak gerekiyor. Kıssadan hisse yoluyla halka iyilik,
doğruluk, ahlaklılık gibi yararlı mesajlar veren, halkın
olumlu değerlerini koruyan efsaneler, doğru ele alındığında; şiire, müziğe, resme, heykele, bale ve operaya,
sinema ve tiyatroya, kısacası modem sanat dallarına
önemli bir zenginlikte katmış olacaklardır. Onun da ötesinde, efsaneler aracılığıyla günümüzün pek çok sorunu,
daha halktan yana anlatım biçimiyle dile getirilecektir.
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ANADOLULU BİR SÜRGÜN YÜREK:
DİDO SOTİRİOU...
Tavır Dergisi - Mart 2007
Çağdaş Yunan Edebiyatının en önemli yazarlarından biri
olan Dido Sotiriou, gerek yazdığı romanlar, gerekse mücadeleci kişiliği ile Yunan halkının kalbinde önemli yer
edinmiş bir aydın ve yazardır.
Aydın’ın Şirince ilçesinde 1909 yılında başlayan hayat
yolculuğunda birçok acı, sıkıntı, savaş, ihanet gördü.
Zengin bir ailenin beş çocuğundan biri olan Sotiriou’nun
babası, Aydın’da sabun fabrikası olan bir tüccardı. Yunanlıların Anadolu’yu işgaline kadar babasının işleri yolunda gitti.
Fakat işgal yıllarıyla birlikte aile, içinde bulunduğu ekonomik zorluklardan dolayı İzmir’e taşınmak zorunda
kaldı. Yunan işgalini izleyen Kurtuluş Savaşı yıllarında
Anadolu’da yaşayan birçok Rum gibi, Dido’nun ailesinin
de kaderi değişti. O zamana kadar Anadolu’da dostluk
ve kardeşlik içinde hep beraber yaşamış iki halkı birbirine
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kırdıran emperyalistler, milyonlarca insanın yerlerinden
sökülüp göç etmesinin de en büyük sorumlusuydu. Anadolu’dan göçen Rumların içerisinde Sotiriou da vardı.
O zaman ailesi geçim sıkıntısında olduğundan dolayı Sotiriou’nun bakımını teyzesine verdiler. Sotiriou, Yunanistan’a göç ederken ailesi bir süre sonra göç edebildi.
Yazar bu konuda bir röportajında şunları söylemiştir:
“Off, off! Çok kötüydü. Gözlerimden akan yaşı tutamıyordum. Gemi yavaş yavaş limandan uzaklaşırken ağlıyordum. Hiç ayrılmak istememiştim. Ama annem ve
babam beni sonunda ikna etmişlerdi. Sonra hep geride
bıraktığımız evimizi, İzmir’i özledim...”
Yunanistan’a göç etmek kurtuluş olmadı insanlar için.
Çünkü onlar için artık yoksulluk, aşağılanma ve sığınmacı olmanın getirdiği zor koşullar vardı. Yunanistan’da
yaşayan insanlar bu kadar büyük göç dalgasını kabul
etmek istemediler çünkü Anadolu’dan yaklaşık bir milyon
insan göç etmek zorunda kalmıştı.
Yazarın yayımlanan ilk kitabı olan Ölüler Bekler (1959) isimli
otobiyografik nitelikteki kitapta, küçük bir kız çocuğunun gözünden Yunan işgali, ardından Türklerin Yunanlıları yenmesiyle birlikte milyonlarca Rum’un göç edişi anlatılır. Bu
kitapta anlatılanlar Sotiriou’nun ailesinin hikâyesidir aslında.
Yazar, ilerleyen yıllarda Atina’da Fransız dili ve edebiyatı
okudu. Daha sonra matematik profesörü Plato Sotiriou
ile evlendi ve Fransa’ya yerleşti. Yükseköğrenimine
Fransa’da Sorbonne Üniversitesi’nde devam etti.
Yunan gazetelerinin Paris muhabirliğini yaparak yazarlık
kariyerine başladı. Fransa’da sol ve feminizm ile ilgili dü466
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şünceleri şekillenmeye başladı ve yine burada ünlü yazarlar Andre Malraux, Andre Gide ve Louis Aragon ile tanıştı.
1930’lu yılların ortasında Yunanistan, Metaksas diktatörlüğü altında zulmü ve baskıyı yaşarken, Dido Yunanistan
Komünist Partisi’ne girdi ve mücadelesine bu şekilde
devam etti.
1945’te Alman işgali sırasında yeraltı basınında çalıştı
ve direniş hareketine katıldı. Bu mücadelesi sırasında
ölümle burun buruna geldi ve kurşuna dizilmekten son
anda kurtuldu. Dido, iç savaş yıllarında partiye yönelttiği
eleştirilerden dolayı partiden uzaklaştırıldı.
Bu dönemleri de “Buyruk” isimli romanında ölümsüzleştirdi. Bu roman, Alman işgalini ve iç savaşı da anlatmakla
birlikte, asıl olarak Yunan Komünist Partisi önderlerinden
Nikos Beloyannis ve arkadaşlarının yargılanma sürecini
anlatır. Nikos Beloyannis, Dido Sotiriou’nun kız kardeşinin
eşidir. Nikos Beloyannis mahkeme sırasında elinde taşıdığı karanfille tüm dünyada bir simge haline geldi. Pablo
Picasso tarafından resmedilmiş, Nazım hikmet tarafından
da şiire dökülmüştür.
“Karanfilli Adam
Seher karanlığında,
projektörlerin ışığında,
kurşuna dizilen beyaz karanfilli adamın
fotoğrafı
duruyor üstünde masamın.
Sağ eli
tutuyor karanfili
bir ışık parçası gibi Yunan denizinden.
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Karanfilli adam ağır kara kaşlarının altından bakıyor
cesur çocuk gözleriyle,
hilesiz bakıyor.
Türküler ancak böylesine hilesizdir
ve ancak komünistler andiçer böylesine hilesiz.
Dişleri bembeyaz: gülüyor Beloyannis.
Ve elindeki karanfil,
bu yiğit, bu rezil günlerde
söylediği sözlerden biri gibi insanlara...
Mahkemede çekildi bu fotoğraf
İdam kararından sonra...”
Nazım Hikmet aynı zamanda enternasyonal dayanışmanın güzel bir örneğini göstererek, Yunan halkına bir
mesaj gönderdi. Buyruk isimli kitapta bu mesaja da yer
verilmiştir:
“Sana sesleniyorum Yunan ulusu! Sizlere sesleniyorum
Yunanlı kardeşlerim. Pırıl pırıl bir çocuğunuz, Beloyannis’in hayatı tehlikede. Bu insan sadece sizin onurunuzun simgesi değil, bütün ilerici dünyanın sembolüdür. Şu
anda mesajımı dinleyen Yunanlılar arasında Nikos Beloyannis’in politik ve sosyal inançlarına inanmayanlar bulunabilir. Ama şuna inanıyorum ki, Yunanistan’lı her
vatandaşın, cesaretin, namusun, inancın, sevginin değerini bilen herkesin, bu yiğidin ölümle yargılanması sırasındaki, ilkelerini savunma biçimine hayranlık
duymaması olanaksızdır.
Bağımsızlık mücadeleleri sırasında Yunan halkı birçok
yiğit yetiştirmiştir. Bu yiğitler kimseye boyun eğmemiş ve
davranışlarıyla, açık yüreklilikleriyle, eylemleriyle, Sokrates’in uyguladığı protesto biçiminden daha başka protesto biçimleri de olabileceğini ispatlamışlardır. Bu ulusal
yiğitler arasında Beloyannis de yerini almıştır. Şayet Be468
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loyannis’i katlederlerse, sadece Yunanistan gerçek bir
yiğidini, mükemmel bir insanını yitirmekle kalmayacak,
bütün insanlık, cesaretin namusun sembolü olan bir savaşçısını yitirecektir. Beloyannis, cellâtlarından bağışlanmasını asla istememiştir. Ama bir gün gelecek onu
katledenler, Yunan ulusunca bağışlanmaları için yalvarıp
yakaracaklardır.
Yunanlı kardeşlerim, halkımın duygularını, bir Türk ve
halkının bir ozanı olarak, Türkiye’nin bugünkü başbakanlarından çok daha iyi bir biçimde ancak ben dile getirebilirim. Gelin Nikos Beloyannis’i kurtaralım. Yunanistan
için kurtaralım, Türkiye için kurtaralım, bütün dünya için
kurtaralım.”
Bu davada Sotiriou’nun kız kardeşi de yargılandı. Bu dava
uluslararası kamuoyunda önemli yer işgal etti ve bütün
dünya da tepki gösterdi, bu haksız yargılanmaya. Dido Sotiriou, kardeşi ve eşi Nikos Beloyannis’in tutsak düşmesiyle
birlikte onları kurtarmak için büyük bir mücadele verdi.
Dava sonucunda Nikos Beloyannis ve üç arkadaşı kurşuna dizildi. Kardeşi ise 16 yıla mahkûm oldu. Kardeşinin
küçük bebeğine bundan sonra Dido Sotiriou baktı.
Buyruk isimli kitapta aynı zamanda Yunan Komünist Partisi’nin, Yunan halkına ihanet ederek, onu masa başında
imzaladığı anlaşmayla nasıl sattığı da anlatılır. Önemli
bir güce sahip olan Yunan Komünist Partisi iktidara çok
yakın olmasına rağmen, teslimiyetçi ve M-L bakış açısından yoksun bir politikayla iktidarı İngilizlere ve işbirlikçilerine bıraktı. Bundan sonra ise faşizm güçlendi ve
komünistler için bir sürek avı başlatıldı. İnsanlar tutuklandı, işkencelerden geçirildi ve idama mahkûm edildi.
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Kısacası Yunan Komünist Partisi’nin yanlış kararlarının
bedelini Yunan halkı ağır bir biçimde ödedi. Her şeye
rağmen Yunan halkı kararlı bir biçimde direndi ve kendisine dayatılan teslimiyet politikalarına boyun eğmedi.
“Kişinin kendini tümüyle devrime adaması yiğitlik değildir.
Bu bir yaşam biçimi, tarihsel bir zorunluluktur. Kişi güzel
olan yaşamı sever doğal olarak, ama başkalarının yaşamını da düşünür, bu yüzden ölümü göze almasını bilir.
Bir ülkü uğruna savaşan için, kişisel çıkar, yaşamının
temel amacı olamaz.”
Yazarın ilk kitabı, 1947 yılında yazdığı, Akdeniz’deki
Amerikan emperyalizmi üzerine bir çalışmaydı. Fakat bu
sansürlendi ve 1975 yılına kadar yayımlanmadı. 1961 yılında Elektra isimli kitabı yayımlandı. Bu kitapta da gerçekleri yalın bir dille, kadın kahramanı Elektra’nın
yaşadıklarıyla anlattı.
“Benden Selam Söyle” adlı romanı 1962 yılında yayımlandı ve gerek Türkiye gerek Yunanistan’da büyük ilgi
gördü. Bu kitapta Anadolulu Rum köylüsü Manoli’nin hayatından yola çıkarak birbirine düşman edilen ve kırdırılan halkların hikâyesini anlattı.
Birinci Paylaşım Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Osmanlı devletinde askere alınan azınlık halk, Amele Taburu adı verilen taburlarda çok kötü koşullarda yaşamak
zorunda bırakıldı ve birçoğu da hastalıklardan dolayı
öldü. Manoli buradan kaçarak kurtuldu ve Kurtuluş Savaşı sırasında ise Yunan ordusunda yer aldı. En sonunda,
İzmir’in Türkler tarafından tekrar alınmasıyla birlikte, milyonlarca Rum gibi, “Küçük Asya’mı terk ederek Yunanistan’a kaçmak zorunda kaldı. Bu kitapta yıllar boyunca
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kardeşçe bir arada yaşayan halkların, emperyalizmin kışkırtmaları ve kullanmaları sonucu birbirlerine düşman edilmeleri yalın ve çarpıcı bir şekilde anlatılır. Kitabın son
cümlesinde şunlar söyler kitabın kahramanı Manoli:
“Anayurduma selam söyle benden, Kör Mehmed’in damadı. Benden selam söyle Anadolu’ya. Toprağını kanla
suladık diye bize garezlenmesin. Ve kardeşi kardeşe kırdıran cellâtların Allah bin belasını versin!”
Akıcı bir dilde yazılan bu kitap, okuyucuyu kolaylıkla içine
çeker ve bir solukta okunur. Bu kitap Yunanistan’da
“Kanlı Topraklar” adıyla yayımlandı ve ilkokullarda bile
okutuldu. Kitap 10 dile çevrildi.
Yazar, “Neos Kosmostis Ginekas” (Kadının Yeni Dünyası) Dergisi’nde muhabir, “Ginekia Drasi” (Kadın Eylemi), “Komunistiki Epiteorisi” (Komünist Revüsü), “İ
Dromi tis İrinis” (Barışın Yolları) ve “Avgi” (Şafak) Dergilerinde yazar ve Rizospastis Gazetesi’nde yazı işleri
müdürü olarak çalıştı.
Yunanistan’ın karanlık yılları bitmedi ve 1970li yıllarda
Albaylar Cuntası dönemini yaşadı. Bu dönemde de mücadele eden, direnen birçok insan tutuklandı ve işkencelerden geçirildi. Tabii devrimci bir kişiliğe sahip olan
Sotiriou da tüm bunlardan nasibini aldı. O da tutuklandı,
işkence gördü ve kitapları yasaklandı bu dönemde.
Dido Sotiriou, kitaplarında yaşadığı döneme tanıklık ederek gerçekleri tarafsız bir şekilde anlatmaya çalıştı. Bunu
şu sözlerinden anlayabiliriz. “Topluma karşı bir görevim
var; o da, gerçeği söylemek.”
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Dido Sotiriou, çocuklar için de birçok kitap yazdı. Son kitabı, hapishanedeki bir adamı anlatan “Yıkılıyoruz”dur
(1982). Bunların dışında tiyatro oyunları, incelemeler ve
gençlere hitap eden risaleler yazdı. Eserleri birçok dile
çevrildi. 1990 yılında Yunanistan’da bir yazar için en
önemli ödül olan Atina Akademisi Ödülü’ne layık görüldü.
İki ülke arasındaki barışa yaptığı katkılardan dolayı Türkiye’de Abdi İpekçi Barış Ödülü’nü aldı.
Ayrıca her sene halklar ve kültürler arasındaki iletişimi
kültürel farklılıklar aracılığıyla güçlendiren Yunan ya da
yabancı yazarlar Dido Sotiriou Ödülü’ne layık görülür.
Sotiriou halkların kardeşliğine inandı her zaman ve
bunun için verdiği mücadeleyi ömrünün sonuna kadar
sürdürdü. Bu konuda şu sözleri söyledi:
“Ben Türk ve Yunan halkları arasında hiçbir sorun olmadığına inanıyorum. Türkiye’yi benim kadar seven birçok
insan var burada. Biz doğduğumuz ve yaşadığımız Anadolu’yu da çok seviyoruz. Ama o topraklar şimdi başkalarına ait. O toprakları sevmemiz silaha sarılacağımız
anlamına gelmez. Ben bunu istemiyorum. Ben barış istiyorum. Bakın artık herkes anlamalı ki, savaş bir eğlence
değildir. Savaş korkunç bir olaydır. Birçok insan dostça
kardeşçe yaşayabileceğimize inanıyor.” Yazar 23 Eylül
2004 tarihinde Atina’da vefat etti. Yazdıklarıyla, mücadelesiyle, yaşam biçimiyle Yunan ve Türk halklarının kalbinde önemli bir yer edinmiş onurlu bir yazar ve aydındır
Sotiriou. Romanlarında anlattığı tarihsel gerçeklerle de
yaşadığı dönemin tanıklığını yaptı ve yaşanan acıların
unutulmaması ve ders alınması için önemli bir rol üstlendi.

472

tavir dergisi - edebiyat

SUAT DERVİŞ
Tavır Dergisi - Haziran 2007
Türkiye’nin ilk kadın gazetecisi, ilk basın sendikasının beş
kurucusundan biri ve ilk başkanı, gazetede ilk kez bir kadın
sayfası oluşturan gazeteci, Fransa’da basılan ilk Türk romanın yazarı, Devrimci Kadınlar Birliği’nin kurucusudur.
Aristokrat bir ailenin çocuğu olarak, 1905 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Suat Derviş, daha on dört yaşındayken roman yazar. Yayınevinin kendisine gönderdiği,
biraz beklemesini isteyen cevaba sinirlenir ve gönderdiği
romanı geri ister. 1920 yılında ise, Kara Kitap adlı romanı
yayımlanır ve Suat Derviş, ülkemizin ilk kadın romancılarından biri olur. Diğer romanların yayımlanması gecikmez. 1923’te, Ne Bir Ses Ne Bir Nefes, Hiçbiri, Ahmet
Ferdi ve Behire’nin Talipleri adlı romanlarını yayımlatır.
1924’te ise Fatma’nın Günahı, Ben mi, Buhran Gecesi,
Aksaray’dan Bir Perihan ve Hepimiz Birimizin Örneğiyiz
gibi roman ve öykü kitaplarını yayımlatan Derviş,
1928’de Gönül Gibiyi, 1937’de de Emine’yi yayımlatır.
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1930’lu yıllarda Almanya’ya giden yazar, Berlin Konservatuarı’nda ve Edebiyat Fakültesinde okur. Ayrıca orada
Sultan’ın Karıları isimli romanını yayımlatır. 1932 yılında
yurda döner, ardından gazeteciliğe başlar. “Son Posta”,
“Vatan”, “Cumhuriyet”, “Gece Postası”, “Tan”,
“Haber” ve “Son Telgraf” gibi gazetelerde fıkra, hikâye,
röportaj ve tefrika romanları yayımlanır. 1940-1941 yıllarında “toplumcu gerçekçi” akımın ilk edebiyat dergisi
olan “Yeni Edebiyat” yayımlanır.
Daha sonra Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri olacak olan Reşat Fuat Baraner ile evlenir. Demokrat bir yapıya sahip olan Suat Derviş, artık örgütlü
mücadele içindedir ve TKP üyesidir.
İkinci Paylaşım Savaşı’nın şiddetlendiği bir dönemde
Nazi hayranlığı baş gösterir ülke basını içinde. Sivil ve
resmi faşistlere inat, “Niçin Sovyetler Birliği’nin Dostuyum?” adlı bir kitap yazar ve bu kitaptan dolayı şimşekleri üzerine çeker. Ardından eşi ve arkadaşları ile
birlikte gözaltına alınıp, sorgulanır. Çıkarıldığı mahkemede 142. maddeden sekiz ay hapis cezası alır.
Suat Derviş, 1930’larda ara verdiği romana, 1945’te geri
döner ve “Çılgın Gibi”yi yazar. Edebiyata bakış açısı da
değişmiştir artık. Sosyalist gerçekçi edebiyatın gelişmesi
için çaba gösteren biri olmuştur. Bu konuda şunları söyler:
“Evvela kendi toplumunu, ülkesini; daha sonra da bütün
dünyayı tanımayan, buralarda yaşayan edebi, toplumsal
ve felsefi ve hayati davaları, koşulları bilmeyen, anlamayan bir başka edebiyat yapılamaz. Genç kuşak şunu bilmelidir ki, yetenekle yazı yazılır, kültürle edebiyat
yapılır.”
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Ardı ardına romanları yayımlanır Suat Derviş’in. “Kendine Tapan Kadın,” “Yeniden Yasaya bilseydik”,
“Zeynep İçin”, “Bu Roman Olan Şeylerin Romanıdır”, “Hiç” ve “Cemile” bu sürecin romanlarıdır. Bu romanların konuları çok çeşitlilik gösterir. Osmanlı’nın
çöküşünden sonraki “Türkiye Tarihi” roman karakterlerinde belirginleşir.
Özellikle kadınların sınıfsal karakteri erkeklerle olan ilişkilerinde ortaya çıkar. Demokrat Parti döneminin ekonomik politikaları, kültürsüz burjuva tipleri ve bunların
çarpıklıkları, karakterler üzerinden anlatılmaya çalışılır.
1960’ların sonunda yazar, Ankara Mahpusumu, ardından
“Fosforlu Çevriye”yi yazar. Bu roman, edebiyat çevrelerinde olduğu kadar, okur kitlelerince de bilinen klasik
romanlardan biri olur. Yazar, aristokrat kesimdeki insanların çelişkilerinin yanında, toplumun en alt kesimindeki
insanları Fosforlu Çevriye ile anlatır.
Çevriye, düzenin dışına ittiği bir sokak kadınıdır. Genelde
argo konuşur, ancak bir gün karşısına devletçe aranan
ve siyasi kimliği olan biri çıkar. Tutkulu bir aşkla bağlandığı bu siyasi kaçak onu, kirli dünyasından çıkarır ve
Çevriye de, onun için ölümü bile göze alır.
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GÜLTEN AKIN
Tavır Dergisi - Temmuz 2007
Kadın yazarlar arasında şiire yönelen Gülten Akın, 1933
Yozgat doğumludur. Ankara Hukuk Fakültesi’nden
mezun olduktan sonra Türk Dil Kurumu’nda görevler aldı
ve uzun yıllar İnsan Hakları Derneği, Halkevleri, Dil Derneği gibi demokratik kitle örgütlerinde kurucu ve yönetici
olarak çalıştı. İkinci Dünya Savaşı’nda genç kız olan şair,
1960 döneminde her şeyin farkında olduğunu söyler ve
dönemin kendisi için “aydınlanma” yılı olduğunu belirtir.
Şiire 1950’li yıllarda başlayan şairin, 1956 yılında “Rüzgâr Saati”, 1960 “Kestim Kara Saçlarımı” ve 1965 yılında “Sığda” adlı kitapları yayımlanır. İlk şiirlerini
bireysel olarak değerlendiren şair, doğa-insan ilişkisini
yaşamın içinde var etmeye çalışır. Bunalımlı kızların
genç kızlık isyanı, töre, ölüm-yaşam konuları ilk şiirlerinde yer almaktadır. 1971 yılında yayımlanan “Kırmızı
Karanfil” kitabıyla kadının sesini toplumsal alanda daha
çok duyurmayı amaçlar. Bu dönem aynı zamanda toplumsal muhalefetin yoğunlaştığı fakat darbeyle umutların
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tekrar yitirildiği dönemlerdir. Şiir yazma gereksinimini ülkenin yoğun siyasal, ekonomik bunalım durumuyla ilişkilendirerek özellikle ezilen kadınların ortak duyuşlarını
şiirinde yansıttığı için şiirlerinin yaşamdan çıktığını belirtiyor. Özellikle “Kadın Olanın Türküsü” şiirinde bu duyarlılık göze çarpar. Daha sonra 1972 yılında “Maraş’ın
ve Ökkeş’in Destanı” ardından “Ağıtlar ve Türküler”,
“Seyran”, destanında yaşadığı, gezdiği, gördüğü yerleri,
Kurtuluş Savaşı’nın göç olgusunu, düşmana karşı direnişi, dağlara kaçışı işler. 1980 döneminin işkencelerini ve
içerde oğlu için mücadele eden anneleri, açlık grevlerini
“42 Gün” adlı şiir kitabıyla aktarır. “Sevda Kalıcıdır”,
“Sonra İşte Yaşlandım”, “Sessiz Arka Bahçeler”,
“Uzak Bir Kıyıda” biraz içe kapanış dönemi olmakla birlikte, hapishane, kadın, savaş, çocuk gibi konuların altını
sevgiyle ve özenle doldurduğu söylenebilir.
Şiir hakkında görüşlerini “Şiiri Düzde Kuşatmak” ve
“Şiir Üzerine Notlar” kitabında belirten şair, şiirinin Türk
kadının kavgasını, kadının insani durumunu gözetmeden
yansıttığını ve bunun kimliği, ideolojiyi kenara koymadan
yaptığını bildiriyor. Şiirleri incelendiğinde, “kadın” en bireysel şiirlerde bile toplumsal olarak hatta sıfatlarına göre
ayrılmış şekilde yer alıyor. Sanatın işlevinden bahsederken diriliğin olması gerekliliğini ve toplumcu sanatın eleştirel gerçekçi bir dünyayı yansıttığını, çünkü sanatçının
donmuş bir düzenin özleyicisi değil, sürekli değişim halinde olmasını vurgusunu yapar.
Şiirin ise bir üretim eylemi olduğunu fakat tüketim ilişkileriyle değişim geçirdiğini eleştirel bir gözle belirtiyor ve
şiirin geçmişine bakıldığında Pir Sultan’dan, Namık Kemal’e Nazım Hikmet’ten Federico Garcia Lorca’ya kadar
muhalif rüzgârın etkisini ve diriliğini göstermek istiyor.
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Batı kültürünün birikim ve kullanımlarını şiire temel kılmak yerine toplum olarak kendi yaşam değerlerimize
sahip olmanın ve bunun kıstası olarak da halk şiirinin kalıplarını aynen almak yerine kaynağına uzanmanın önemine dikkat çekiyor.
Türk toplumcu şiirinin ise kökeninin halk edebiyatının ve
diğer folklor ürünleri; konusunun ise halkın hayatı ve
onun bir parçası olarak kendi hayatımız ve yaşadığımız
gerçek dünyanın olguları; şairinin amacının halkta var
olan öz ve biçimi diyalektik olarak yükseltmek; bunun yanında halkın yaşam biçimlerinin yükselmesine yardım etmenin gerçekliği olduğunu söylüyor. Ve şiiri geyik
avcılığına benzeterek nükleer işi, aşk ve başkaldırı sözleriyle tanımlıyor.
“Beni bilir dağlardaki öğretmenler
Çünkü hep okullar önünde mola veriyorum
Bir de büyük kentin özgürlük alanlarında
Kana giriyorum, ölüm görüyorum
Yirmilerde çocuk ölümleri
Ne kadar yaşlı olursam olayım
Korkuyorum, kandan korkuyorum
Kardaş kaçarken.
Bin eski olsam, bin güngörmüş olsam
Kitaplar okusam hayatı bilsem
Yine yetmez siz böyle bölünmüşken
Ya atım çatlar, ya ben”
(Kırmızı Karanfil: Yolum Dağlara)
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TÜRKİYE’DE ROMANIN GELİŞİMİ
TANZİMAT DÖNEMİ (1839-1896)
Tavır Dergisi - Ocak 2010
Bizde roman, Batı’da olduğu gibi feodaliteden kapitalizme geçiş döneminin ürünü olarak ortaya çıkmaz. Burjuva sınıfının doğuşu ve bireyciliğin gelişimi sırasında
tarihsel, toplumsal ve ekonomik koşulların etkisi altında
yavaş yavaş gelişen bir anlatı türü olarak ortaya çıkmaz.
Batı romanından çeviriler ve taklitlerle başlar. Tanzimat
dönemi öncesi Türk Edebiyatı’nda hikaye ve roman türleri yoktur. Düz yazı alanında daha çok tarih, siyasetname gibi türler verilmiş, olay kaynaklı birtür olan
mesneviler kullanılmıştır. Tanzimat düz yazı alanında bir
çığır açmış, onu şiirden daha etkili bir hale getirmiştir.
Süsten, özentiden uzak, halkın okuması, bilgilenmesi
amacıyla eserler ortaya koyulmuştur.
Türk Edebiyatı’nda roman çevirilerle başlamıştır. Bu
alanda ilk eser Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon adlı Fransız yazardan çevirdiği “Telemak” adlı romandır. Birçok
teknik kusurlarla dolu olan bu eser kahramanlarının ya481
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bancı olmasına rağmen büyük ilgi görür. Konusuyla, kahramanlarıyla ilk Türk romanı ise Şemseddin Sami’nin
yazdığı “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” adlı bir aşk romanıdır. Bu da birçok kusurlarla dolu basit bir romandır. Edebi
sayılabilecek ilk roman ise Namık Kemal’in “İntibah”
adlı romanıdır.
İlk romanlarımızda yüzlerce yıllık halk edebiyatı anlatı
türlerinin olay örgüsü önemli ölçüde hissedilir. Destanlar,
aşk hikayeleri, masallar artık kendilerine romanlarda da
yer bulmaya başlarlar. Osmanlı’nın son dönemlerindeki
batı hayranı yazarlar, batıdan alınan bu yeni anlatı türünü
“bizi uygarlığa götürecek araçlardan biri” olarak kullanır.
Ancak her ne kadar batıyı taklit etmeye kalksalar da
doğu toplumunun aile yapısı, gelenekleri yüzünden tam
bir batı romanı uzun süre ortaya çıkmaz.
Batılılaşmanın bir parçası olarak, Şemsettin Sami,
Namık Kemal, Ahmet Mithat gibi, romanı ilk deneyen yazarlarımızın edebiyat ve roman ile ilgili yazılarını okuyacak olursak görürüz ki Avrupa edebiyatını ve romanını
ileri bir uygarlığın işareti, kendi edebiyatımızı ve özellikle
anlatı türündeki yapıtlarımızı da geriliğin işareti sayarlar.
Namık Kemal, bizim hikayelerimizi “uygar bir çağa layık”
görmez. Buna karşılık Avrupa’da Walter Scott, Charles
Dickens, Victor Hugo ve Alexandre Dumas gibi yazarların yapıtları “Şu asr-ı medeniyete medar-ı mübahat.” nedeni olacak değerde bulur. Ona göre uygarlık, “Tarihten
ve toplumdan soyut bir akıl işi”ydi ve böyle bir kafayı
oluşturmakla bizim de kavuşabileceğimiz bir uygarlıktı.
Burada romanın başlangıcı söz konusu olduğundan, ilk
romancılarımızdan bazılarının da içinde bulunduğu
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“Yeni Osmanlılar” grubunun bu batılılaşma hareketi
içindeki yerine değinmek gerekir. “Yeni Osmanlılar”
batı uygarlığının temelini oluşturduğuna inandıkları anayasa ve özgürlük gibi kurumları ve kavramları bir yana
iterek batıyı yüzeyden taklit eden, dine ve şeriata gereken önemi vermeyen tanzimat hareketine ve bunu diktatörce yürüten seçkin bürokrasiye bir tepki olarak
doğdular. Batı kültürünü ve yaşam biçimini yüzeyden taklit etmekti onların yaptıkları. Bazı devlet adamlarının konaklarındaki Avrupalılaşmış yaşam biçiminin öteki
kesimlere de sıçramasıyla batı taklidi yeni bir yaşam tarzı
toplumun üst tabakalarında gittikçe yaygınlaşır. Kadınlı
erkekli toplantılar, balolar, boğazda mehtap sefaları tanzimatçıların batılılaşma anlayışının bir parçası haline
gelir.
İlk Romanlarımızdaki bu batılılaşma sorunu 1950’lere
kadar devam eder. Ancak bu romanları incelediğimizde
göreceğiz ki, Anadolu halk edebiyatını yok sayamamışlardır. Pertev Naili Boratav, “İlk Romanlarımız” adlı incelemesinde
hikayecilik
geleneğimizin
ilk
romanlarımızdaki izlerini ele alırken meddah hikayelerinin önemini vurgular ve bunların gerçekçi bir yönü bulunduğundan ötürü modern roman için gerekli temel
koşula sahip olduklarını hatırlar. Daha sonra Ahmet Mithat’ın geniş bir okur kitlesine roman çeşidini kabul ettirebilmek için meddah gibi davrandığını, meddahlar gibi
okuyucu ile konuştuğunu, onların fikirlerini sorduğu, okuyucunun sorabileceklerine cevap verdiğini, kıssadan
hisse çıkardığını, kısacası Ahmet Mithat’ın romanlarında
“aynı dil ve üslubun, aynı hikaye tekniğinin mevcut olduğunu.” söyler. Boratav şöyle bitirir yazısını: “Türk romanı
sadece Avrupa romanını taklitle kalmamıştır. Onun
eski Türk hikayeciliğinde kökleri vardır. Modern Avrupa
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romanı bu hikayecilik üzerine bir aşı vazifesi görmüştür.”
Tanzimat döneminin öne çıkan romancılarını ve eserlerini şöyle sıralayabiliriz:
Ahmet Mithat Efendi: Felatun Beyle Rakım Efendi,
Müşehadat, Henüz On Yedi Yaşında; Nabizade
Nazım: Zehra; Mehmet Murat: Turfanda mı Yoksa
Turfa mı?; Namık Kemal: İntibah, Cezmi; Şemsettin
Sami: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat; Samipaşazade
Sezai: Sergüzeşt; Recaizade Mahmut Ekrem: Araba
Sevdası
Ahmet Mithat
Ahmet Mithat’ın ilk romanı Hasan Mellah, hikayecilik geleneğinin romanda kullanılmasına iyi bir örnektir. Aşık hikayelerindeki aşık olma, ayrılma, kovalama ve kavuşup
evlenme, olay örgüsü ve kalıbı aynıdır. Hasan ile Cuzella
birbirlerine âşık olurlar. Kız zaten daha önce Hasan’ı resminden sevmiştir. Hasan da kızı görünce ona âşık olur
ve âşık hikayelerinde olduğu gibi birbirlerine sadık kalacaklarına, başkasına yar olmayacaklarına “âşıkane”
söz verirler. Kız hıristiyan, Hasan müslümandır, Kerem
ile Aslı’da olduğu gibi. Âşık hikayelerindeki sevgililerin
başına gelen onların da başına gelir, ayrı düşerler.
Kerem ile Aslı’da olduğu gibi kız kaçırılır. Ancak Hasan
Mellah’da kızı kaçıran anası babası değil, başka bir erkektir. Ardından kovalamaca ve kavuşma olur.
Ahmet Mithat bir diğer romanı “Felatun Bey ile Rakım
Efendi” de batılılaşmayı yanlış anlayan Felatun Bey’in karşısında doğru anlayan Ramık Efendi’yi koyarak, kendisi için
az çok ideal sayabileceğimiz bir OsmanlI Efendisi çizer.
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Ahmet Mithat yeni bir roman tekniği geliştirdiğini iddia
eder, bu yöntemin başlıca özelliklerini üç noktada toplayabiliriz:
Birincisi, kendisinin romandaki kişiler arasına karışması.
Ahmet Mithat bunu çok önemsiyor ve getirdiği yeniliğin
asıl bu olduğu inancında. İkinci yenilik yine bilerek yaptığı bir şey, romanın yazılması eylemine roman kişilerini
de katması. Üçüncüsü önemsemediği bir yenilik. Romanın yazılışını romanın konusu haline getirmek.
Recaizade Mahmut Ekrem
Araba Sevdası, 1864’de yazılmış ve 1895’te yayımlanmış, alafranga züppe tipiyle alay eden bir roman. Yazar
yalnız Bihruz’un züppeliği ile alay etmiyor, onun özendiği
bir aşk çeşidi ile alay ediyor daha çok. Ama bu, Batı’ya
özenmenin başka bir şeklidir. Zira bu aşkın kaynağı da
romantik Fransız Edebiyatıdır ve Bihruz işte bu Fransız
romanlarının kahramanlarına hayrandır, onlara özenmektedir. Don Kişot, köylü kızı Dulcina’yı nasıl dünyanın
en soylu, en erdemli, en güzel kızı yapmışsa, Bihruz da
pişkin, yosma Periveş’in saf bir melek olduğuna inandırır
kendini. Periveş, Bihruz’un mektubunu okuyup da, orada
geçen “siyahçerde” sözcüğünden incinip, Bihruz’un
aşkı yüzünden veremden ölmek şöyle dursun, onun varlığını unutmuştur bile. Mektup ise hiç okunmadan arabanın penceresinden atılmıştır.
Şemsettin Sami
Şemsettin Sami’nin ilk Türk romanı sayılan “Taaşşuk-ı
Talat ve Fıtnat” görücü usulüyle kız evlendirmeyi eleştirir. Romanın olay örgüsünü inceleyecek olursak temelde yine aşk hikayelerinin kalıbını ve kişilerini buluruz.
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Fıtnat üvey babasının yanında son derece kapalı bir
hayat yaşayan bir genç kızdır. Evden dışarı çıkmaz. Pencereden Talat’ı görür, Talat da onu. İlk bakışta âşık olurlar
birbirlerine. Oğlan, kız kıyafetinde güya nakış öğrenmek
üzere Fitnat’ı ziyaret etmeye başlar. Ne ki Fıtnat’ın üvey
babası kızı başka bir adama verince iki sevgili ayrı düşerler. Kız sevgilisine ihanet etmemek için kocasına dirense de çaresiz kalır. Kendine kıymayı tercih eder.
Fıtnat’ı götürüldüğü evde bulamayan Talat da durumu
görünce kederinden ölür.
Çok güzel bir kızla çok güzel bir gencin aşık olmalarının,
ayrılmalarının ve sadakatlerinin birlikte ölümle biten bu
öyküsü sözünü ettiğimiz aşık hikayelerinin yapısına göre
kurulmuş ve romans motifleriyle işlenmiş bir roman denemesidir. Öyleyse; ister eğlendirici, ister öğretici, ister
gerçekçi, ister romantik türde yazsınlar, roman türüne örnekler vermeye çalışan ilk yazarlarımızın, Türk hikayelerinin yapısını ve kişileri, kendi çağlarındaki okurların
kabul edebilecekleri bir roman dünyasına aktarmakla işe
başladıkları söylenebilir.
İç çözümleme-iç konuşma
Batıda kullanılagelen iki yöntem vardı, “iç çözümleme”,
ya da ruhsal çözümleme ve “iç konuşma”. Batıdan romanı alan yazarlarımız da roman kişilerinin duygularını
ve düşüncelerini okura sergileyebilmek için daha çok iç
çözümleme yöntemini, çok seyrek olarak da iç konuşma
yöntemini kullanmışlardır. İç çözümleme, anlatıcı yazarın
araya girerek kahramanın duygularını, düşüncelerini
okura aktarması yöntemidir.
İç konuşmaya gelince, yazar bu yöntemle aradan çekilip,
aktarma görevini bırakır; okura roman kişisinin zihnini bir
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sinema gibi seyrettirir. Batıda iç konuşma yöntemine romana gelene kadar çok az rastlanır. Romanda da ancak
kişinin belli bir alandaki ruhsal durumunu belirtmek üzere
kullanmakla yetinilmiş ve ancak 19. yüzyılın sonunda bir
anlatım tekniğine dönüştürülmüştür.
Tanzimat romancıları iç konuşma yöntemini az ve acemice kullanmışlardır. Emin Nihat Bey’in Müsameratname’sinde, sevgilisinin öldüğüne inanan Vasfi Bey’in
üzüntüsünü ve düşündüklerini iç konuşma tekniğiyle
okura sunar: “Ey gaddar felek! Bunca zamandır kavuşma ümidi ile yaşayan bir ay parçasının ayrılık vadisindeki hayatını da mı çok gördün? Ey kötü esişli rüzgâr!
Bu sevgi gecesinde al yanağının pervanesi olduğum
sevgilimin hayat mumu, rekabet gözünü mü kamaştırdı
da cismini fanusunun zindan karanlığının yeri eyledim!
Ey zamanın bahçıvanı, güzel gidişi yeryüzünü süsleyen
yeni açılmış bir goncanın dikeni senin terbiye edici elini
mi incitti de, taze fidan vücudunu böyle ilkbahar mevsiminde kopardın? (...) Bari ben gideyim sevgilimin matem
toprakları saçan siyah toprağını göreyim. Ve üzerine
kanlı gözyaşından kızıl kızıl güller dikeyim! Ve ta ki kabir
arkadaşı olma için oracıkta başımı feda edeyim.”
Bu alıntı şunu gösteriyor, Emin Nihat Bey söz sanatlarından yararlanarak üslup bakımından güçlü, okuru etkileyebilecek bir parça yazmak peşinde. Ruhsal
çözümleme yapmıyor, sözün kısası, “edebiyat yapıyor”. Recaizade Ekrem bu yöntemi daha ustaca kullanır.
Bihruz sevgilisinin ölüm haberini aldıktan sonra şöyle düşünüyor. “Evet bana büyük bir sempatisi olmasaydı ne
mecburiyeti vardı ki benim için bahçeye insin, lakin yanımda dursun, benimle lakırdı etsin, verdiğim çiçeği alsın
göğsüne taksın!”
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“O bakışlar “Adiyö! Adiyö!” demek değil miydi? Tifo, ne
münasebeti... Verem olmalı... Öyle nazik vücutlar hep veremden giderler... Ah! Bundan sonra dünya bana haram
olsun (...) Acaba zavallıyı nereye gömdüler? Bunu haber
almalıyım, mezarını ziyaret edip çiçekler götürmeliyim
(...) Mezarının başında ağlamalı, ağlamalıyım.”
Bilinç akımı
Bilinç akımı da roman kişisinin kafasının içini okura doğrudan doğruya seyrettiren bir teknik. Şu farkla ki iç konuşma gramer bakımından düzgün, stekans kurallarına
uygun cümlelerle yapılan sessiz bir konuşmadır. Bilinç
akımında ise karakterin zihninden akıp giden düşüncelerde mantıksal bir bağ yoktur. Daha çok çağrışım ilkesine
göre akarlar. Ayrıca gramer kuralları da gözetilmez. Bilinç
akımında yalnız düşünceler değil duyumlar, imgeler de
yer alabilir ve tam bir bilinç akımı tekniği ile okura bir
sahne gibi sunulan, bilincin en karanlık, bilincin altına en
yakın kesimdir.
Araba Sevdasındaki alıntı buna örnektir. Arnavut uşak,
Bihruz’u çok kaba bir şekilde karşılar ve Keşfi Bey’in
evde olmadığını söyler. Bihruz öfkeyle döner arabaya
biner. Arabada kafasından geçenlerin son kısmı şöyle:
“Herif adeta beni kovdu, öyle ya, kapıyı üzerime kapayıverdi, artık buna sükût edilemez, bir tarziye olsun almalıyım. Kimden tarziye istemeli? Mutlak birisini çiğnedi, bu
herifi hapse tıktılar. Ne kadar münasebetsizlik... On altı
yaş ölmek için pek erkendir. Ah Malörü kö jö süi... Artık
vapura gidemem... yazık... Hey terbiyesiz dağ adamı!
Bu ensült doğrusu unutulmaz... Arabacı! Sür be Herif!
Şu Andon’unyaptığı işi de görüyor musun? Malör sür
malör, araba ne oldu acaba? Hayvanlar nerede kaldı?
Vui! El a ve sez an se biyen t o pur murir! Ah! Povrfiy!”
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Tanzimat romancıları ülke davalarında söz sahibi olmak
isteyen, siyasi faaliyetleri olan aydınlardı. Sanatı eğitici
bir araç olarak görüyor, eserlerinde ise toplumsal konulara el atıyorlardı. Abdülhamit iktidarının baskı döneminde yazan Edebiyat-ı Cedideciler ise düştükleri
karamsarlıkla hayata küsmüş, toplumda ve sorunlardan
uzaklaşmış, siyasette sırtlarını dönmüşlerdi. Dolayısıyla
eserlerindeki roman kahramanları hayata yenik düşmüş,
hayal kırıklığına uğramış, duygusal kişilerdi. Edebiyat-ı
Cedideciler; sanatı, halkı eğitmek ya da bilinçlendirmek
yolunda bir araç saymadıkları için, yararlı olacak romanlar üretme amacı gütmüyorlardı.
Servet-i Fünun Edebiyatı (1896-1908)
Edebiyat-ı Cedide, diğer bilinen ismiyle Servet-i Fünun
Edebiyatı, II. Abdülhamit döneminde, Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplanan sanatçıların batı etkisinde geliştirdikleri bir edebiyat hareketidir. Bu hareket 1896’dan
1901’e kadar etkili olmuş ve II. Abdülhamit’in baskı döneminden geçmiştir. 16 Ekim 1901 yılında Hüseyin Cahit
Yalçın’ın Fransızcadan çevirdiği “Edebiyat ve Hukuk”
başlıklı makalenin dergide yayınlanması üzerine dergi
kapatılmış, dolayısıyla Servet-i Fünun topluluğunun faaliyetleri de son bulmuştur.
Servet-i Fünun dergisi aslen bir bilim dergisi olarak, Recaizade Mahmud Ekrem’in Mekteb-i Mülkiyeden öğrencisi Ahmet İhsan Tokgöz tarafından 1891’de çıkarılmaya
başlanır. Recaizade Mahmud Ekrem bu dergiyi bir edebiyat dergisi haline getirmek için Ahmet İhsan ile anlaşır.
Galatasaray Lisesi’nden öğrencisi olan Tevfik Fikret’in
derginin Kısmi edebi muharrirliği (edebiyat bölümü şefi,
sorumlusu) görevine getirilmesini sağlar. O sırada Mektep dergisi de dahil olmak üzere başka dergilerde de
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yazmakta olan Recaizade, 1895 yılında okuyucularıyla
kafiye’nin göz için mi, kulak için mi olduğuna dair bir tartışmaya girer. Bu tartışmanın bir kısmı Servet-i Fünun
dergisinde yayınlanır. 1896’da yazarın etrafındaki gençlerin de bu dergi çevresinde toplanmasıyla Servet-i
Fünun topluluğu meydana gelir.
II. Abdülhamit döneminde yaşanan siyasal ve sosyal
olaylar ve devrin baskıcı yönetimi Servet-i Fünuncuların
edebiyat anlayışını da etkilemiştir. Dönemin edebiyatı karamsar, bireyin iç dünyasına yönelik, hayal ve gerçek arasına sıkışmış bir tablo çizmiştir. Bu nedenle Servet-i
Fünuncularda kaçış teması sıkça işlenmiştir. Servet-i
Fünun edebiyatı kırılgan, hassas, duygusal bir yapıya sahiptir. Duygularını eserine yansıtmak isteyen sanatçılar
kendilerini ifade aracı olarak gördükleri dili zenginleştirme
çabasına girer. Bunun yansıması olarak bu dönemde
Arapça, Farsça ve Fransızca’dan çok sayıda sözcük edebiyata girer. Tanzimat’ta görülen dili sadeleştirme çabaları, Servet-i Fünun’da son bulmuştur. Bu nedenle akım
genç kuşaklar tarafından şiddetle eleştirilmiştir.
Edebiyat yalnız aydın kesime odaklanmış ve “sanat için
sanat” ilkesini benimsemişlerdir. Fransız Romantiklerinden, Parnasiyenlerden ve Sembolistlerden etkilenmişlerdir. Fransız şair ve yazarların eserleri Türkçe’ye çevrilmiş
ve dönemin sanatçılarınca örnek alınmıştır. Servet-i
Fünun eserlerinde görülen anlam kapalılığının da bundan kaynaklandığı söylenebilir. Bu dönemde edebiyatımızda yoğun bir Avrupa etkisi görülür. Tanzimat’la ilk kez
denenen Batı kaynaklı edebiyat türlerinde daha başarılı
örnekler verilir. Sanat, halkı bilinçlendirmek için kullanılan
bir araç olmaktan çıkar ve duyguların estetik bir yansıması haline dönüşür.
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Servet-i Fünun döneminin öne çıkan romancıları ve eserleri de şöyledir; Halit Ziya Uşaklıgil: Aşk-ı Memnu, Ma-i
ve Siyah; Mehmet Rauf: Eylül; Hüseyin Rahmi Gürpınar:
Mürebbiye, Şık, Şıpsevdi, Melek Sanmıştım Şeytanı;
Safvet Nezihi: Zavallı Necdet.
Halit Ziya Uşaklıgil
Halit Ziya Uşaklıgil okurun özellikle acıma duygularını
uyandırmak istediği için acıklı aşk konularını işler. Bu romanların hepsinde bir genç kız ya da genç erkek, kendi
suç olmadan aşkta hayal kırıklığına uğrar, yıkılır ya da
ölür.
Romanın kahramanı kız ise, anasını; erkek ise babasını
kaybetmiştir. Birlikte büyüdüğü bir akrabasına aşık olur,
ama onun başka birini sevdiğini anlayınca kendini feda
eder. Bu çeşit olay örgüsü kişilere değil talihin getirdiği
durumlara dayanır. En meşhur romanı Aşk-ı Memnu’ da
da benzer bir olay örgüsü vardır. Fethi Naci Aşk-ı Memnu
için şöyle der: “Halit Ziya Uşaklıgil, Aşk-ı Memnu’da 19.
Yüzyılın sonunda yaşayan zengin ve aylak bir toplum
katının yaşam biçimini, varlıklı, geleneksel Türk ailesinin
batılı yaşam biçiminin etkisi altında çözülüp alt üst oluşunu, yozlaşmasını (...) bu insanlar arasındaki ilişkileri
anlatıyor.”
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Ahmet Mithat gibi, sanatın yararlı olması gerektiğine inanan ve halk için yazan Hüseyin Rahmi Gürpınar, “sanat
için sanat” ilkesine inanan ve seçkinlere seslenen
Uşaklıgil’in tam karşı kutbunda yer alır.
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Ahmet Mithat temelde, halkın, İslam ideolojisinden
kaynaklanan değerlerini paylaşan bir adamdı. Gürpınar ise politika, ahlak ve din alanlarında halkın görüşlerinden çok ayrı fikirler besliyordu, özellikle ikinci
meşrutiyetin ilanından sonra yazdığı romanlarda. Kendisi Şekavet-i Edebiye’de yazar olarak amacını şöyle
açıklar. “Ben her eserimde kar’ilerimi (okurlarımı), eğlenceli fıkralar arasında yüksek bir felsefeye doğru
çekmeye uğraştım!” Gürpınar’ın yüksek felsefesi üç
alanda gösterir kendisini; toplumsal adalet, kadınerkek ilişkisi ve din.
Toplumsal Adalet: Osmanlı’da sosyalist-sol düşüncenin
ilk nüvelerinden birisinin 1908’den az önce Selanik’te Yahudi ve Bulgar aydınların girişimiyle başlamıştı diyebiliriz.
1909’da Selanik sosyalist İşçiler federasyonu kurulmuş
ve Türkçe, Rumca, Bulgarca ve Ladiona’ca dillerinde yayımlanan Amele gazetesi çıkarılmıştı. Babı Ali’de Gürpınar’ın kitaplarını yayımlayan İbrahim Hilmi 1910 yılında
“Türkiye ve sosyalizm” isimli kitaba sunuş yazısı ekleyerek yayımlamış. 1925 tutuklamalarında solculuğundan
ötürü İbrahim Hilmi yedi yıla mahkûm olmuş. Sonuç olarak Gürpınar’ın eserlerine baktığımızda bu sosyalist çevreden etkilendiği söylenebilir.
Türk edebiyatında, bir iki sayfa da olsa, ekonomik adaletsizliğe, emek ve sermaye sorununa, sömürü düzenine değinen ilk roman da Şıpsevdi olur. Gürpınar
birçok romanında bu görüşü dile getiren benzer parçalar yer alır, ama bazı romanları da vardır ki doğrudan doğruya toplumsal ve ekonomik adalet sorunu ile
ilgilidir. Bu romanlarda, açların ve fakirlerin, böyle bir
sömürü düzeninde zenginleri soymasının suç sayılmayacağı fikrini savunur.
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Hakka Sığındık (1919) adlı romanda, Abdülhamit döneminde mal mülk edinmiş servete konmuş, komşu iki aile
vardır. Halk, birinci dünya savaşı sırasında açlıktan kırılırken bunlar bolluk içinde yaşamaktadırlar. İspanyol nezlesi salgını başlar o sırada.
Bu iki aile evliya gözü ile bakılan Abdül Veli’den mektuplar alır ve para yollamadıkları takdirde çocuklarının ve
gelinlerinin öleceklerini öğrenirler. Bir an gelir korkudan
para yollamak zorunda kalırlar. Aslında bu oyunu Nüzhet
Ulvi adında iyi kalpli dürüst bir adam oynar. Aç kalmış
çocuklara para bulmak amacıyla bu işi yapar, yaptığını
da savunur. Onu tutuklamak zorunluluğundan kurtulmak
için komiser görevinden istifa eder.
Bu anlattığı sorunları Marksist temellere oturtmadığı için,
komünizmin uygulanabilmesini, insanların iyi ahlaklı olmasına bağlı görür. Savunduğu felsefeyi bilimsel temellere dayandırmadığı için, sonunda umudunu keserek
gerçekleşemeyecek bir hayal sayar komünizmi.
Din: Halkı “yüksek bir felsefeye” çekmek isteyen Gürpınar’ın karşısına çıkan en büyük engel, kuşku yok ki
halkın ideolojisinin belirleyici öğesi olan İslam dini idi.
Din, sorunlara akılla yaklaşmaya, geleneklerin oluşturduğu düşünce kalıplarından kurtulmaya meydan vermiyordu. Ne var ki, o zamanlarda dine doğrudan doğruya
karşı çıkmaya da olanak yoktu. Din ve tanrı hakkındaki
düşüncelerini en açık bir şekilde Deli Filozofta görürüz.
“Filozofun Cenabı Hakka itirazı” bölümünde alaylı tutumu en iyi gösteren örneklerdendir: “Senin bu akıl
almaz gayri mesul fantazilerine karşı âlimler, şairler,
‘Hayır ve şer hep sendedir.’ ilahi nakaratı ile birer maval
okuyup geçiyorlar. Hakikat bu ise, iyilere mükâfat, kötü493
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lere mücazat neden? Benden evvelki birçok filozoflar
gibi, bu sakızları çiğneye çiğneye benim de ağzım köpürdü (...) Sana şerikin, nazirin yoktur diyorlar. İnanıyor
musun? Bir tanrılık yarışması açılırsa o zaman hakikati
anlarsın. Seninkilerden iyi dünyalar kurmak iddiasına
kalkışan akıllı kulların var.”
Hareket daha sonraları Serveti-i Fünun dergisini sürdüren ve kendilerine Fecr-i Aticiler denilen Ahmet Haşim,
Refik Halit Karay, Ahmet Mithat ve Ahmet Rasim gibi
yazar ve şairler tarafından aynı ilkelerle izlendi. Topluluk
sanat anlayışlarını, amaç ve ilkelerini bir bildiriyle açıklamıştır. Akımın temelinde eskiyi yıkmak; o günkü anlamıyla batılı düşünce sisteminden kaynaklanan felsefeyi,
edebiyata uygulamak yatıyordu. Fecr-i ati’nin kelime anlamı “geleceğin aydınlığı” demektir.
Ama Fecr-i Aticiler, kurumlaşmak isterken gözettikleri,
yazının ve toplumsal bilimlerin ilerlemesine çalışmak, sanatçılar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak gibi
amaçları yaşama geçiremediler. Edebiyat-ı Cedide’ye
karşı olmakla birlikte ne tepkilerini açık seçik ortaya koyabildiler, ne de özellikle dil açısından ondan kopabildiler.
Üstelik her fırsatta tersini belirtmelerine karşın Edebiyatı Cedide’nin devamcısı sayıldılar. Belli bir sanat anlayışında, belli değer ölçülerinde birleşmeyi değil, bireysel
özgürlüğü ve bunun sonucu olarak da çeşitliliği savunuyorlardı. Her biri yalnız kendi duyuşuna, kendi beğenisine göre bir güzellik yaratma çabası içindeydi. “Sanat
şahsi ve muhteremdir” ilkesini, herkesin ayrı ayrı görüşlere sahip olması, sanatı değişik biçimlerde anlaması
olarak yorumlamaları bu dağınıklığı çabuklaştırdı.
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MİLLİ EDEBİYAT
Tavır Dergisi - Şubat 2010
Birinci Paylaşım Savaşı yıllarında Osmanlı artık son dönemlerini yaşamaktadır. Savaş sonrasında nasıl bir yönetim olacağı meçhul hale gelmiştir. Emperyalist bir
ülkenin mandası olarak padişahlığın devamını isteyenler
de vardır, Osmanlı yerine yeni, ulusalcı bir iktidarın kurulmasını isteyenler de. Yeni anlayış, milliyetçilik, ulusalcılık ideolojisinin etrafında toparlanmaya başlar. Daha
sonra ulusal kurtuluş savaşının gönüllü kadroları olacak
olan yazarlar, bu yapının etrafında toplanır. Osmanlıcanın karışık, anlaşılmayan dili terk edilir, Türkçe yeniden
keşfedilir; sade, anlaşılır bir dil kullanılmaya başlanır.
Milli Edebiyat, 1911 yılında Selanik’te çıkan “Genç Kalemler” dergisinde Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan” adlı makalesinin yayımlanmasıyla başlar. Milli Edebiyat hareketi,
öncelikle bir dil hareketidir. Sade Türkçenin bir dava olarak
ele alınması ilk kez bu dergide ortaya konulmuştur. “Milli
Edebiyat” terimi de ilk defa bu dergide kullanılır.
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Bu dönem sanatçılarının şiir anlayışıyla, Fecr-i Ati topluluğunun şiir anlayışı birbirinden pek farklı değildir. “Şiir,
vicdani bir keyfiyettir.” düşüncesinde olan şairler bireysel
konuları işlerler. Daha sonra 1917 yılında yaptıkları bir toplantıda, hece ölçüsünü kullanma, günlük konuşma diliyle
yazma noktasında birleşen şairlerin, içerik konusunda her
birinin ayrı bir yaklaşımda olduğu gözlenir. Bu dönem sanatçıları Divan Edebiyatını, Doğu edebiyatının, sonrasını
ise Batı edebiyatının taklitçisi olmakla suçlarlar.
Şiirde daha çok bireysel konulara yönelen bu dönem sanatçıları, roman ve öyküde sosyal meselelere eğilmişler;
milliyetçilik düşüncesi, Kurtuluş Savaşı gibi konuları ele
almışlardır. Konuların İstanbul dışına çıkarılması da bu
dönemin belirgin özelliklerindendir. Edebiyat-ı Cedide
döneminin umutsuzluk dolu eserleri artık yerini mücadeleye bırakmıştır. Ülkenin aydınları eserlerinde bu direniş
temalarını işlemeye başlarlar ve geleceğe daha umutla
bakarlar. Zira direnişi sürdüren Ku-vay-ı Milliye ile yakın
ilişki içindedirler.
“Çalıkuşu” romanıyla ismi daha çok duyulan Reşat Nuri
Güntekin’in, hemen hemen bütün romanlarında, kasabaları, şehirleri ve Anadolu’yu görmek mümkündür. “Çalıkuşu, Acımak, Kan Davası ve Yeşil Gece”
romanlarında birinci derecedeki kahramanları öğretmendir. Kendisi de öğretmen olan Reşat Nuri Güntekin öğretim sorunlarıyla yakından ilgileniyordu. “Çalıkuşu”nun
Feride’si sayesinde Anadolu geniş ölçüde romanımıza
girmiştir.
“Kan Davası” romanı ise yine aydınlara sorumluluklarını
hatırlatır. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Ömer,
öğretmen olur ve Kurtuluş Savaşı’nda yedek subaylık ve
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daha sonra Ege yöresinde öğretmenlik yapar. Bu görevi
sırasında aralarında kan davası olan iki köy halkını barıştırır.
Halide Edip Adıvar’ın romanlarında ise çoğunlukla Batı
kültürü ile yetişmiş, idealize edilmiş kadın kahramanlarla
karşılaşırız. Bu kahramanlar, içinde yaşadıkları koşullarla
mücadele ederler. “Ateşten Gömlek” romanında; İzmir’in işgalinin ardından yaşanan umutsuzluklar içinde
Milli Mücadele’nin doğuşu ve zaferle sonuçlanması anlatılır. “Ayşe” Milli Mücadele’nin sembol kahramanıdır.
“Vurun Kahpeye” romanında da, öğretmen olan Aliye’nin başından geçen acı hikaye anlatılır. Aliye Yunanlılar’a teslim edilir, sonra da halk tarafından linç edilir.
Türkçülük hareketinin etkisinde gelişen Milli Edebiyat’ın
hareket noktası ulusal kaynaklara yönelme düşüncesiydi. Bu akımın yazarları eserlerinde Osmanlı’nın yıkılışıyla, Türkiye’nin kuruluş dönemine tanıklık ettiler.
Anadolu gerçeğini yansıtmaya çalıştılar. Bütün umutlarını yeni iktidara bağlamış olan romancılar, genç iktidarın
getirdiği yenilikleri eserlerinde anlatırken, halkın gerçek
sorunlarını görmezler. Hedeflenen “aydınlanma” hareketi başarısız olduğunda da, “cahil ve eski kafalı” halkı
suçlarlar. Onlara göre yegâne çözüm Cumhuriyet idi.
Ama aydınların görmedikleri, ya da görmek istemedikleri
şey; Cumhuriyet iktidarı, küçük burjuva karakterli ordunun, toprak ağalarınındı. İktidar halkın değildi.
Milli Edebiyat döneminin öne çıkan romancıları ve
eserleri de şunlardır:
Ömer Seyfettin: Efruz Bey, Yalnız Efe; Halide Edip
Adıvar: Handan, Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal,
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Vurun Kahpeye, Sonsuz Panayır; Refik Halit Karay:
Sürgün, İstanbul’un İçyüzü; Reşat Nuri Güntekin:
Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Yaprak Dökümü, Yeşil
Gece, Miskinler Tekkesi, Akşam Güneşi; Peyami
Safa: 9. Hariciye Koğuşu, Fatih-Harbiye, Sözde Kızlar, Bir Tereddüdün Romanı, Matmazel Noralya’nın
koltuğu...
CUMHURİYET DÖNEMİ
Kurtuluş Savaşı yılları milli birlik ruhunun canlı tutulmaya
başlandığı yıllardı. İktidarın sırtını yasladığı temel güç orduydu. Ülkenin aydınları yeni iktidarı tereddütsüz destekliyorlardı. Savaşlar bitip, asker kışlaya çekildikten
sonra devlet yönetim biçimini şekillendirmeye çalışıyordu. Savaşın en ağır bedelini ödeyen halk yine unutulmaya başlamıştı. İktidar milli burjuva yaratma
sevdasına kapılmıştı, aydınlar ise mevcut iktidara desteğini sunmaya devam ediyordu. Yakup Kadri gibi kısmen eleştirel bakan yazarlar vardı, ancak onlar da
nihayetinde iktidarın kısmi eksiklerini gidermesini ve
devam etmesini istiyorlardı.
Cumhuriyet kurulduktan sonra da Türkçe mücadelesi
devam etti. Bu defa devlet desteğiyle sürüyordu bu mücadele. Arap alfabesi yerine, Latin alfabesine geçildi.
Ancak neredeyse tüm Anadolu okulsuz ve öğretmensizdi.
Var olan sınırlı sayıdaki okullarda Türkçe öğretilmeye
başlandı. İlk on yılı değerlendiren milli eğitim kurumlan,
bu konuda çok başarısız olduklarını görmekte gecikmedi.
Şehir çevrelerinde kısmen gelişen okur -yazarlık dışında,
halkın büyük çoğunluğu hala okuryazar değildi.
Romancıların milli duygu ve heyecan geliştirmeye yönelik çabaları Milli Edebiyat hareketinin devamı niteliğinde498
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dir. Milli Edebiyatla başlayan “halka inme”, Anadolu’yu
tanıma çabası bu dönemin edebiyatında ana ilkelerden
olmuş, halkın her kesimi edebiyata girmiştir. Artık edebiyat
İstanbul’un sınırlarını tamamen aşmıştır. Yeni kurulan devleti ve yapılan bazı devrimleri halka tanıtmak ve benimsetmek görevi Cumhuriyet dönemi sanatçılarına
düşmüştür. Sanatçı, siyaset ile halk arasında bir köprü
olmuş, devrimleri yorumlamış, açıklamış ve savunmuştur.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun politik tutumu ve eserleri, dönemi anlamamıza yardımcı olacaktır. Osmanlı
Devleti’nin çöküşüyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu
arasında kalmış ve gözlemlerini düşünceleriyle birleştirerek eserlerine yansıtmıştır. Cumhuriyeti ve Mustafa
Kemal’i çok sevmesine rağmen belli başlı politikalara
karşı durmuş ve eleştirmiştir. Dolayısıyla yarattığı karakterler aracılığıyla bu eleştirilerini okuyucuya sunmuş bir
yazarımızdır. Kahramanlık ve destan edebiyatının milliyetçilik temelinde ele alındığı, hamaset duygularının kabartıldığı cumhuriyetin ilk yıllarında, gerçekçi eleştiriler
yapmıştır.
Gençliğinde Fecr-i Ati topluluğuna katılmış ve “sanat
için sanat” ilkesini benimsemiş olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Balkan Savaşı ve Birinci Paylaşım Savaşı’nın etkisiyle bu anlayışını değiştirir. Birçok yazar gibi
Türk ulusunun içine düştüğü durumla ilgili sorunlara eğilmiştir. 1923-1925 yılları arasında “Cumhuriyet” ve “Hâkimiyet-i Milliye” gazetelerinde yazılar yazar. 1932’de
dönemin aydınları Şevket Süreyya Aydemir, İsmail Hüsrev, Vedat Nedim Tör, Burhan Asaf Belge ile birlikte
“Kadro” dergisini çıkarır. Kadro dergisi, Cumhuriyet iktidarının yaptığı reformları ve ideolojisini halka anlatmak
için küçük burjuva aydınlar tarafından çıkarılan bir der499
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gidir. Derginin genel yayın yönetmenliğini yapan Yakup
Kadri, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyet iktidarının fikirlerini anlatmaya çalışır. Mustafa Kemal desteğini
çekince, dergi 1934yılında kapatılır.
Derginin önsözünde Türkiye’nin bir inkılâp içinde olduğu
ve ideolojisinin bulunmadığı, ülkenin, azınlık da olsa ilerici bir kadroyla kalkınacağı belirtilir. Bu yüzden Kemalist
kadroların yetiştirilmesi gerektiğini savunur. 1930’lardan
sonra devrim heyecanının bitmediğini ve kötümserliğe
kapılınmaması gerektiğini, bunun için de; “ben”in değil,
toplumun sahiplenilmesi gerekliliği ve inancı her fırsatta
vurgulanırdı.
“Kadrocular”, Türkiye’nin toplumsal koşullarını açıklarken tarihsel gelişmeyi ve tarihsel maddeciliği tek bilimsel
yöntem olarak kabul ettiklerini ifade etmelerine karşın,
Marksist teorinin ulusal kurtuluş savaşlarını anlamakta
yetersiz olduğunu ileri sürüyorlardı. Çözüm olarak da
ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel alanda yeni bir açılım
yapmayı hedeflemiş; kapitalizm ve sosyalizmden bağımsız, üçüncü bir yol olarak ortaya çıktıklarını özellikle belirtmişlerdi.
Kiralık Konak
Bu roman, II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı’nın yarısömürge olma sürecinde Tanzimat’tan sonra Batılılaşmaya yönelen devletin yarattığı politikayla birlikte halkın
değer yargılarının değişmesi ve bunun sonucunda oluşan yozlaşmayı konu almıştır. Konakta yaşayan Naim
Efendi ve ailesinin yaşam tarzları sergilenmiş. Naim
Efendi eski bir Osmanlı damadı, Servet Bey alafranga
bir züppe, torunu Seniha ise Batılılaşmanın sonucunda
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yozlaşmış bir tiptir. Bunların yanında uzun yıllar boyunca
Avrupa’da kalan Seniha’nın sevgilisi Faik Bey, şiir ve
sanat dünyasında yaşayan namuslu ve vatansever
Hakkı Celis, romanın diğer kahramanları olarak karşımıza çıkıyor. Avrupalılaşma “konak” ile birlikte simgeleşerek hayatımıza sokulmuş. Kiralık Konak’ın en önemli
özelliği, Tanzimat’ın ve Batılılaşmanın doğurduğu insan
tiplerini, bireysel olarak ve mekân sorununu irdeleyerek
anlatmasıdır. Naim Efendi ile konak özdeşleşiyor. Her
ikisi de yitip giden bir dönemin simgesi oluyorlar. Servet
Bey’in düşlediği ve kavuştuğu modern apartman da onun
karakterine uygun olarak Batılılaşmayı simgeliyor. Hakkı
Celis ise gerçek kişiliğini ve mutluluğunu, yurtsever kişilerle paylaştığı kışla hayatında buluyor. Sonuç olarak; bu
romanla beraber bir dönem çökmüş, “Batıcılık” olarak
bize ait olmayan ve hayatımıza giren her şey felaketle
sonuçlanmıştır.
Yaban
Bu roman, 1932 yılında yazılmış ve “Hâkimiyet-i Milliye” gazetesinde yayımlanmış, 1942’de CHP Roman
Ödülü’nü almıştı. Aydın-halk çatışmasının derinlemesine
sorgulandığı bir dönemin temsili olması yanıyla Türk
Edebiyatı’nda dönüm noktası olarak kabul edilebilir
“Yaban”. “Konaklar” çökmüş, İstanbul işgal edilmiş,
Milli Mücadele başlamıştır ama halk bihaberdir bu durumdan. Aydın ise hiçbir şeyden anlamayan halkı beğenmez. Romanın konusu kısaca söyledin Yedek subay
olarak katıldığı I. Paylaşım Savaşı’nda kolunu yitiren bir
paşa oğlunun, Ahmet Celal’in anı defteri olarak sunuluyor bize bu roman. Ahmet Celal, İstanbul’un işgali üzerine, emir erinin Porsuk Çayı dolaylarındaki köyüne
yerleşiyor. Çok geçmeden köy halkının kendisine uzak
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durduğunu, kendisine “Yaban” gözüyle baktığını fark
ediyor ve halk tarafından yalnız bırakılıyor. Köyde, Emine
adlı bir kıza tutuluyor. Bu sırada Yunanlılar epey yaklaşıyorlar ve savaş tüm şiddetiyle köye doğru geliyor, fakat
halkın tek derdi “Acaba bizim oğlanı da askere alırlar
mı?” oluyor. Ahmet Celal halkın bu tavrını anlayamıyor
ve onlara karşı öfkeleniyor; topraklar işgal altındayken
böyle bir bencilliğe anlam veremiyor. Yunanlılar köye
girip talan ediyorlar ve bu saldırıda yaralanıyor. Artık
köyde daha fazla kalamayacağına karar veriyor. Emine’ye kendisi ile birlikte gelmesini söylüyor ancak Emine
köyde kalıyor ve Ahmet Celal, yolunu bilmediği bir geleceğe doğru yola çıkıyor. Köylünün bu savaşa kayıtsız
kalmasını anlayamıyor...
Yaban romanı hakkında köylüyü aşağıladığı yönünde
kendisine yöneltilen eleştirilere Yakup Kadri, yaptığı konuşmalarla açıklık getiriyor:
“Yaban’ı bir köy romanı olarak yazmadım. Bir sosyal
sorun attım ortaya. Entelektüelle köylü arasındaki uçurumu göstermek için yazdım. Bu grilik bir dereceye
kadar Avrupa’da da mevzu bahistir. O köylerde dolaştım.
Romanın kahramanı kendimim. Köylü orada gördüğüm
köylüler”.
Fakat köylü bu kadar cahil ve eğitimsiz kaldıysa bunda
aydınların da önemli bir payı vardı. Tanzimat’tan beri aydınlarımız yeni fikirler ileri sürseler de küçük burjuva örgütlenmeler ve bürokrasiyle iç içe oldukları için fikirleri
kendi “entelektüel” çevrelerinde kalmıştı. Yakup Kadri
“aydının” halktan uzak olduğunu görmüştü, ancak “aydının” yüzünü halka dönmesi, halkı eğitmesi, bilinçlendirmesi ve yeni bir gelecek adına örgütlemesi için bir
adım atmamıştı.
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Sonuç olarak; “Yaban” romanı, Anadolu’nun sömürülenlerini, bilinçsiz halk kitlesiyle aydının konumunu ve durumunu
gösterme açısından kendi dönemi içinde değerlendirildiğinde bir silkinme ve silkeleme romanıdır diyebiliriz.
Sosyalist aydınların dışındaki küçük burjuva aydınlar, kendileri gibi küçük burjuva kökenli bürokrasinin iktidarını
1950’lere kadar desteklediler. Bu küçük burjuva aydınlar
“çağdaşlaşmanın’’ ahlak ve kültür sorunu olduğu inanandaydılar. Dönemin egemen ideolojisinde yer alan milliyetçilik, bağımsızlık, halkçılık, laiklik ilkeleri aydınların da inandığı
ilkelerdir. Bundan ötürü devrimler de halka değil aydın tabakaya dayanılarak yapılmıştı. Bu dönemin romancıları ve şairleri devletin himayesinde sanatlarını sürdürdüler. Bir kısmı
yüksek düzeyde devlet memuru ya da milletvekili oldu. 1950
öncesi bu yazarlar toplumsal ilişkilere resmi ideolojinin içinden bakıyorlardı. Romancılarımız da gerçekte var olan üretim ilişkilerini ya önemsemiyor ya da ayrımına
varamıyorlardı; tek sorunları Batılılaşmaydı. Bu dönemde
düzenle uzlaşmayan aydınlarımız da vardı. Sosyalist olan
bu yazarlarımızın sayısı parmakla sayılacak kadar azdı.
Bu yazarlarımız egemen ideolojiye dışarıdan baktılar ve
düzeni sorgulayan romanlar yazdılar. Bu yüzden ya kovuşturmalara uğradılar ya da hapse atıldılar. Kentlerde
burjuvaziyle işçi sınıfı henüz tam olarak oluşmadığı için
sömürü düzeninin en açık görüldüğü yer kırsal kesimdi
ve bu kesimin gerçeklerini dile getiren yapıtlar, dönemi
temsil eden romanlar olarak birbirini izledi.
Kuyucaklı Yusuf
1937 yılında yayınlanan “Kuyucaklı Yusuf” romanı, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünün hızlandığı, II. Meş503
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rutiyet’in ilan edildiği dönemi anlatır. Romandaki olaylar,
1903 yılında başlar ve 1915 yılının sonuna kadar devam
eder. Bu roman aynı zamanda Türk romancılığı açısından dönüm noktasını oluşturur.
Bu zamana kadar aydınlar esas olarak Kemalist iktidarı
desteklemişlerdi. Yakup Kadri gibi iktidarı eleştirenler
olsa da, onlar Kemalizm’in yılmaz savunucuları olarak
iktidarın temellerine dokunmuyorlardı ve onlara göre toplumsal sınıflar yoktu. “Sınıfsız, sömürüşüz kaynaşmış
bir millet.” olarak değerlendirdikleri “Türk toplumunda
sınıf savaşımından söz etmek bundan dolayı olanaksızdır.” Sabahattin Ali ise sosyalist bakış açısıyla sınıf farkını
ortaya koyan ilk romanı bu dönemde yazar. “Kuyucaklı
Yusuf”, zengin eşraf ağalarla annesi, babası eşkıyalar
tarafından öldürülen “Yusuf’un karşıtlığı üzerinden anlatılır. Kaymakam, ailesi öldürülen Yusuf’u evlatlık edinir.
Köylü olan Yusuf, kentin küçük burjuva yaşamına ayak
uyduramaz, asla o sınıfın bir parçası haline gelemez.
Kendisiyle alay eden, namusuna el uzatan iktidarın temsilcilerine kafa tutar. Roman, 14 Haziran 1937 yılında aile
hayatı ve askerlik aleyhinde olduğu gerekçesiyle toplatılır.
1940 yılında “İçimizdeki Şeytan” adlı romanı yayınlanır.
Alman ırkçılığının yanında Türk ırkının da yüce olduğunu
söyleyen Nihal Atsız ve ekibi, Sabahattin Ali’ye karşı
“Moskova ajanı” haberlerini yayarak sürekli tahrikte bulunurlar. Savaşın başlarında Hitler’in egemenliği sürüyordu, ısrarla Nazi Almanya’sı ile işbirliğine gitme
teklifleri art arda geliyordu. O dönemde sol düşünen yazarların sayısı azdı. Buna rağmen; Sabahattin Ali öncülüğündeki bir grup aydın, faşizme karşı mücadele
edilmesi konusunda bakış açılarını net bir şekilde ortaya
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koyarlar. Gün geçtikçe güçlenen işbirlikçi sınıfın halka
verdiği zararları, çıkarttığı dergilerde ve kitaplarda anlatmaya çalışır. Sosyalizmi tehlike olarak gören devlet ise
Sabahattin Ali için ardı ardına davalar açmış ve kitaplarını sürekli olarak toplatmıştır.
II. Paylaşım Savaşı’na Türkiye girmese de, savaşın ülkeye siyasi ve ekonomik etkileri ağır olur. İktidarda bulunan parti ise dönemin tek partisi olan Cumhuriyet Halk
Partisi’dir. Bu dönemde feodalite yavaş yavaş tasfiye
edilmeye çalışılmış, sanayileşmeyle birlikte palazlanan
ve savaş ekonomisinden faydalanan işbirlikçi bir sınıf türemiştir. Kemalizm’in iktidar koltuğunu yavaş yavaş kaybetmeye başladığı bu dönemde hükümet sol muhalefete
izin vermez ve var olan muhalefet de bir avuç aydın tarafından temsil edilir. 1943-1944 yıllarındaki tutuklamalar, Sansaryan Han’daki işkenceler ve tabutlukların
kurulması Almanya etkisindeki Nazi ideolojisi ve İtalya
etkisindeki faşist ideolojinin Türkiye’deki sonuçlarıdır.
Sosyalist ideolojiyi sonuna kadar savunan Sabahattin Ali,
kontrgerillanın kaybettiği ilk yazardır. Bugünlere miras bıraktığı onurlu duruşuyla edebiyatımızda yerini almıştır.
Aynı dönemde aşk, serüven romanları, polisiye romanlar
da revaçtaydı. Kemal Tahir de 1935-1940 arasında geçimini sağlamak için takma adlarla aşk ve serüven romanları, gülmece öyküleri, çeviriler, uyarlamalar
yayımlar. 1938 yılında Nazım Hikmet’in de yargılandığı
davadan dolayı tutuklanmış, hapishanede yazarlığını geliştirmiştir, ancak çeşitli adlar kullanarak yine, Mike Hammer dedektiflik romanlarından bazılarını yazar.
Görüleceği gibi bu yıllarda dedektiflik romanı da para kazanılacak romanlar arasında yerini almıştır. Kemal Ta505
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hir’in, sosyalist bir çevreyle ilişkileri olmasına rağmen,
sosyalist gerçekçi eserler ürettiği söylenemez. En çok bilinen romanlarından olan “Devlet Ana” Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu anlatan, “Kerim devlet”
anlayışını benimseyen bir romandı. Bu roman yayınlandıktan sonra sosyalist çevre tarafından ciddi bir biçimde
eleştirilmişti, milliyetçi çevre kısmen sahiplenir gibi gözükse de, Kemal Tahir’in geçmişi buna engel oluyordu.
İnce Memed
Sabahattin Ali’nin “Yusuf’u, düzene olan tepkisini içine
atmıştı yıllarca ve sonunda patlamıştı. Yaşar Kemal’in
“İnce Memed”i ise ağa baskısı karşısında dağa çıkmıştı. “İnce Memed”le yazar, bir destan kahramanını
anlatırken aynı zamanda halkın yaşamındaki can alıcı
sorunların da eleştirisini yapar. Roman, ağalara karşı Çukurova’nın yoksul halkına arka çıkan “İnce Memed”in,
halkı için savaşımını konu alır. Toroslar’da beş köyün
bütün topraklarına sahip bir ağaya karşı direnişi ve çekişmeleri uzun bir serüveni kapsar. Sonunda İnce
Memed toprakları gerçek sahipleri olan köylülere dağıtır,
ağayı öldürür, dağa çekilip kayıplara karışır ve bir efsane
haline gelir. Yazarın kendi deyimiyle “mecbur adamın”
öyküsüdür İnce Memed. Yayımlandığı dönemde büyük
yankı yaratmış olan İnce Memed’de, yazarın geleneksel
masal, efsane tema ve motiflerinden yararlandığını görüyoruz.
Yaşar Kemal pek çok yapıtında Anadolu’nun efsane ve
masallarından yararlanmıştır. Halk öykücülüğünden yola
çıkarak, sözlü gelenekte yaşayan Köroğlu, Karacaoğlan,
Ala-geyik öykülerini Üç Anadolu Efsanesi (1967) adıyla
yeniden kaleme almıştır. Ağrı dağı Efsanesinde (1970)
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bir aşk olayından yola çıkarak ve bu simgesel tema içerisinde baskı karşısında halkın dayanışma gücünü; Binboğalar Efsanesi’nde (1971) ise Toros eteklerindeki
Türkmen göçebelerin yerleşik düzene geçmeleriyle ortaya çıkan güçlükleri, düş kırıklıklarını ve geçmiş yaşamlarına duydukları özlemi anlatır. Osmanlı’nın son
dönemlerinde haksızlıklara karşı dağa çıkmış bir eşkıyanın yaşamını Çakırcalı Efe’de (1972) ele alır. Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karıncada ise yine bir halk
öyküsünden yola çıkar; ezilen yoksul milyonların egemenlere karşı zaferini anlatır.
KÖY ENSTİTÜSÜNÜN ROMANA ETKİSİ
Okuryazarlık oranını arttırma çabaları başarısız olunca.
Milli Eğitim Bakanı Haşan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç’un çabalarıyla, köylerden ilkokul mezunu, zeki çocukların yetiştirileceği Köy Enstitüleri’nin kurulması
kararlaştırıldı. Bu okullarda yetiştirilen çocukların, tekrar
köylere giderek öğretmen olarak çalıştırılmaları tasarlanmıştı. Geleneksel öğretmen okullarında yetişmiş öğretmenler için, köylerde öğretmenlik yapmak kutsal bir
görev değil, zorunlu bir hizmet olarak algılanıyordu ve
başarıya ulaşılamıyordu.
Okullar tarıma elverişli arazisi olan köylerin yakınlarında
kuruldu. Köy enstitüsünü bitiren öğretmenler sadece bir
ilkokul öğretmeni olmuyorlar, aynı zamanda ziraatçilik,
sağlıkçılık, duvarcılık, demircilik, terzilik, balıkçılık, arıcılık, bağcılık ve marangozluk konularını uygulamalı olarak
öğreniyorlardı. Enstitülerin hepsinin kendisine ait tarım
arazileri, atölyeleri vardı. Bu sayede öğretmenler gittikleri
köyde, kendi okullarını köylülerin işbirliği ile inşa ediyor
ve devletin okul yapmasına gerek kalmıyordu. Mezun
olan öğretmenler, bu alet-edavat ile köylülerin yardımıyla
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köy okulunu inşa ediyor ve köylülere hem modern tarım
tekniklerini hem de okuma yazmayı ve hatta müzik aletlerini çalmayı öğretiyorlardı.
Köy Enstitüleri’nin ömrü uzun olmadı. CHP’nin, Kemalist
öğrenciler yetiştirme iddiasıyla açtığı Köy Enstitüleri yine
CHP tarafından kapatıldı. ABD, Truman Doktrini ile ülkeyi
kendisine bağlarken, serbest seçimlerin yapılmasını, çok
partili sisteme geçilmesini istemişti. Köy Enstitüleri’nin
kapatılması da bu talepler arasındaydı.
CHP iktidarı, her ne kadar, “Kemalist” kadroların yetişmesini istese de, bağımsızlık yanlısı, özgür düşünen öğrencilerin yetişmesi işine gelmiyordu. Köylere atanan
öğretmenler, yörenin toprak ağalarıyla sorunlar yaşıyordu. Bu durum toprak sahiplerinin durmaksızın Ankara’ya baskı yapmalarına neden oluyordu. 1945 yılında,
Köy Enstitüleri hakkında, komünistlerin, dinsizlerin yetiştiği, fuhuş yuvaları olduğu söylenerek saldırı kampanyaları başlatılmıştı. Sabahattin Ali’nin ziyareti sonrası bu
saldırılar arttı, 1954 yılında enstitüler kapatıldı.
17.341 köy öğretmenini mezun eden Köy Enstitüleri, birçok romancı, şair, müzisyen yetiştirdi. Fakir Baykurt,
Mehmet Başaran, Dursun Akçam, Talip Apaydın... gibi
yazarlar bu okullarda yetişmişlerdir. Fakir Baykurt öğretmen olarak çalıştığı köylerden etkilenmiş ve onları eserlerine taşımıştır. Yılanların Öcü, Keklik, Irazca’nın Dirliği
gibi romanları yazan Fakir Baykurt, Amerika’ya karşı öfkesini eserlerine taşımıştır. Amerika’yla bağımlılık ilişkilerinin arttığı bu dönemde, ülkenin diğer aydınları gibi,
romancıların da anti-emperyalist tavrı eserlerine yansımıştır.
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Köy Enstitüsü kökenli yazarlar dışında kalan ve sosyalist
ideolojiyi benimseyen yazarlar da önemli romanlar yazdılar. Orhan Kemal, yoksul kesimin, işçilerin, öğrencilerin, yaşamını anlatan öykü ve romanlar yazmış ve
in-san-toplum ilişkilerini gerçekçi bir dille yansıtmıştır.
Roman, öykü, anı, inceleme türünde kitaplar bırakmıştır.
Baba Evi, Murtaza, Cemile, Bereketli Topraklar Üzerine
gibi romanları, sinema, tiyatro, televizyon dizisi olarak izleyici karşısına çıkmıştır.
Şiir ve öyküleriyle de öne çıkan Rıfat Ilgaz’ın romanları
oldukça yaygın okunmuştur. Hababam Sınıfı sinemaya
çekilince neredeyse duymayan kalmamıştır. 12 Mart’ı
konu alan “Karartma Geceleri”nde polis tarafından
arandığı dönemi anlatmıştır. Yıldız Karayel, Karadeniz
Kıyıcığında, Sarıyazma gibi romanları yazmıştır.
Halkçı, sosyalist, anti-emperyalist romanlar 1980’li yıllara
kadar bir etki göstermişti. 1980 12 Eylül askeri cuntasının
ardından, bir dönem “sol” söylemleri olan yazarlar, hızla
bu safları terk ettiler. Devrime, sosyalizme ve halka karşı
Küfür Romanları ortalığı sarmaya başladı. 1980 sonrası
romancılığın ana gövdesini bu küfür romanları oluşturmuştur. Burjuvaziye övgüler dizen, devrim adına ne
varsa saldıran eski dönek solcular pıtrak gibi türüyordu.
Hapishanelerde “Mamak” hapishanesinde Devrimci Yolcuların teslimiyeti dönek solcuları sarmıştı.
Tatil romanları, çerez gibi roman üreten romancılar türemeye başladı. Tam bir bataklık halini aldı diyebiliriz.
Tüm bunlara karşın yeni döneminde Roman amacıyla
yazılmasa da, bir roman akıcılığı ve biçimlerini kapsayan
Bir Direniş Odağı Metris ve Direniş Ölüm Yaşam 1984
509

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
kitapları, devrimci sosyalist gerçekçi romancılığın ilk örnekleri olarak çıktığını görüyoruz. Devrimci romancıların,
sosyalist gerçekçi romanlar üreteceği, halk çocuklarının,
romanlar yazacağı güçlü bir miras vardır. Türkiye Devrimci Hareketinin mücadele tarihinden büyük, güçlü romanlar ve romancılar çıkacaktır.
Kaynaklar
Türk Dili Roman Özel Sayısı
E. M. Forster / Roman Sanatı
Fethi Naci / 100 soruda Türkiye’de Roman ve Değişme
Berna Moran / Türk Roman›na Elefltirel Bir Bakış
Murat Belge / Edebiyat Ü̈stüne Yazılar
www.wikipedia.org
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ORHAN KEMAL; SANAT ANLAYIŞIM
NASIL YAZIYORUM?
Gerçekten de, okurlar meraklıdırlar. Haksız da sayılmazlar. Ben, masa başından çok, fazlaca gezer dolaşırım.
Yani iş, masa başına geçip yazmaya kaldığı zaman, mesele çoktan hallolmuştur. Gezer dolaşırım. Gezip dolaşırken kafam boyuna çalışır. Ya, yıllarca önce beni
şiddetle ilgilendirmiş bir konuyu düşünmekteyimdir, ya
da hemen o gün kafama bir şey takılmıştır. Ama daha
çok, yıllarca önce kafama takılan, beni zaman zaman şu
ya da bu vesileyle kendisi üzerinde düşündüren bir konudur da, nasıl yazsam diye, biçimi üzerinde dururum.
Öyle ya, öz belirgin. Biçim? Çünkü daha önce çeşitli biçimlerde bir şeyler yazmışsınızdır. Daha önce yazdıklarınızda kullandığınız biçimlerden ayrı, başka, çok başka
olmalıdır. İşte gezip dolaşırken beni düşündüren noktalar
bunlardır:
1) ÖZ - Niçin yazıyorum bu konuyu? Ne demek istiyorum?
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2) BİÇİM - Nasıl söylemeliyim?
Yukarıdaki öz ve biçim çözümlenmişse, hele bir de nasıl
başlayacağım kafamda satırlaşıvermişse, değme keyfime. Bir kol çengi, sırasına göre canımın o an çektiği İstanbul’un artık hangi lokanta, ya da meyhanesiyse,
atarım kapağı. Fazla içmem. Neşemi sürdürmek, daha
iyi düşünmek için pek pek iki double. Bu iki double içilirken, konu kendi kendini yazar da yazar. Size bir Örnek:
Bereketli Topraklar Üzerinde’nin ilk yazılışında Adana’daydım. Kafamda bu. Öz ve biçimini tespit etmişim
de romanı yaşıyorum. Köse Hasan’ın ölüm sahnesine
takılmıştım. O sırada tam Seyhan kıyısındayım. Kendi
kendime mırıldanarak, Hasan’ın hemşehrisine vasiyetini
en iyi biçimde vermek için nasıl dedirtmeliyim diye, bir,
beş, on, tekrarlar yapıyorum. Birden istediğim klişe düştü
kafama: “-Kardaşlar, beraber tuz epmek yidik. Ola ki,
benim size hakkım geçmiştir. Benim iflahım kesik...”
falan der ya? Oralara gelince bir an Köse Hasan oldum
sanki. Elimde kızım için satın aldığım saç tokası. Hemşehrilerime bunu kızıma götürmelerini vasiyet ediyorum.
Öyle dokundu ki, başladım ağlamaya. Çevremde insanlar. Görmelerinden de çekiniyorum. Açtım adımlarımı
ama, hemen kâğıda kaleme sarılıp o pasajı notladım.
FELSEFİ GÖRÜŞÜM
- Felsefi görüşünüz nedir? Eserlerinizdeki yankısı?
- Bu sorunuzun karşılığını birinci sorunuza verdiğim karşılıkla yanıtlamış sayılsam da, bir parça daha açıklamakta mahzur yok: Toplumcu bir yazar, “materyalist bir
felsefeye” sahiptir şüphesiz. Ama bu materyalizm, metafizikçi yönü de bulunan bir materyalizm olmayıp, “bi512
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limsel materyalizmdir”. Buradan hareket eden müessir,
yani yazar, eserleriyle de bu hareket noktasına paralel
olacaktır. (Varlık, 15.1.1966).
SANATVE PROPAGANDA
Hangi türden olursa olsun, sanat eserinin, onu yaratan
sanatçının fikri aşamasından gelen bir “propaganda”
aracı olmamasına imkân var mı? Toplumcu bir yazarım
demiştim. Toplumcu bir yazar da, düzensizliğini yerdiği
bir toplumun düzene girmesini istemekle, o toplumu teşkil edenlerden “her birinin” ekonomik hürlüğünü istiyor
demektir. Bu istem, bu isteme karşın olan “Çıkarcılar’’a,
yani mutsuz insanlar mahşeri içinde yalnız kendi mutluluklarını düşünen, ellerine geçirmişlerse bunu kaçırmak,
başkalarıyla paylaşmak istemeyenlere karşın olacağından, davranış elbette politiktir ve şüphesiz tiyatro yazarı,
eseriyle fikirlerini savunuyordur. Ama bu savunu bir ekonomi, bir sosyoloji, bir bilmem hangi bilim kitabı kuruluğunun bilimsel kesinliğiyle değil, söz sanatının sahneye
uygulanmış ve estetik yönü ön plana alınmış, artistik bir
savunusu olabilir. Yani sanatçının tutumu “eğlendirici”
olmaktan çok, “düşündürücü” olmalıdır. Ya da bir
başka deyimle, gerekiyorsa, “güldürüp ağlatarak düşündürmelidir. (Varlık. 15.1.1966).
SANAT VE EĞİTİM
- Sizce tiyatro, toplumu eğitmekte faydalı olabilir mi?
- Yukarıdaki açıklamamdan anlaşılacağı üzere, tiyatro,
öbür sanat türleri gibi, toplum eğitiminde şüphesiz faydalı
olabilir. Toplum düzensizliğinin nedenleri, niçinlerini sahnede kurcalayan bir oyun, eskilerin dediği gibi, hem pir
“mekteb-i edeb”, hem de ciltlerle ekonomi, sosyoloji ve
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psikoloji kitabının kolay kolay öğretemeyeceklerini belletiveren bir anlatım aracıdır. (Varlık, 15.1.1966).
TANIDIĞI İNSANLARI YAZMAK
- Niçin hep işçi, köylüleri anlatıyorsunuz? Zenginleri
de anlatsanız sanatınız değerinden mi kaybeder?
- Hep işçiyi, hep köylüyü anlatmak gibi bir inadın sonucu
değil bu. Gerçekçi bir yazar en iyi bildiği şeyi yazmalıdır, İşçi
ve köylüler çocukluğumdan beri içime öylesine yerleşmişler
ki... Bununla beraber, hikâyelerim arasında halli vakitli kişiler,
halli vakitli kişilerin hikâyeleri yok değil. Örneğin: Pervin,
Umum Müdür, Yeni Arkadaş, Üzüntü. Vukuat Var’daki büyük
çiftçi Muzaffer Bey, çevresindeki halli vakitliler...
Halli vakitlilerden de, bildiğim kadar, söz ediyorum.
Keşke daha geniş tanısam onları da, kitaplar doldursam.
(Dost dergisi, Haziran 1958).
SANAT ENDİŞESİ VE SOSYAL ENDİŞE
- Sanat endişesiyle mi yoksa sosyal endişe ile mi yazarsınız?
- Bu iki endişe birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Sosyal
endişe, sanatçının insan olması haysiyetiyle yurdu ve
düşmanı hakkında vardığı kanaatların neticesidir. Her
şeyden önce bir fikir adamı olması lâzım gelen sanatçı,
sosyal endişelerini sanat yoluyla belirten insandır.
Demek oluyor ki, peşin sosyal endişe. Fakat bu, sanatın
ikinci plana itilmesi demek değildir. Yukarıda da söylediğim gibi bu ikisi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. (Mustafa Baydar/Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar, S.115).
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- Toplumcu sanat anlayışının uygulanması eserin estetik değerini düşürür mü? Düşürmemesi için ne
yapmak gerekir?
- Hayır! Hayır ama, eserin estetik, sanat değeri yoksa,
toplumsal konudur diye de değerlenmez. Eğer gerçekten
sanat eseriyse, özü kadar biçiminin estetiği de göz
önünde tutulmuş demektir. Yani öze en iyi, en uygun biçimi vermek sanatçının baş problemidir. (Dost,1.6.1958).
YAZAR, HALK VE İNSAN
Yazmak için yaşamak, duymak, halkı algılamak gerekir.
Bir yazar için çok gereklidir halkın içinde kalabilmek. Ve
halkın değişimini algılamak. Eskimemek için. Hatta değişimi yakalamak, bu değişimin dışına düşmemek gerekmektedir. Ve bunun ötesinde bir yazar olarak yaşamım
günü gününe sürer gider. Her gün çalışmak, her gün yazmak, her gün boğuşmak gerekir ekmekle. Bu ara halktan
yana olduğum için de çok güç bir fatura ödetirler. (Nurer
Uğurlu/Orhan Kemal’in İkbal Kahvesi, S. 63,135136,16).
Ve neticede şuna vardım: İnsanoğlu, doğal olarak fena
değil, kötü değil. Onu toplumun sosyal şartları kötü yapıyor. Hırsız yapıyor, katil yapıyor, eşkıya İskender yapıyor, efendim şunu yapıyor, bunu yapıyor. (Beş Romancı
Tartışıyor, S. 52).
İYİMSERLİK
Romanlarımdaki iyimserlik bana halkımızı yakından, çok
iyi tanımaktan geliyor. Daha açıkçası ben halkın kendisi,
bir parçasıyım. Onun için yakından görüyor, biliyorum ki
en kötü insanın bile iyi bir yanı var. Daha açıkçası, en
kötü insanı içinde yaşadığı toplum yaratıyor, onun için
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bizim bulunduğumuz toplumun değil, dünyanın gelecekte düzene gireceğini, düzenli toplum insanlarının da
daha çok mutlu olacağına inanıyorum. (Ortam dergisi,
1.1.1965).
ÖZLE BİÇİM
- Biçimin önemsiz olduğunu hangi gerçekçi yazar
söylemiş?
Öz nasıl matematik bir incelikte kuruluyorsa, biçim de bu
kuruluş gibisine estetik incelikte ele alınmalıdır. Yazarın
kişiliğini çoğunlukla biçim verir. İster üslûp deyin adına
ister biçim, yazar kendine özgü bir deyişe sahip olmalıdır.
Sanat gücü buradan gelir. Nasıl ki özün güçlülüğü sağlam bir dünya görüşüne bağlanırsa. İlâve etmek istediğim bir şey var: Yazar daima yeni deyişler peşinde
olmalıdır. Bence sürekli yeni deyişleri kovalayan bir
yazar ustalaşmış demektir. Mamafih, yanlış bir anlamaya
meydan vermemek için tekrarlamak isterim ki öz bence
biçimden daha önemlidir. Biçim ve deyiş oyunlarıyla okuyucuyu aldatmayı sevmem. (Pazar Postası, 27.4.1958).
- Hikâyenin konusu mu yoksa yazılış şekli mi daha
önemlidir?
- Bu da birbirinden ayrılmaz bir bütünse de, bence konusu daha önemlidir, Yani, biçim dediğimiz şekil, öz dediğimiz muhtevayı değil, muhteva dediğimiz öz, biçim
dediğimiz şekli tayin eder. Meselâ bir terzi, elbiseyi rastgele yapmaz. Kumaşı kesip biçeceği bedenin ölçüsünü
alır peşin, kumaşı sonra keser.
Yani evvelâ beden, ondan sonra kumaş, daha sonra da
bedene göre elbise... (Mustafa Baydar/Edebiyatçılarımız
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Ne Diyorlar, 1960, S. 115).
- Sanatçı hayatı boyunca bir tek ses bulur. Bunu arıtır.
Dilini güzelleştirir. Fazlalıkları atar. Hikâyede de öyle. Öz
ve biçim birbirinden ayrılmaz. Bence bugünkü hata da
bu noktada. Gençler özden biçime yapmaları gereken
çalışma yerine, biçimden öze bir çalışma sürdürüyorlar.
Her insan olan bedene uygun elbise yapar. Önce bir
beden, bir yapı, bir öz gereklidir. Bu öz kendinden ayrılmaz, bir biçim yaratır. (Ant, 21.10.1969).
GERÇEKLİK
- Hikâyelerinizin konuları yaşanmış mıdır, hayalî
midir? En çok hangi tiplerinizi seversiniz?
- Hikâye ve romanlarım için bazen şöyle sorarlar: “Bu
anlattıklarınız gerçekten oldu mu?”
Cevap veririm:
“Okuduğunuz şeyler, gerçekten olabilir mi, olamaz mı?”
“Olabilir, olup duruyor...”
Şu halde, önemli olan, gerçekten olmuş olması değil,
olabilip olmamasıdır! Sizin sorunuzun cevabı da bu galiba: Önemli olan, gerçekten olmuş olması değil, olabilip
olmamasıdır. (Mustafa Baydar /Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar, S. 114).
- Gerçekleri işlerken değiştirir misiniz? Ayıklar, düzeltir, seçer misiniz? Yoksa olduğu gibi mi yansıtırsınız?
- Elbette ayıklar, düzeltir, seçerim. Bunun dışında, yani
fotoğraf makinası objektifi sadakati, mümkün değildir.
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Gerçekler karşısında yüzde yüz objektif kaldığını ısrarla
ileri sürenler bile aslında konusunu ayıklar, düzeltir, seçer
yani değiştirirler. Olduğu gibi yansıtmak, doz meselesidir
ve her yiğidin yoğurt yiyişine bağlıdır. (Dost, 1.6.1958).
- Bir bakıma çok kaypak bir kavram. Dışımızda: yani bilincimizin dışında, bilincimize bağlı olmayarak var olan
gerçeğin tıpatıp fotoğrafını çekip okurlara göstermek de bir
çeşit gerçekçilik sayılır. Ama buna “naturalizm” diyorlar.
Şuna benzer: Olmakta olanı olduğu gibi yansıtmak, başka
bir deyimle, doktorun hastasındaki hastalığı görmekle yetinmesi gibi bir şey. Benim andığım gerçekçilik yalnızca bu
kertede kalmamalı. Onun için sanatçı gerçeğin ölçülerini
kendinde toplayıp “olmuş mu?” ile birlikte “olabilir
mi?”nin karşılığını verebilmeli. Bununla da kalmamalı,
“nasıl olmalı?” ya da karşılık bulabilmelidir. Sanatçı doğanın kopyacısı değil, kendinden bir şeyler katan bileşimci
olmalıdır. Bilmem anlatabildim mi? (Yelken, 1.11.1963).
HİKAYE VE ROMAN
- Hikâye bende romana geçişte bir merhale oldu. Kanaatimce küçük ve uzun hikâyelerde iyice bilenmeyen
kalem, romanı zor yazar, yahut yazamaz. Çünkü hikâye
kompozisyonlarını kolaylıkla kıvıramayan bir yazar, çok
daha büyük, çok daha enine boyuna bir kompozisyon isteyen romanı meydana getiremez. (Mustafa Baydar
/Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar, S. 118).
Hikayeci hikâyeyi bırakıp romana geçerken, bana öyle
geliyor ki, “Hikâyeyi bırakmak” gibi bir düşünceyle davranmaz. Bu, sanatçının çeşitli nedenlerle uymak zorunda
olduğu bir yeni yoldur. Ayıp olmazsa kendimden örnek
vereyim, bugün yalnız roman değil, tiyatro oyunları, daha
önceleri de film senaryoları yazdığım halde, hikâyeyi bı518
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rakmış değilim. Bırakmaya da niyetim yok. Çünkü hikâye, öteki sanat araçları gibi bir “anlatım aracıdır”. Sanıldığınca yaşla, başla da ilgisi yoktur. Daha eski
kuşakların sanatçısı, özünde hiçbir değişime uğramasa
bile, biçiminde mutlaka, ama mutlaka uğrar. Her yeni
konu, yepyeni bir biçimde ortaya çıkar sanatçı dikkat
ederse. (Akşam, 27.8.1969).
OLUMLU TİP VE YAZAR
Bize ne lâzım? Aydınlık, ileri; Kötülüklerle, deliliklerle, alçaklıklarla, bayağılıklarla mücadele edecek aydın tipler
lâzım. Sefaletin sebebini bilen adam lâzım. Romancının
vaaz edeceği felsefe böyle olacaktır. Tabii endişem sadece bu değil, ortada bir de estetik endişe var.
Olumlu tip vardır. Ve olumlu tip de doğrudan doğruya romancının kendisidir. Yani dünya görüşüdür romancının,
dünya görüşü içerisinde kendi memleketinin geleceğidir.
Olumlu romancının; kendisi, yurdu ve dünyası hakkındaki görüşüdür. Memleketi ve umumiyetle insanlık üzerindeki düşüncesidir.
Ne olacak insanlar? Suçlu düşecek, sefil, perişan düşecek,
şunu yapacaklar, bunu yapacaklar... Ben buna tahammül
edemem. Çünkü onları; kendi çocuğum, kendi evlâdım yerinde görüyorum. Dünyanın yıkılmasını istemiyorum. Yüzyıllar boyunca gelip geçen insanları kastediyorum aynı
zamanda. İnsanoğlu kolay kolay mahvolmuyor, yıkılmıyor.
Toplumcu romancı, siyasal buyrukları süsleyip, püsleyeceğine, yaşamın içine dalsın. Sanat yoluyla gördüğünü
yansıtsın, gizleneni açığa vursun, gerçek nedenleri bulsun, toplumsal düzenin çarklarını, olayların karışıklığını,
derin anlamlarını ve genel devinimini bulup gün ışığına
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çıkarsın. Ezbere, doğa kitabının kafasına kakılmasını
değil, gerçeklerin açık anlatılmasını isteyen okuyucunun
kendisi bir değişikliğin kaçınılmazlığına, gerekliliğine
karar vermelidir. (Vatan, 4.8.1976).
KONUŞMA
...Fazla diyaloga önem verişim, tesadüfi değildir. Anlatmak istediğimi en iyi böyle anlattığımı sanıyorum. Uzun
uzun ruh tahlilleri yapmaya kalkışmaktansa, muhaverenin diyalektiği ile bu işi başarmanın çok daha tabii olacağı kanaatindeyim. (...)
Ben bol diyaloglarımla kabuktan derinlere inmek, yani
ruh tahlilleri yapmak istiyorum. Üç beş konuşma, çoğu
sefer sayfalar dolusu izahın yerini tutmalıdır. Bu iş muhakkak ki çok zordur, hususi bir kabiliyet ister. (...)
Bir de, konuyla sıkı sıkıya bağlı bir iştir bu. Bir kaide halinde, her konuya biçilmiş kaftan değildir. Alt alta sıralanan konuşmalar tiplerin ruhlarını tahlile ve karakterlerini
tespite yaramalıdır. Her insan sosyal durumuna uygun
ve kültürüyle sınırlı bir şekilde konuşur. Felsefenin F’sinden bile habersiz insanların zaman zaman filozoflaştıkları bilinen bir gerçektir. Filozoflaşır ve duygularını ifade
de ederler. Bu ifade hiçbir zaman felsefeyle uğraşan bir
aydının ifadesi değildir. Kendine mahsus bir deyimi vardır. (...)
Velhasıl diyalog da, başka şeyler gibi, yazarın elinde bir
imkândır. Anlatmak istediği şeyi en iyi şekilde anlatmak
için kullanacaktır. Bütün mesele dozu kaçırmamak, iyi
tayin etmektir. Aksi halde, tiplerin hacmini vermeye, yani
derinliğe inmeye imkân olmaz, çalakalem bir röportaj
meydana getirilmiş olur. Sanat eseriyse -hikâye ve ro520
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manı kastediyorum- röportajdan apayrı bir şeydir.
(Dünya, 1.9.1953).
ŞİVE TAKLİDİ
Yani, tiplerinizin ruh tahlillerini siz değil, bizzat kendilerine
yaptırmak istiyor, bunun için de karşılıklı konuşmanın diyalektiğine başvuruyorsanız, şive farklarını korumaya
mecbursunuzdur. Ben şahsen, tiplerime hacim verdiğim,
yani bir çeşit kabartma sinema tekniği kullandığım için,
böyle hareket ediyorum. Yani yazar olarak kendimi aradan çekip, okuyucumu anlattığım şeylerle baş başa bırakıyorum. Görüyorum ki, okuyucum zekidir. Baş başa
kaldığı şeylerden, anlaşılması gereken şeyleri -benim
şerh ü izahım olmaksızın da- anlayabilmektedir.
Ama bu türlü yazmak hayli yorucudur, zordur da. Dozu
kaçırılır, yahut iyi tayin edilemezse, muvaffakiyet ümidi
azdır. Sonra, konuşturduğun insanları gayet iyi bilmek,
biraz da onlardan, onlar gibi olmak lâzımdır. Yani, hayatı
onlar gibi yaşamış, ıstıraplarını onlar gibi çekmiş olmak
gerekir. Bir kelimeyle, onları çok iyi tanımış olmak. (Mustafa Baydar/ Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar, S. 116).
Şive öykünmesini yazarın kendisi yapmıyor, kişileri yapıyor. Yazar bu davranışıyla, “Ey ayrı şiveleri konuşan
insanlar! Yanlış konuşuyorsunuz. Doğrusu benim verdiğim örnektir. Benim gibi konuşun.” demek istiyor. Yazarın
konuşmasına gelince; Kişilerin konuşması dışında, en
doğru, en ileri bir dille yazacak, konuşacaktır. Aksi halde,
kişiler arasındaki özellik kaybolur. Bütün kişiler aynı dille,
yazarın gelişmiş diliyle konuşur ki, bu yalan olur. İnandırıcı olmaz. Ama dilini olsun doğru dürüst konuşamayan
insanlara iftira olur. Gönül, halkımızın yalnız dilde değil,
her şeyde uygar bir düzeye, ileriliğe kavuşmasını ister.
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(Nurer Uğurlu /Orhan Kemal’in İkbal Kahvesi, S. 66).
Ben şahsen hikâye ve romanlarımdaki tiplerin konuşmasına bunun için karışmam. Nasıl konuşuyorlarsa öyle konuşturur, yanlışlarını düzeltmem pek. Yani palaspâreler
içindeki insana, kostüm giymişti diye iftira etmem. Bu hareket tarzı, eserin hem havasını temin eder, hem de okuyucuyu inandırır. (...)
Sadece, belirtmek istediğim öze en uygun biçimi vermek
için didindim. Böyle didinip kendimi zora koşacağıma,
Murtaza’yla beraber bütün tipleri durulmuş, tertemiz İstanbul şivesiyle konuştursaydım ne olurdu? Şu olurdu:
Her tipin kendi iç âlemini belirtmeye yarayan kendine
mahsus ifade tarzı kaybolur, eser hem havasından kaybeder, hem de gerçek intibaını vermezdi. (...)
Bence yazar, öze en uygun biçimi bulmalı ve tiplerinin
tekmil sosyal durumlarıyla birlikte, dil özelliklerine de dikkat etmelidir. Her devrin insanı, yaşadığı devir ve şartların damgasını belirtecek şekilde konuşur. İnsanlarımız
günün birinde şive farklarından sıyrılıp ideal Türkçe’yle
konuşacaklar diye, öyle konuştuklarını farz edemem.
Bununla beraber, romancı yahut hikâyeci, elbette dilini
işleyecek, ona gücünün yettiği en iyi biçimi vermeye çalışacaktır. Ama bu, tiplerin bozuk düzen deyişlerini düzeltmekle olmaz. Diyaloglar dışında, söz sırası kendine
geldikçe, dilinin en doğru ve en güzel örneğini verecektir.
Böyle hareket etmekle yazar, dilin hem bugünkü durumunu göstermiş olur, hem de nasıl olması gerektiğinin
cevabını vermiş olur.
Ben böyle düşünüyorum. Zaten lüzumundan fazla çok
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ağdalı şive ve taklitleriyle anlaşılmazlığa düşmekte mana
yok. Başarılı stilizasyon en doğrusu. (Dünya, 15.9.1953).
Şive taklidi mutlaka lâzımdır. İfadeye kuvvet vermek, yazarın anlattığı insanları gerçekten tanıdığı hissini uyandırmak için ve çok ustaca yapıldığı takdirde, işin tuzu biberi
kabilinden, az miktarda, yani anlaşılır şekilde şiveden faydalanılmalıdır, inancındayım. (Dünya, 15.10.1953).
DİL
- Genel olarak dil, söz sanatlarının baş aracıdır. Bir anlaşma aracı. Bizim gibi, yüzyıllar boyu çeşitli kültürlerin
etkisinde kalmış, bu etki hâlâ sürüp giden bir ülkenin yabancı kelimeler ve kaidelerle paçal olmuş dilini arıtıp durultmak görevi elbette ilkin sanatçının ödevi.
Bu bakımdan, dilimizin durulması gerektiği üzerinde
oyun yazarlarının da ciddî ciddî durmaları kaçınılmaz.
Ben, hikâye ve romanlarımda olduğunca, tiyatro oyunlarımda da “Rahatça anlaşılmadan” yanayım. Kökü
Türkçe olan ve halk tarafından kolaylıkla anlaşılan kelimelerden üremiş yeni kelime ve deyimleri kullanılmakta
hiçbir sakınca duymam. (Varlık, 15.1.1966).
YERELLİK
- Yerel olmak sanatçının tutumuna bağlı. Ben, yerel olmayı istiyorum. Yerel kapılardan uluslararası ortama açılmalı, diyorum. Sanatçı yapıtında insana ait tarafları
yansıtabildiği oranda uluslararası bir güce ulaşacaktır.
Kökü mutlaka sınıf gerçeğine dayanan, insana dayanan
yeni yollar aranıp bulunduğu oranda evrensel yapıtlar ortaya konulacaktır. (Ant, 21.10.1969).
ULUSALLIK
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Ulusal sanat bir milletin mahalli renklerini, havasını veren
sanat demektir. Her milletin kendine özgü, öteki milletlerden ayrı bir havası vardır. Ulusal sanat bu ayrı, bu
kendine özgü havayı temsil edebilen sanattır. Türk sanatçısı da çeşitli sanat türlerinde Batılı sanatçılar kadar
kendine özgü havayı temsil etmektedir. Ulusal olmadıkça
evrensel olunabileceğine inanmıyorum. (Nurer
Uğurlu/Orhan Kemal’in İkbal Kahvesi, S. 362).
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İdil Hak Tiyatrosu Oyuncuları
“Bedreddin’den Berkin’e” Oyununu Anlatıyor:
Tavır Dergisi
“Kapitalizme Her Alanda Karşı Çıkmanın ve Yeni Olanı,
Yeni Kültürü Yaratmanın Yolu Direnmekten Geçiyorsa,
Sanatta da Bunu Başarmak Zorundayız”
1990’lı yıllardan bu yana önce Ortaköy Halk Sahnesi,
sonra Ayşe Gülen Halk Sahnesi, 2006 yılından sonra,
önce İdil Tiyatro Atölyesi olarak, bugün ise İdil Halk Tiyatrosu olarak halk için sanatçılık, halk için tiyatro için
emek veriyoruz. Ayşe Gülen, Ayşe Nil ve dünyanın ilk
kadın ölüm orucu şehidi olan Ayçe İdil Erkmen’in bıraktığı devrimci ve halk için tiyatro mirasını onlara leke sürdürmeden yürütmenin gayreti içindeyiz.
“Şeyh Bedreddin’den Berkin’e Hakikat Savaşı Sürüyor”
adlı oyunumuzda asıl olarak onlara verdiğimiz bir sözdü.
Onlar gibi halkın içinde olarak, halk için üreterek büyük
oyunlar yapmak, sokak oyunları oynamak en büyük hayalimizdi. Zaman içinde bu hayallerimizi teker teker ye529
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rine getirdik. Politik gecelerde hazırladığımız oyunlarımızla, sokaklarda, festivallerde sergilediğimiz oyunlarla
halk için tiyatro geleneğini hem yaşatmak hem de daha
ilerilere taşımayı hedefledik. En sonunda da büyük bir
oyunla halkımızın karşısına çıkmayı hedefledik ve bunu
da başardık.
“Şeyh Bedreddin’den Berkin’e Hakikat Savaşı Sürüyor”
oyunumuzun metni hapishanelerde yazılmaya başlandı.
Tecrit koşulları altında kaynak araştırması yaptı öncelikle
arkadaşlarımız; tabi ki Özgür Tutsaklarımız için kolay bir
süreç değildi. En başından beri oyunumuzda emeği ve
destekleri çok büyüktür. Bütün hapishanelerden gelen
metinler, dışarıda oluşturduğumuz metin grubu tarafından tek tek incelendi. Farklı hapishanelerden gelen yazıları metin grubundaki arkadaşlarımız büyük bir titizlikle
ele alarak birleştirdiler. Daha sonra oyuncu kadrosunu
oluşturmak için hummalı bir çalışma yürütüldü. Biliyorduk
ki faşizm koşulları altında sanat yapmak kolay değildi.
Gerek sosyal medyada gerek mahallelerde yaptığımız
duyuru ve çalışmalarla oyunumuz için oyuncu kadrosu
arayışı içerisinde olduğumuzu söyledik ve bize destek
olmalarının önemini ve gerekliliğini belirten uzun uzun
toplantı ve konuşmalarımız oldu her yerde.
Oyunu danslarla renklendirmeyi düşünüyorduk. O nedenle dansçı arkadaşlardan oluşan bir kadroya daha ihtiyacımız oldu. İdil Kültür Merkezi Halk Oyunları
Ekibi’nde yer alan arkadaşlarımız bu ekibe dahil olarak
bu ihtiyacı ortadan kaldırdılar. Gerek oyuncu, gerek
dansçı arkadaşlarımızın hepsini aynı oluşuma kat- maya
çalıştık, biz de biliyorduk ki herkes dans edebilir ve herkes iki perdelik tiyatro oyununun oyuncusu olabilirdi.
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Oyunun metni ve oyuncu kadromuz tamamlandıktan
sonra sistemli olarak oyunculuk ve dans çalışmalarını
beraber yürütmeye başladık. Çalışma almak için son sistem donanımlı salonlarımız hiçbir zaman olmadı. Dediğimiz gibi mevcut koşullarımız bizi hiçbir zaman
“mükemmeliyetçi” bir anlayış içerisine sokamazdı,
idealist bir bakış açımız olamazdı hiçbir zaman. Koşullarımız içerisinde en iyisini yapmayı amaç edindik ve sanatta disiplin anlayışı, oyuncu arkadaşlarımızla bu
süreçte sürekli konuşup değerlendirdiğimiz konularımızın başında geldi. Oyunumuzun reji (oyunu yönetme,
sahneye koyma) çalışmaları devam ederken müzikle ilgili toplantılarımıza yöneldik. Ekip arkadaşlarımızın fikirlerini aldık öncelikle. Biz halk tiyatrosu yapıyorduk;
müziği, rejisi, kostüm dekoru vs. oyunun her aşaması
ortak emeğimizle oluşacaktı. Oyun ve danslarımızın müziği için sanatçı arkadaşımız, müzisyen dostumuz Barış
Güney bizden desteğini esirgemedi, şarkılarımızın seslendirmelerini Grup Yorum yaptı ve akabinde müzikli çalışmalarımız başladı. Özellikle dans çalışmalarımız için
bu bizim için büyük bir ihtiyaçtı.
Daha sonra oyunun kostüm çalışmaları başladı ki bu
en uzun ve sancılı geçen süreçti bizler için. Dönem tiyatrosu yapıyorduk o nedenle sürece sadık kalıp dönemsel kostüm kullanacaktık ve doğallığında dönemle
ilgili bir çalışma başlamış oldu. 1400’lü yıllar... Halk, padişah, dervişler nasıl giyiniyordu? Halkla ilgili bilgi edinebiliyorduk ama gerek Şeyh Bedreddin gerek
Börklüce ve Torlak’la ilgili neredeyse yok denebilecek
sınırlı bilgiye, görsel materyale sahiptik. Bedreddin’le ilgili yazılmış tüm kaynak kitaplar, hazırlanmış tezler,
görüştüğümüz sanat tarihi uzmanı arkadaşlar bize yol
gösterdiler ama dediğimiz gibi Bedreddin’le ilgili elle tu531
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tulur fazla bir materyal bulmak hala çok zor. Kostüm ve
dekor çalışmalarımız oyunun sergileneceği son haftaya
kadar devam etti.
Kalan eksiklerimizi yine ekipçe gece gündüz çalışarak
tamamladık. Anadolu yakasından gelen arkadaşlarımız
vardı, gecenin bir yarısı evine dönüp çoğu zaman uyumadan mesaiye başlamak zorunda kalan arkadaşlarımız... Annelerimiz vardı ekibimizde, okula giden
çocuğunu çalışmaların yoğunluğundan dolayı komşusuna bırakıp gelen.
Reji konusundaki eksikliklerimizin tamamlanması için ne
vakit dara düşsek yanımızda bulduğumuz Tiyatro Simurg’un sevgili yönetmeni, dostumuz Mehmet Esatoğlu’na yeniden başvurduk. Her zamanki mütevazılığı
ile yine yanımızda oldu ve oyunumuzun birçok sahnesine reji kattı, oyunculuk çalışması yaptırdı, önerileriyle
oyunumuzu canlandırdı. Kendisine emekleri için çok teşekkür ediyor İdil Halk Tiyatrosu...
Bütün ekip arkadaşlarımızın büyük emekleri ile gerçekleşti oyunumuz çünkü önceliğimiz oyunumuzdu, “halk tiyatrosu”ydu. Daha sonra oyunumuzun tanıtım
çalışmaları başladı, provalardan çıkışlarda mahallelerimize afiş yapmaya gittik hep beraber. Afiş ve davetiyelerimizin nasıl olacağına, nasıl tasarlayacağımıza da
beraber karar vermiştik. Her afiş çalışmamız halkımızın
yoğun ilgisi ile karşılanıyordu, uzun süredir bekliyordu
halkımız oyunu. Onların “Ne zaman oynayacaksınız?” ile
başlayan soruları ve heyecanlı bekleyişleri bizim de heyecanımızı yüze katlıyordu. Oyunun sahneleneceği yeri
ve tarihi söylerken biz, “Basķa yerde oynayacak mısınız,
bizim mahallede de oynayacak mısınız, şehir dışına gi532
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decek mi?” gibi soruları da yeni hedeflerimizi ortaya koyuyordu.
Oyun günü gelip çatmıştı artık. İlk oyunumuzu Berkin’in
mahallesinde, halkımızın arasında oynamalıydık elbette.
Okmeydanı’nda bir gün öncesinden alan çalışması başlamıştı bile. Sabaha kadar mahallemizin, ablalarımızın,
abilerimizin desteği ile parkımızı temizledik. Sibel Yalçın
Parkı’nda yer alan amfi tiyatrodaki sahneye demir doğramalarla kulis oluşturduk. Dışarıdan gelen, işimizde tek
profesyonel ekip ses sistemini kuran arkadaşlarımızdı.
Ses sisteminin etrafında mahalle çocuklarının top oynadıklarını gördükçe tabiri caizse yürekleri ağızlarına geliyordu, “bu şekilde olmaz” diyorlardı bize; biz de “olur olur
merak etmeyin” diyorduk. Evet asıl mahallemizin çocuklarının hakkıydı parklarında tiyatro oyunu izlemek, bu
Berkin abilerinin de hedefi değil miydi ve Berkin abileri
onların kömür karası gözlerinde uyanmıyor muydu her
sabah? Keşke her mahallede çocuk seslerine karışsa telaşımız diyorduk birbirimize. Hemen arkamızdaki binanın
balkonundaki teyzemiz, “Bugün halıları çırpmayayım,
camları silecektim silmeyeyim madem. Oyunu izlerim
varsın sonraya kalsın temizlik” diyordu. Evet halkımız da
hazırdı oyunumuzu izlemek için. Parkı dolduran diğer misafirlerimizle oyun saatini bekliyorduk artık.
Barkovizyon gösterisi ile başlayacaktı ön oyun, o nedenle açık alanda, havanın yeterli düzeyde kararmasını beklemek durumundaydık. Hava karardıkça
kulislerdeki heyecan da büyüyordu, anlamsız oradan
oraya dolaşan arkadaşlarımız vardı içimizde “Bana
bakmayın heyecandan n’aptığımı bilmiyorum” diyordu,
sesi titreyerek...
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Ve hapishanelerde yazılma sürecini de hesaba katarsak,
hazırlık aşaması bir buçuk yıl süren oyunumuz, “Şeyh
Bedreddin’den Berkin’e Hakikat Savaşı Sürüyor”
başlıyordu. Her sahne kulise dolup taşan alkışlarla bitiyordu. Kuliste yardımcı arkadaşlarımızın emeğiyle akışımız sorunsuz bir sȩ kilde hızla ilerliyordu. Oyuna geç
saatte başladığımız için izleyicilerimizin evine geç saatte
dönmelerine içimiz razı olamazdı, bu nedenle oyuna ara
vermeyeceğimizi belirttik; bunun bizim için ilk oyunumuz
olduğunu da düşünürsek omuzlarımıza bir yük daha almamızı gerektiriyordu ama halkımızdan aldığımız güçle
onun da üstesinden gelmeyi başardık.
Ortaköy Halk Sahnesi’nden Ayşe Gülen Halk Sahnesi’ne; İdil Tiyatro Atölyesi’nden İdil Halk Tiyatrosu’na uzanan tarihimizde yeni bir adım daha atılmış oldu
“Bedreddin’den Berkin’e, Hakikat Savaşı Sürüyor”
ile halktan yana sanatçılıkta... Bunun onurunu yaşıyor
tüm İdil Halk Tiyatrosu oyuncuları. Tabi büyük ailemiz
de... Nasıl sinemada, müzikte, fotoğrafta, sanat dergiciliğinde sosyalist alternatifleri üretiyor, halk için sanatın
en güzel örneklerini sergiliyorsak tiyatroda da bunu başarmak zorundayız. Çünkü kapitalizme her alanda karşı
çıkmanın ve yeni olanı, yeni kültürü yaratmanın yolu direnmekten geçiyorsa, sanatta da bunu başarmak zorundayız.
Oyunumuz bunu başarma savaşında bir kilometre taşı
oldu bizim için. Artık yola yeni taşlar döşemek gerek. Her
taşa daha da büyümek, geleceği düşlerimizde değil elle
tutulur, gözle görülür şekilde sergilemek gerek! Bu gücümüz var! Bu güç Ayşe Gülen’lerden İdil’lere, Ayşe Nil’lere
ve oradan da bize taşındı, bizden de yeni nesillere taşınacak! Yeni oyunlar yazacağız, yeni ve çok büyük oyun534
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lar. Anadolu olacak oyunlarımızda, halk olacak ve halkın
önderleri. Tarihimiz olacak en şanlı direnişlerle... Aç çocuklar olacak ve onları aç bırakanlara olan öfkemiz, kinimiz... Yoksulun ahı olacak, zalimi yerden yere vuran.
Büyük insanlık olacak yani ve büyük insanlığın kültürü.
Ve oyunlarımızda elbette devrim ve sosyalizm olacak!
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Devrim İçin Sokak Tiyatrosu
ORTAKÖY HALK SAHNESİ
Tavır Dergisi - Aralık 1991
1 yıldır gecekondu mahallelerinde, pazar yerlerinde, fabrika önlerinde, sendika lokallerinde, grevlerde, direnişlerde, üniversite amfilerinde oyunlar sergiliyoruz. On
oyunu yüze yakın yerde yaklaşık Otuz bin kişiye oynadık. Bu süre içinde karşılaştığımız olayları anlatmak, kazandığımız deneyimleri aktarmak istiyoruz.
Daha önce yayınlanan yazılarımızda da ifade ettiğimiz
gibi ülkemizin ekonomik ve toplumsal koşullarını değerlendirerek emekçi yığınlara oyunla ulaşabilmek için
sokak tiyatrosuna yöneldik. “Eylemci Tiyatro”nun gerektirdiği aydınlatma, eğitme ve oyun estetiğiyle dönüştürme kaygısını taşıyoruz.
Oyunlarımızın konusu emekçi sınıfların yaşamı ve mücadelesiydi. Sömürü ve yoksulluk, baskı ve terör, işkence ve
tutsaklık vs. ve bunun karşısında direniş, örgütlülük ve
zafer... Oyunlarımız temelde bu temalar üzerine kuruludur.
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Medya imparatorlukları emperyalist kültürü ve arabeski
yaygınlaştırıyor Kendi kültür ve sanatına yabancılaştırılmasının önüne geçmek için halkın sanatsal etkinliklere
katılabilmesi gerekir. Oyunu devrimci sanatı halka götürebilmek için sokak tiyatrosu yapıyoruz.
Oyunlarımız halkın örgütlü mücadelesinin bir parçasıdır.
Oyunumuzun her hareketi, her repliği, ekonomik, demokratik mücadeleyi, siyasi mücadeleyi bütünlemeye yönelir. “Devrimci tiyatro sokağa çıkmalıdır” sözünü böyle
anlıyor ve ifade ediyoruz.
OHS, bütün sanat dallarında yürütülen mücadeleye destek veriyor. Gelişmiş organizasyonlara, sanatsal etkinliklere katılıyor. Devrimci müzik gruplarıyla, fotoğraf sinema
emekçileriyle, halktan yana sanat atölyeleriyle omuz
omuzayız. Kolektif çabayla (koşullar uygun olduğu
zaman) sokak tiyatrosunun da bir parçası olduğu daha
geniş sanatsal organizasyonları örgütleyebiliyoruz. Oyun
öncesi ya da sonrası gerçekleşen slayt gösterileri, sokak
konserleri ilgiyi artırıyor.
İlk oyunumuz “Çıkarlarınız İçin Kefen Giymeyeceğiz”
adını taşıyordu. ABD Irak’ın Kuveyt’i işgalini bahane ederek Ortadoğu petrolünü fiilen kontrol altına almak istiyor.
Türkiye halkları haksız bir savaşa sürükleniyordu. Siyasi
iktidarın, emperyalizmin Ortadoğu’daki hesaplarına yönelik o göz yaşartıcı (!) gayretlerinin faturasını halkımız
ödeyecekti. İşten atılmalar, açlık, artan yoksulluk, ücretsiz fazla mesailer ve savaşla gelecek olan ölüm...
Bu gerçekler üzerine hazırladığımız oyun başlangıçta istediğimiz etkiyi yaratamadı. Bunu heyecanlı olmamıza
yorduk ve zamanla oyuna hâkim olacağımızı düşündük.
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Ayrıca oyun içindeki bazı tiplemeleri (Sam amca, tonton
vb.) daha da abartılı oynayıp mizahi öğeleri artırma yoluna gittik. İzleyici eğleniyordu, gülüyordu. Yine de hedeflediğimiz etkiye ulaşamamıştık, coşku ve katılım
yetersizdi. Bir gün belediyeye bağlı bir işyerinde oyunu
sergilerken Ortadoğu ve Türkiye halklarını temsil eden
oyuncu “Grevler yasaklanır/Dernekler kapatılır/Gecekondular yıkılır/Cezaevleri yapılır/Sizin demokrasi
anlayışınız işte bu” sözünden sonra izleyicilere dönüp
“öyle değil mi arkadaşlar?” diye sordu. Önce sessizlik,
sonra birkaç isçiden “Evet... Doğru... Öyle” gibi mırıldanmalar ve ardından patlama. Artık oyunu her yerde izleyicileri de oyunun içine katmaya çalışarak oynuyorduk. Bu
çabamız boşa gitmiyor, işçi ve memurlar sorularıyla
oyunu daha da renklendiriyorlardı Tabii Tonton ve Sam
amcayı oynayan arkadaşlar da oldukça zor anlar yaşıyordu. O kısacık oyundaki karikatür tipler bir süre sonra
gerçek yüzlerine dönüşüyorlardı izleyenlerin gözünde.
Oyun sonunda hedeflediğimiz coşkuya ulaşmaya başlamıştık. Alkışlar yer yer sloganlara dönüşüyordu. Oyunu
ikinci defa oynamamızı istiyorlardı. Sık sık başka işyerlerinden de çağırıyorlardı. Bu süre içerisinde ilginç olaylar da yaşadık. Kâğıthane Belediyesi’nde bir işçinin
oyundan önce kimi kumpanya sanatçılarının Anadolu’ya
tiyatro götürme adına gerçekleştirdikleri turnelerin yarattığı alışkanlıktan olsa gerek “dansöz de var mı?” diye
sormasına doğrusu çok bozulmuş fakat aynı işçinin
oyunu izlemesine ve heyecanını bizimle paylaşmasına
da sevinmiştik.
‘Savulun Barış Kuşu Geliyor* adlı oyundan sonra “Adı
Yasak Ülke, 1 Mayıs, 1516 Haziran” vb. oyunları sergiledik. Oyunları çoğunlukla kendimiz yazdık. Çünkü güncele ilişkin, yaşanılan sorunlara yönelik sokak oyunları
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bulmak hemen hemen olanaksızdı. İlerici, demokrat yazarların bu eksikliğe karşı duyarlı olmaları gerekiyor.
Eksik yanları bulunsa bile yazdığımız oyunlar yurdun çeşitli yerlerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da birçok tiyatro grubunca sergilendi.
Oyun metnini oluştururken geniş bir araştırmayla konuyla ilgili belge ve doküman toplamak ve bunları değerlendirmek gerekiyor. Gazete haberleri, dergiler, kitaplar,
işyerlerinde ve çevremizdeki insanlarca anlatılanlar ve
gözlemlerimiz oyun metinlerimizin materyalini oluşturuyor. Bu araştırmalar kolektif çabayı gerektiriyor.
Aynı çaba oyunun yazım ve sahnelenme aşamasında da
sürdürülmeli. Sahneleme sırasında mizansenlere ilişkin
görüşler de değerlendirilerek bir kaç yazımdan sonra
oyun şekilleniyor. Tüm bu aşamalarda sokak tiyatrosunun
kendine özgü estetiği göz önünde bulundurulmalıdır.
Hızla değişen gündemi izlemek, bu gündeme ilişkin söyleyeceklerimizi sokak tiyatrosuyla kitlelere taşımak, ister
istemez yoğun bir tempoyu ve koşuşturmayı zorunlu kılıyor. Bu zorunluluk giderek estetik açıdan zayıflamaya,
sergilediğimiz oyunların sanatsal gücünün giderek düşmesine yol açabiliyor. Bu tehlikenin bilincinde olmalıyız.
Deneyimimiz arttıkça izleyiciyle ilişki kurma ve onları
oyuna katma kolaylaşıyordu. Oyunculuk konusunda kazandığımız rahatlık doğaçlama yapmamızı sağlıyordu.
Zaman zaman izleyenlerin oyuna ilgisizliği hatta uyuklamaları gibi olumsuz durumlarla da karşılaşıyorduk. Habipler Belediyesi yol bakım işçilerine “1 Mayıs” oyununu
oynuyorduk. Oyun sırasında bir işçinin uyuduğunu fark
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ettik. Birkaç işçi de pencereden dışarıyı seyrediyordu. Bir
oyuncu şu sözleri söyleyecekti. “Sen işçi kardeşim/üreten ki sensin/yönetende sen olabilmek/yarını bugünden
kurabilmek/adını kanla yazdığın alanını/düşman işgalinden kurtarabilmek için...” Oyuncu bu sözlere sıra geldiğinde uyuyan işçinin yanına gitti, bu sözleri ona
söylemeye başladı. İşçi ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Oyuncu devam etti; “Uyan artık bakma öyle
şaşkın gözlerle, bugüne kadar uyutulduğunun farkına
var, uyan” Sonra yerine döndü ve “sen işçi kardeşim”le
başlayan sözlerini bütün işçilere tekrar söyledi. Oyun sonundaki coşku görülmeye değerdi.
İzleyenlerdeki değişimi gözlerindeki parıltılarda görebiliyorduk. Bunun en somut örneğini Belpa grevindeki “1
Mayıs” oyununda yaşadık. Başlamadan önce işçilerin
yüzlerindeki tedirginliği ve huzursuzluğu fark etmiştik.
Grev süresince polis denetimi yoğunlaşmıştı. Bazı işçi
arkadaşların “isterseniz oynamayın, başınız derde girebilir” sözleri üzerine oynayabileceğimizi ve karşılaşacağımız sorunların çok önemli olmadığını söyledik. Ve oyun
başladı. Her şey gözlerinden okunuyordu. Bir an önce,
kazasız belasız bitsin isteğiydi o bakışların taşıdığı
anlam. Oyunda geçen 1876’da Şikago’daki işçi önderlerinden Persons’un “Bizi cani olduğumuz için değil, sosyalist olduğumuz için asıyorsunuz” sözleri polisi
hareketlendirmeye yetmişti. Bu da tedirginliğin bir kat
daha artmasına neden oldu, ancak kısa süre için. Çünkü
işçiler oyuna katılmaya başlamışlardı. Bir oyuncunun işçilerin arasında dolaşarak ve onların omuzlarını tutarak
söylediği sözler güven sağlamaya yetmişti. Gözlerindeki
tedirginlik haklılıklarının verdiği güçle sevinç parıltılarına
dönüşmüştü. Oyunun sonunda bizlerle birlikte “yeter
artık” diye bağırmaları, coşkulu alkışlamaları oyundan
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sonra da dağılmak yerine etrafımızı sarıp bizleri korumaya alarak oradan uzaklaştırmaları; haklı olmanın verdiği bilincin korkuları yendiğini gösteriyordu.
Benzer tavrı Paşabahçe Şişecam işçilerinin grevinde oynadığımız “1516 Haziran” oyununda da gördük. Oyun
sona ermiş, Özgürlük Türküsü grubunun türküleriyle halaylara dönüşen bir coşku yaşanıyordu. İşçiler ve aileleri
bütünleşmişti. Uzun yıllardan sonra böylesine kitlesel bir
olay yaşanıyordu, Paşabahçe’de. Coşkunun ve paylaşımın olanca güzelliğiyle yaşandığı anda birden sazlar
sustu. Bir sessizlik kapladı ortalığı. Polis kolon bağlantılarını kesmişti. Sesleri duyuldu ardından, “Bu oyuncular
Paşabahçe’li değil, dışarıdan geldiler.” Bizleri alıp götürmek istiyorlardı. O anda yanımıza çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçi aileleri geldi. Etrafımızda bir kalabalık
oluşturdular, kurulmuş sofralardan birine götürdüler. Saklıyorlardı bizi. Bu tavırlarında fabrika işgaline doğru evrilen sürecin hazırlığı vardı.
Oyunlarımıza gideceğimiz yerlere ilişkin eklemeler yapıyorduk. Bu değişiklikler oyuna duyulan ilgiyi daha da artırıyordu. “1516 Haziran” oyununda direnişlerin
başladığı fabrika isimlerini sayarken, o dönemi yaşamış
işçilerin kendi çalıştıkları fabrika ve atölyeleri sevinçle eklemeleri, “1 Mayıs” oyununda 1977’deki katliamı yaşamış işçilerin kimi zaman duygularını dile getirmeleri ve
anılarını anlatmaları hem izleyicilerle daha sıkı ilişkiler
kurmamızı sağlıyor, hem de oyunlarımızı daha da güçlendirecek konuları oluşturuyordu.
Belediye Temizlik-İş’e bağlı bir bölgede, iş bırakma eylemi sırasında gerçekleştirdiğimiz “1 Mayıs” oyunundan
sonra bir işçi yanımıza gelip, şunları söylemişti. “Çok
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duygulandım. 77 Mayıs’ında ben de alandaydım. Ezilen
bir hemşireyi gördüm.” Sesi titriyordu. Oyunumuzun kendisini o günlere geri götürdüğünü, 1 Mayıs’ı, 1 Mayıs Alanı’nda kutlama isteğinin arttığını söyledi. Anıları yarına
uzanan köprüye dönüşmüştü.
Toplumsal, siyasal, ekonomik değişimleri izlemek ve gelişmeye katkıda bulunacak ürünleri emekçi kitlelere ulaştırmak devrimci sanatçının görevidir. İzleyenlerle
kaynaşmamız ve ürünlerimize olan katkıları da bu görev
anlayışının sonucudur.
1 yıldır sokak tiyatrosu yapıyoruz. Oynadığımız her oyunla
yeni bir deneyim kazandık. Mücadeleye inancımız pekişti.
Haklı olduğumuzu biliyoruz, mücadele alanları kazanacağımızı kanıtlıyor. Eksikliklerimizi gidermeliyiz. Estetik gelişmeyi yetkinleştirmeliyiz.
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SOKAK TİYATROSU ÜZERİNE
Ortaköy Halk Sahnesi Oyuncuları
Tavır Dergisi - Ağustos 1990
Gelişen süreç içerisinde gereksinimi duyulan ancak ‘80
sonrasında yaşama geçmesi bugüne kadar mümkün olmamış sokak tiyatrosu hakkında, bu tiyatro türünün yaşama geçmesi adına bir yazı dizisi sunuyoruz.
Sokak tiyatrosu eylemini açık alanda sürdüren uyarma ve
propaganda tiyatrosudur. İnsanlığın sınıfsız, sömürüsüz
bir düzen içerisinde yaşayabilmesi adına, gelişen ekonomik, siyasal, sosyal olayları devrimci bir dünya görüşüyle
kitlelere aktararak onları bilgilendirmek, tavır aldırmak
amacında olan teatral eylemdir. Sokakta alanlarda, fabrika
önlerinde, gecekondu mahallelerinde, işyerlerinde, mitinglerde... Oyun sergileyen sokak tiyatrosunun oyunları kısa
parçalardan eklemli bir biçimde kurulmuş skeçlerden oluşur. Şarkı, şiir, dans, kostüm ve diğer teatral öğelerin yalın
bir şekilde kullanıldığı sokak oyunlarında sokaktaki insana, fabrikadaki işçiye doğrudan açık seçik ve özlü olarak seslenir. İzleyicisini oyuna katmaya çalışır.
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NEDEN SOKAK TİYATROSU?
Günümüzde tüm sanatsal iletişim araçları egemen sınıfların elindedir. Sanatsal eylemliliğin önemi egemen sınıflarca kavranmış ve emekçi kitlelere doğru yöneltilerek
oyalama, sorunları çarpıtma, eğlendirme yoluyla kitleleri
depolitizasyon çemberine alma politikasının bir parçası
şeklinde kullanılmıştır. Egemenler büyük finanslarla kendileri için festivaller, şenlikler organize ederken emekçi
kitleler için sanatsal faaliyetleri TV ile sınırlamaktadır. Sömürü düzenini savunan ve içi boş eğlendiricilik yönü ön
plana çıkan oyunlar kitlelere ulaştırılmakta, tüm sanatsal
ürünler kapitalizmin pazar ürünü olarak sömürü çarkının
aracı olma sıfatını korumaktadırlar. Sanatın özünde
yatan değiştirme/dönüştürme/tartıştırma… Gücü egemenlerin elinde kendi çıkarları için kullanılır veya sanatsal üretimin içi boş eğlendiricilik yönü abartılarak
oyalayıcı, kanıksatıcı hale getirilir.
Egemenlerin sanatı tekellerinde tutma telaşı, sanatsal
üretimin ele aldığı her konuyu nesneyi estetik bir yaratımla son tahlilde bir “tartışma konusu” haline getirmesindendir. Her sanatsal üretim “yaşamın” “toplumsal
yapının” içerisindeki bir kesiti, olayı ele alır. Bu anlamıyla
her sanat dalının asgari de olsa bir toplumsal özü içerdiğini görürüz. Sanatın toplumsal bir öz içermesi, izleyiciye
aktarma yöntemine ve dünya görüşüne bağlı olarak toplumsal çelişkilerin tartışılmasını beraberinde getirir.
Özellikle izleyici ile sanatsal ürün arasında düşünsel ve
duygusal bir etkileşim oluşur. Sanatsal ürünün ele aldığı
konuyu izleyicinin önünde tartışması izleyiciyi tavır alma
doğrultusunda etkiler. (Bu tavır alma izleyiciye aktarma
yöntemine ve sanatçının dünya görüşüne göre gerçekleşir.) Burjuvazi sömürü düzeninin devamlığı için bu gücü
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sürekli kontrol altında tutmaya çalışır. Ancak kendi düzenini savunacak veya insanları yaşanan gerçeklerden
uzaklaştıracak, oyalayacak ürünlere izin verir. Tüm sanatsal olanakları elinde bulundururken kendi güdümü dışındaki faaliyetleri de direkt veya indirekt olarak
denetler/biçimlendirir. Elindeki ödenekli tiyatrolarda sanatsal üretimi lehine yönlendirir. Özel tiyatrolara yardımı
“düzen için tehlikesiz” ölçüsünü kullanarak verir. (AST’ ın
oynadığı H. İbsen’in “Bir Halk Düşmanı” adlı oyun dönemin Kültür Bakanı M. Taşçıoğlu tarafından sakıncalı bulunarak bu tiyatroya devlet yardımı verilmemiştir.) Kendi
inisiyatifleriyle alternatif olma iddiasındaki küçük burjuva
kökenli demokrat ve amatör tiyatroları ise görmezlikten
gelerek yok etmeye, bu alanda biriken enerjiyi de çeşitli
etkinliklerle tehlikesiz biçimde savuşturmaya çalışır. Burjuvazi sanatsal üretimin her aşamasını kontrol edip yönlendirmeye çalışırken her türlü yol ve yöntemi uygular.
12 Eylül’den sonra yerleştirilmeye çalışılan susturma düzene güdümlü insan oluşturma çabaları da sanat ve tiyatroda yansımasını buldu. Egemenlerce tehlikeli, kişi
ve kurumların 12 Eylül askeri darbesiyle tasfiyesi suskunluk ortamını neşelendirecek müzikalleri getirdi. Yaşamın her alanında var edilmeye çalışılan dejenerasyon
tiyatroda da başarılı oldu. Emekçi kitlelerin ayağına
giden turne tiyatrolara sokak oyunları ‘80 öncesinde
emek sermaye çelişkisini oynarken ‘80 temizliğiyle!
Turne tiyatroları karı koca metres arasındaki gelişen komedileri oynar oldular. Sanatsal faaliyetlerin kitlesel bir
katılımla izlendiği tiyatro salonları birdenbire boşalıp
TV’ler renklendi, kanal sayıları artırıldı. Her alanda olduğu gibi egemenler silah gölgesinde muhaliflerini sindirmeye çalıştı. Düzene teslim olan küçük burjuva
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aydınlar, müzikallerde arabesk prodüksiyonlar yapan
Egemen Bostancı’lar desteklendi. Ancak güçlenen toplumsal muhalefet sesini her alanda yeniden ve daha
güçlü duyurmaya başladı. “Yaşamı iyiden güzelden
yana dönüştürmek mücadelesi” devrimci demokrat
sanatsal kültürü yeniden oluşturmaya başladı. Yine her
alanda olduğu gibi sanatsal kültür alanındaki kıpırdanmalar egemenlerin zorbaca bir yaşam adına halktan
yana tavrını alan sanatçılar ve ürünleri gözaltı tutuklama
yasaklama işkence uygulamalarıyla yok edilmeye çalışıldı. Egemenler kendi yasalarını çiğneme pahasına yasaklamalar getirdi. Fakat salon sahiplerinin tehdit
edilmesinden kitap imhasına kadar getirilen engeller
devrimci demokrat sanatı geriletemedi.
Tüm bu olanaksızlıklar ve engellemelere karşın, hedef kitlesi emekçi sınıflar olan devrimci demokrat sanatçılar,
gruplar her olanaksızlıktan yeni bir olanak çıkarmalıdır.
Demokrasi mücadelesinde yer alan sanatçılar ürünlerini
alabildiğine geniş yığınlara sergilemelidir. Tiyatronun yukarıda açıkladığımız eğiticilik tavır aldırma dönüştürme
gücü demokrasi mücadelesinin daha da büyümesi adına
diğer mücadele alanlarıyla bileşik kullanılmalıdır. Egemenlerin elindeki sanatsal olanakların fazlalığına rağmen devrimci sanat ürünleri kitlelere ulaştırılmalıdır. Bu gereklilik
tiyatro alanında “sokak tiyatrosu” nu gündeme getirir.
SOKAK OYUNLARININ
MÜCADELE İÇERİSİNDEKİ ÖNEMİ
Devrimci demokrat sanat ürünlerinin halka ulaşmasında
egemenlerce oluşturulan engellerin gündeme getirdiği
sokak oyunlarının diğer bir gerekliliği de bu tür oyunların
izleyiciyle kurduğu düşünsel duygusal iletişimin çok
yoğun ve güçlü olmasıdır. Toplumsal muhalefetin büyü548
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düğü hemen her ülkede bu tiyatro türünün yaygınlaştığını görürüz. (Ekim devrimi öncesinde Rusya’da, Almanya’da faşizmin iktidara gelmesinden önceki ekonomik
buhran döneminde örneklerini diğer sayılarımızda anlatacağız.)
Sokak oyunlarının ajitasyon ve propaganda yönünün
oyunun kuruluş ve oynandığı mekân açısından güçlü ve
etkileyici olması bu türün en belirgin özelliğidir. Devrimci
sanat kitlelere yaşanılan sürecin ardında yatan gerçekleri
sınıfsal bir bakış açısı ile aktarmak ve gelişen günlük
olaylara kitlelerin tavır almasını, diğer mücadele alanlarının katkısıyla da sağlamak amacındaysa sokak oyunlarını özellikle gündeme getirmelidir.
SOKAK OYUNLARININ KİTLELERLE
GÜÇLÜ BAĞ KURABİLMESİNİN ANA NEDENLERİ

1- Sokak tiyatrosu izleyiciye haberli veya habersiz oynadığı oyunları onların mekânlarına giderek oynar. İzleyicinin ayağına gitmek onunla ilk
güçlü bağı oluşturur. Ve izleyicinin oyuna ilgisini
sağlar.
2- Sokak tiyatrosu oyun oynamaya gittiği yerlere ilişkin oyunlar oynar. Gittiği yerlerdeki insanların sorunlarını oyunlarına konu eder. Bu özellik izleyici kitlesinin oyunla daha güçlü bağ kurmasını beraberinde
getirir. Kendi sorununu işleyen ve oynayan nedenlerini aktaran, bununla kalmayıp çözümler üreten
oyuna, izleyici kitlesi daha çok ilgi duyar. Oyunun
kuruluş biçimine bağlı olarak da oyuna katılır.
Oyunu tartışma konusu yapar. Örneğin bir grev sırasında fabrika önünde oynanan sokak oyunu ha549
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zırlanırken tiyatro grubu daha önceden bu olayla ilgili araştırmalar yapar. Grevin nedenleri, o işyerine
özgü koşullar, sendikanın konumu vb. Oyunu bu bilgiler doğrultusunda oluşturur. Oyunuyla işçi izleyicisine, işçilerin neden düşük ücretle çalıştırıldığını,
üretenin onlar olduğu halde neden daha fazla ücret
alamadıklarını, bu grevin diğer genel olaylarla, uygulanan ekonomik politikayla ilgisini anlatır. Böyle
bir işleme, işçilerin doğrudan ilgilerini oyuna katılmalarını sağlar. Böylece işçilerin grev konusundaki
bilgileri geliştirilir.
3- Tiyatroların büyük merkezlerde toplanması, ödenekli tiyatroların (Şehir ve Devlet Tiyatroları) küçük
burjuva kaynaklı izleyicilere yönelik oyunlar oynaması, özel tiyatroların ticari kaygılarla hareket etmeleri ve nitelikli tiyatro yapan bazı ilerici tiyatroların
entelektüel düzeyde tiyatro yapıyor olmaları, genel
olarak sanatsal olayları TV’den izleyen emekçi insanların sokak oyunlarına ilgisini artırır.
4- Sokak oyunlarının teatral biçim olarak sade,
yalın, öz olması ve aktarılmak tartışılmak istenilen
olayın en kısa en etkili yoldan izleyiciye aktarılması
oyunla izleyici arasındaki bağı kuvvetlendirir.
5- Geleneksel temaşa sanatı Cumhuriyet döneminden bu yana sadece Ramazan eğlenceliği olarak
kullanılmıştır. Seyirlik sanatlarımızın günden güne
körelmesine rağmen günlük yaşam içerisinde bir ölçüde özünü korumaktadır. Sokak oyunlarının seyir550
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lik öğelere açık olması ve günün dinamiğine uygun
kullanımı izleyiciyle bağ kuracaktır.
Sokak oyunlarına ilişkin oyunculuk ve sahneleme tekniklerini önümüzdeki yazıda yayınlayacağız. Bundan önce
sokak oyunlarında olabilecek yanlışlardan söz etmek istiyoruz. Sokak oyunlarının politik yönünün kuvvetli olması beraberinde kaba slogancılık tehlikesini getirir.
Aktarılmak istenen mesajın şematik, kuru, kaba, slogancı olması sokak oyununun beklenen amacına ulaşmasını engeller. Böyle bir tutum olsa olsa anlık
heyecanlar yaratır. Bu anlık heyecanda oyunun oynandığı zaman içerisinde kalıp izleyiciyle düşünsel bağ kurmaz. Sokak oyununda var edilmesi gereken oyunun
kalıcılığı, izleyiciye kazandıracağı bilginin gücü konusunun daha sonra da tartışılabilmesi, sokakta eğlendiricilik
öğreticilik, zihinsel faaliyette bulundurma görevleri diyalektik bir işlerlik içerisinde olmalıdır. Ancak estetiksel yapı
oyunu ağır entelektüel söylem ve soyutlamalara götürmemelidir. Oyun izleyiciye mesaj aktarma adına fazla
yüklenmemelidir. Oyunun her öğesinde yalınlık kendisini
göstermelidir. Sokak oyunları metninin yazılması öncelikle oyunu oynayacak grup tarafından gerçekleştirilmeli
ve metinleri üretip yaygınlaştırılmalıdır.
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AÇLIĞA VE ZULME KARŞI
AYAĞA KALK!
devrimci sokak tiyatrosu deneyimleri
AYŞE GÜLEN HALK SAHNESİ
Tavır Dergisi Kasım 1994
“Ben özelleştirmeyi sizlere şöyle açıklamak istiyorum. Üç tane adam üst üste çıkmış. En üstteki özelleştirmeden kaymağı yiyecek kişidir. O bağırarak
şunu diyor: ‘Bu gidişat çok iyidir, yürümeye devam
edin.’Ortada ki sendikacıdır, O da şunları söylüyor:
‘Gidişat iyidir, devam edin.’ En alttaki ise işçidir, sırtında iki kişiyi taşıdığı için O da bağırmaya başlıyor:
‘Bu gidişat iyi değildir, hepiniz aşağı inin, bu yapılanmayı yeniden oluşturacağız.’
Yani işçi sınıfının bugün sırtından devletin başında
bulunanlar ve emperyalist tekeller geçiniyor. İşte biz
işçiler bu sırtımızda taşıdığımız insanları bir an önce
atmamız lazım. Bugün bunun mücadelesini vermemiz lazım.”
Bu sözler özelleştirme politikaları karşısında bir imalat
işçisine ait. 23 Ekim 1993 tarihli Mücadele Gazetesi’nde
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imalat işçisinin yaptığı bu benzetme son zamlar karşısında hazırlayacağımız sokak oyununun fikir kaynağı
oldu; altta bir emekçi, üstünde de devlet ve emperyalizm.
Emekçi eziliyor ve inliyor, egemen güç ise onun sırtında
rahat ve memnun. Ama daha çok istiyor, çığlıklar atıyor,
“yetmiyor” diye.
Devletin Kürdistan’da yürüttüğü soykırımın faturası gene
emekçi halkların sırtına yükleniyor. Milli gelirin büyük çoğunluğu savaşa aktarılırken, burjuvazinin krizi de derinleşiyor. Askeri çöküntünün yanında ekonomik çöküntü de
had safhada. Kriz içindeki ekonomi kemirgenlere yetmiyor; işbirlikçi burjuvazi alıştığı vurgundan vazgeçmiyor.
Ve ardından önce IMF’ye sunulan, sonra da uygulamaya
konulan “ekonomik istikrar paketi”. Diğer adıyla “acı reçete”. Yani zamlar, ücretlerin dondurulması, işten atılmalar, açlık, yoksulluk, ekmek kuyrukları... Ekonomik terör
karabasan gibi giriyor halkın yaşamına. Önce şaşkın,
peşi sıra öfkeli emekçi. Egemenlerse panik içinde. Patlarsa bu volkan, son çırpınışlar da boşa gidecek. Beklemeksizin “Haydi Türkiye!” edebiyatı; burjuva basında
tekelci patronlar “tarihi”, “şok” açıklamalar yaparak milleti
sakin olmaya davet ediyorlar, fedakarlığa çağırıyorlar. Siyasi iktidar bu “önlemler”in, “Kuvayı Milliye” ruhuyla hazırlandığını söyleyip “milletçe fedakarlık” çağrıları
yapıyor.
“Haklar ve Özgürlükler Platformu” ise “Hayır!” diyor
emekçi halklara; “Açlığa ve Zulme Karşı Ayağa Kalk!”,
“Zamlara, Sömürüye Karşı Birleşelim, Mücadele Edelim.” Ve bir kampanya başlatıyor; tepkileri örgütlemek,
emekçi yığınların öfkesini bilinçli mücadeleye aktarmak
için. Bünyesinde yer aldığımız Ortaköy Kültür Merkezi
de bu platformun içinde. Sanat kavramı hayatı belirleyen
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politikadan uzak değil bizler için. Doğrudan bir ilişkinin
olmadığını ya da olmaması gerektiğini savunanların aksine kopmaz bir bağ var sanatla politika arasında. Hayatı, yeni bir dünya kurmayı ve insanlığın geleceğini
belirleyen, üretilen politikalardır. O halde sanat “özgünlük” ya da “ayrıcalık” adına hayatın dışına savrulabilir, bu
belirleyiciliğin dışına çıkabilir mi? Bizler kendimize özgü
dilimizle, nesnel gerçeklikten kopmadan ve bu gerçekliği
yeniden yaratma özelliğimizle temellendiriyoruz sanatımızı. Ve bu anlayışımızı kendiliğinden, kişisel beğenilerle
değil, gereklilerle geliştiriyor, mücadelenin hizmetine sunuyoruz. İşte bu bilinçle şekilleniyor “Zamlara Hayır!” adlı
oyunumuz.
FOSEM’de bir yandan belgesel çalışmalarına başlıyor.
İşçisinden memuruna, küçük esnafından ev kadınına
kadar çekimleri ve röportajlarıyla oluşturacağı belgeseli
işyerlerinde, fabrikalarda gösterime sunacak.
İlk oyunumuz Kocamustafapaşa’da bir halk ekmek büfesi
önünde. Saat sabahın 7’si. Ama yüze yakın insan birikmiş büfenin etrafında gittikçe de çoğalıyorlar. İnsanlar
henüz dağınık, kuyruk oluşmamış. Ekmek satışı 7.30’da
başlayacak. Bu saatlerde İstanbul’un her tarafında aynı
görüntü var. Sabahın 5’inden itibaren Halk Ekmek büfelerinin önünde birikmeye başlıyor yoksul insanlar. Kocalar işe, çocuklar okula, kadınlar ve yaşlılar ise ekmeğe.
Herşey yarı fiyatına daha ucuz alabilmek için ekmeği.
Oysa üç taneden fazla vermiyorlar. Bu nedenle ikinci
defa kuyruğa girmek zorunda kalıyor çoğu. Kimi yerlerde
ise muhtardan ailedeki kişi sayısına ilişkin alınan kağıtla
veriliyor ekmek. Yani karneyle. Yorgun ve şişmiş gözler
hiç de o alışılmış kanıksamayı yansıtmıyor. Evet çaresiz
ama kızgın bakıyor gözleri insanların. Buldukları yere
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çökmüşler, kimileri ise ayakta ekmek arabasını arıyor bakışları. Elimizde kostüm ve aksesuar çantası, büfenin yakınındaki küçük kahvede kararlaştırdığımız saatin
gelmesini bekliyoruz. Kampanyanın ilk oyunu olmasının
ayrı bir heyecanı var üzerimizde.
İki bayan oyuncumuz dağınık kuyrukta bekliyorlar oyunun başlamasını. Burjuva kadını oynayacak olan hemen
dikkat çekiyor kıyafetiyle. Yaşlı bir adam geliyor yanına
“sen de mi ekmek alacaksın?” diyor merakla. “Evet” yanıtını alınca şaşırıyor. Sonra bir ana geliyor kuyruğun başından. Yan taraftaki otobüs duraklarını ve kuyrukları
göstererek “İşe mi gidecektiniz?” diye soruyor. Yanıt onu
da şaşırtıyor. Burjuva giyimli bir insanın Halk Ekmek kuyruğuna girmesini garipsiyor insanlar.
Kuyrukta beklerken bayılan çocuğu yazıyor gazeteler. Bir
başka yerde ise bir polis bağırmış kuyruktakilere; “Siz bu
devleti batırmak için buradasınız. Normal ekmek alsanız
ne kaybedersiniz.” Ama Nazım’ın dizelerindeki gibi
ekmek herkese yetmiyor, hürriyet de. Oysa ekmek ve
hürriyet herkese yetebilir. Yeter ki bu uğurda dövüşebilelim. Vakit tamam büfeye doğru ilerliyoruz. Ama insanlar
dağınık, toplanmaları gerekiyor. Orada görevli olduğunu
düşündüğümüz bir amcaya açıyoruz durumu. Birden heyecanla bağırmaya başlıyor; “Ekmek satışı başlıyor, herkes kuyruğa.” Hızla toplanıyor insanlar. Amca
dolaşmasını sürdürüyor ve tiyatro oynanacağını söylüyor. Bizse kostümlerimizi giymeye başlıyoruz. Bir polis
bitiveriyor yanımızda. “Ne yapıyor sunuz?” “Oyun oynayacağız” “Ne oyunuymuş bu?” “Tiyatro oyunu” “Burada
oynanır mı hiç?” “Neden oynanmasın?” Gidiyor. Diğerleriyle birlikte geleceğini düşünüyoruz. Ama neyi değiştirir ki bu? Başlıyoruz oyunumuza. İşçinin sırtındaki
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egemene gülüyorlar. Sık sık alkışlarla kesiliyor oyun.
Otobüslerin gürültüsü sesimizi duyurmamızı güçleştiriyor. Daha fazla bağırmak zorunda kalıyoruz. “Halkız,
Haklıyız, Kazanacağız.” diye bitiriyoruz oyunumuzu. Alkışların arasından “İnşallah” diyor bir ses. Seviniyoruz.
Bayan oyunculara kuyruktayken soru soran ana geliyor
yanımıza “Kandırdınız bizi, demek oyuncuydunuz” diyor
gülerek. Bir başka kadınla buluşuyor gözlerimiz... ağlıyor
kadın alkışlarken. Bir soru geliyor kalabalığın arasından;
“İyi de nasıl olacak?” çaresiz bir ifadeyle geliyor soru. Bu
soruyla sonradan oyunu oynadığımız pek çok yerde karşılaştık. Hayatın her alanında umudun adını yükselten
bir mücadelenin içinde bu sorunun yanıtı. Yılgınlığı dirence, umutsuzluğu kararlılığa dönüştüren bir inancın
içinde boy veriyor bu mücadele. Bu nedenle soyut, havada kalan sözler değil, “örgütlenelim”, “mücadele edelim”, “kazanalım” sözleri. Oyun yerinden ayrılıp otobüse
binerken şoför tebrik ediyor bizi. Demek duraktakiler de
izlemişler oyunu. Daha da seviniyoruz OKM’ye dönerken.
Bir gün sonra Cerrahpaşa Hastanesi’nin bahçesindeyiz.
öğle tatili. Sağlık-Sen’li emekçilerin zamları protesto eyleminin içinde yer alıyoruz. Ancak bu sefer oyunda bazı
değişikliklere başvurduk. Bu değişiklikler yalnızca mekanın farklılığından kaynaklanmıyor. Önceki oyunda eksik
gördüğümüz, daha anlaşılır olmada yetersiz kaldığımız
kimi anlatımları zenginleştiriyoruz. Yani soyut kalan yerler var, ilk anda fark edemediğimiz. Ekmek kuyruğundaki
kimi tepkiler ölçü oluyor bizim için. Örneğin emekçinin
sırtındaki insanın egemen güçleri sembolize ettiği yeterince kavranmıyor. Bu nedenle sırta binme mizansenini
değiştiriyoruz. Önce işçi çalışıyor, egemen geliyor, omuzlarından kavrayıp diz çöktürüyor, sırtına sonra biniyor,
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işçi tekrar çalışmaya başlıyor ama bu sefer aynı rahatlıkla değil. Ve sonra inlemeye başlıyor. Tabi sözlerde de
bazı değişikliklere gidiyoruz. İlk oyunda egemenin “Kendimi kuş gibi hissediyorum, ayaklarım yere değmiyor. Ne
büyük bir zevktir anlatamıyorum” sözlerini “işte şimdi
biraz daha rahatladım. İnanın gerekliydi bu zamlar. Bütçe
açık veriyordu, kredi alamıyorduk. Oh oh iyi oldu, memleketin yararına oldu. Haa, ücretler de dondurulmalı” diye
değiştiriyoruz. Sonra “Yeni Çillerler, yeni Karayalçınlar,
yeni Mesutlar gerekli” sözünü ise “Çiller’den, Karayalçın’dan, Mesut’tan daha sert biri gerekli” şeklinde değiştiriyoruz. Ve en önemlisi izleyiciyi oyuna katmadaki
eksikliğimiz. Daha çok soru sormak, yanıtları almada
daha ısrarlı olmak ve tepkileri açığa çıkarıcı durumlar yaratmak gerekiyor. Böylesi değişikliklerle ve doğaçlamaya
ağırlık verecek şekilde başlıyoruz oyuna. İzleyici burjuva
kadına tepki gösteriyor, laf atıyor ona, dalga geçerek.
Egemene ise kızıyorlar. Kara giysisini çıkarıp sırtında
IMF, Marlboro, Coca-Cola, McDonald’ amblemleri görününce ve sona doğru yere devrilince alkışlıyorlar. “Yeter
artık, ezdin adamı” diyor gerilerden bir ses. Sonuç daha
başarılı.
Ama ertesi gün Kadıköy’de Ermeni Kilisesi’nin hemen
önündeki meydanda oynadığımız oyun daha da başarılı
oluyor. 12.30’da oynayacağız oyunu. Mekan öncekilerden
daha farklı ve zor. Önceki iki oyunda buraya göre “hazır”
diyebileceğimiz bir izleyici kitlesi vardı. Biri ekmek kuyruğunda, diğeri hastane bahçesinde bekleyenler. Ama burada yalnızca alışverişe çıkan, yoldan geçen insanlar var.
Kadıköy bölgesinde çalışan memurlar da geleceklerdi
fakat o ana kadar kimseyi göremiyoruz. Nasıl bir başlangıç yapacağımız konusunda tereddüt geçiriyoruz. Bu tereddüt ve bekleyişle oyun zamanı da 15 dakika gecikmiş
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durumda. Daha fazla beklemek istemiyoruz ve kostümleri
çıkarıp giyinmeye başlıyoruz meydanda. Egemeni oynayan oyuncunun kıyafeti hemen dikkat çekiyor. Oyuncu ise
kollarını birleştirip meydanın ortasına dikiliyor. Bu durumu
uzatıyoruz. Daha şimdiden bir kalabalık oluşmuş durumda. Kimileri “kamera şakası” zannederek etrafta kamera arıyorlar. Diğer oyuncu ise başlıyor bağırmaya;
“Haydi, oyun başlıyooor! işçiler, memurlar, emekçiler, vatandaşlar) Tiyatro oyunu başlıyor! Zamlara karşı, açlığa
ve zulme karşı oyunumuz başlıyooor!” Bir anda toplanıyor
insanlar. Oyun alanımızsa iyice daralıyor. Egemenin altındaki emekçinin sözleri ilk tepkiyi doğuruyor. Bir adam kararsız şekilde alkışlıyor, sonra kitleye dönerek “adam
doğru söylüyor, alkışlayalım” diyor. Bir başka izleyici alttaki
emekçinin yanına geliyor, “Ezildi adam” diyerek ona yardım ediyor. O esnada oyun alanının içinde sandviç satmaya çalışan birine izleyicilerden biri çıkışıyor ve
bağırarak “Git sandviçini başka yerde sat! Burada daha
önemli şeyler var” diyor. Oyun izleyiciyle bütünleşmiş durumda. Sorduğumuz soruların yanıtlarını alıyoruz. “Daha
fazla kar için, daha fazla yoksullaşmamız isteniyor. Bir de
bunun adına fedakarlık diyorlar. Böyle bir fedakarlığa razı
mıyız?” “Hayır” sesleri yükseliyor. “Doğru söylüyorsunuz”
diyorlar. Yaşlı bir adam geliyor yanımıza. Elindeki kağıdı
uzatıyor bize doğru ve konuşmaya başlıyor. İlaç reçetesi
bu. “Pahalı olduğu için alamıyorum.” Reçeteyi alıyoruz
elinden. İzleyiciye doğrultarak “Hangimiz hasta olduğumuzda ilaç alabiliyoruz. Hastane kapılarında sürünmek
bizim hakettiğimiz bir durum mu?” Oyun artık doğaçtan
sürüyor. Örgütlenmenin gerekliliğini vurguluyoruz. Onayını
da alıyoruz.
Oyunu daha sonra birer gün arayla Şişli Bomonti Tekel
Bira Fabrikası işçilerinin “özelleştirme ve işçi kıyımına
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karşı” bir protesto eylemi içinde ve Bakırköy Özgürlük
Meydanı’nda oynadık. Kadıköy’de hayata geçirdiğimiz
yöntemi Özgürlük Meydanı’nda da uyguladık Cumhuriyet
Gazetesi muhabiri egemenin sözlerini bizim söylediğimiz
gibi değil de algıladığı biçimde yazmış. Özünde aynı sözler ama özellikle “Haydi Türkiye” sözünü oyuna dahil ediyoruz. Önümüzde Armutlu var. Kurban Bayramı sonrası
orada oynayacağız. “Biz oyunlarımızı oynamaya devam
edeceğiz.” “Serbestsiniz, gidebilirsiniz” diyen komiser
“Hayır” diyor, sertçe. “Neden?” sorumuzu “Bu bölgede
oynayamazsınız!” diye yanıtlıyor. Son sözümüzü söylüyoruz; “Ama oynayacağız!”
Büyük Armutlu Pazarı’nda oynamıştık oyunumuzu.
Pazar yerinde insan sayısının azlığı dikkatimizi çekiyor.
Kalabalık bir nokta arıyoruz ama boşuna. Oysa böylesi
halk pazarları tıklım tıklım otur. Yoksul halk artık pazar
alış-verişine bile çıkamıyor. Ekonomik terörün boyutlarını
burada daha somut görebiliyoruz. Burjuva kadına sinirleniyor bir izleyici. “Verginizi muntazam ödeyeceksiniz”
sözüne karşın, “Ödüyoruz ama kimin yararına? Devletin
yararına. Bize bir yararı mı var?” diyor, oyun alanında
dolaşarak. Sonra ekliyor; “Şimdi beni burda söyletmeyin,
çenemi açtırmayın.” İzleyicilerin arasına karışıyor.
Oyun sonrası otobüs durağında beklerken polis minibüsü yaklaşıyor ve ellerinde silahlarla geliyorlar yanımıza. “Çantalarınızı açın, arayacağız.” “Neden?” “Çok
konuşmayın, karakolda anlatırsınız derdinizi.” Bir sivil
polis eliyle işaret ederek bizleri gösteriyor. “Bunu alın...
bunu da...” Oyunu izlemiş ve memleket hayrına olmadığını kanaat getirerek ihbar etmiş diğerlerine. Durakta
bekleyenler şaşkın ve korkarak bakıyorlar. Gitmemek
için diretiyoruz. Zorluyorlar, tartaklayarak bindiriyorlar
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münibüse. Bir de gazeteci var yanımızda. Ama egemeni
oynayan oyuncu yok. Sivil polis bağırıyor emekçiyi oynayanı göstererek. “Bunun sırtındaki it nerde?” Eğer o
“it” lafı oyuncunun canlandırdığı egemeneyse kabulümüzdür. Karakolda tiyatrocu olduğumuzu söylüyoruz ısrarla. “Nasıl tiyatroymuş bu?” diyorlar. Alışık değiller ama
alışacaklar. Özellikle Armutlu’da oynamamızı kabul etmiyorlar. Korkuyorlar Armutlu’dan. Kolektif bir direniş geleneği
yaratan Armutlu
halkının
mücadelesi
tahammülsüz kılıyor egemenleri. Halka taşınan hiçbir etkinliği kabul edemiyorlar. Adeta bir prestij sorunu haline
getiriyorlar. 24 saat boyunca tutuluyoruz karakolda. Savcılığa bile sevk edilmeden bırakılırken “Oynayacağız” sözümüzü ertesi gün Kasımpaşa Camialtı ve Taşkızak
tersanesi işçilerine oynayarak yerine getiriyoruz.
Öğle tatilinde tersanenin önündeki sokaktayız. 2 tersanenin işçileri yemek sonrası, sokakta bir araya geliyorlar.
Yanımıza gelen bir işçi çalışma koşullarını anlatıyor.
Sonra sokağı göstererek “Bu sokak buranın Mahmutpaşa’sıdır” diyor. “Alışverişimizi burdan yaparız.” İşçilerin
çoğu sokakta duran ve arka kasası açık bir kamyonetin
ve biraz uzağındaki seyyar tezgahın etrafında toplanmışlar. Kap kacak, yiyecek, giyecek herşey var. Gerçekten
de minik bir Mahmutpaşa. Giyiniyoruz ve işçileri oyuna
çağırmaya başlıyoruz; “Haydi! Oyun başlıyooor”
Bu sefer yeni temin ettiğimiz küçük bir çan kullanıyoruz...
Sesi dikkat çekiyor ama zayıf. Kaldırımın kenarında çoktan yerini almış bir işçi espri yapıyor “Eee, işçi sınıfının
çanı da zayıf olur!” Gülüyoruz. Doğruluk payı var bu espiride. Şimdilik öyle ama ya ideolojisi... İşte o güçlü. Devrime ulaştıracak olan da bu ideolojinin önderliği. Oyunun
finalindeki sözleri daha güçlü vurgulamak gerekecek;
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“Bütün mesele zincirin kırılabileceğini düşünmekte,
gücün farkına varabilmekte... Tükürseniz sel götürür, yürüseniz yer sarsılır, uğultusu volkan olur, yerin dibine
batar bu sömürü saltanatı, toza dumana karışır bu asalaklar.” Büyük bir ilgiyle izliyorlar oyunu. Sorduğumuz soruları elbirliği etmişçesine bir ağızdan yanıtlıyorlar.
Egemen yere düşürüldüğünde sanki alkış tufanı kopuyor.
Oyun sonunda dağılmıyor işçilerin çoğu. Sohbet ediyoruz. Hayata geçirmek istedikleri direnişlerden bahsediyorlar. Biri soruyor; “Bu oyun izinli mi?” “Hayır” diyoruz.
“O zaman Tayyip sizin tiyatronuzu kapatır, dikkatli olun!”
Bir başkası giriyor araya; “Ooo! Tayyip’e gelene kadar
bunun Çiller’i var, Demirel’i var.” İşçiyi oynayanın, oyun
boyunca omuzlarında burjuvayı oynayanı nasıl taşıdığını
soruyor bir işçi. “Valla ben yoruldum izlerken” diyor.
Emekçinin sırtındaki asıl yükün daha ağır olduğunu söylüyoruz. Sohbetimiz uzuyor, bir işçi giriyor araya ve uyarıyor; “Sakıncalı olabilir, polis gelebilir, sizi buradan
çıkartalım.” Bir arabaya bindiriyorlar ve Şişhane’ye kadar
götürüyorlar. Bu derece sahiplenmeleri ve güvenliğimizi
almaları çok sevindiriyor bizi.
Sokak oyunları gözaltına alınma ve engellenme riskinin
fazla olduğu oyunlar. Bu nedenle güvenlik önlemlerinin
de alınması gerekebiliyor. Fakat bu güvenlik hiçbir
zaman oyun biter bitmez oradan “sıvışma” ya da polisi
görünce oyunu yarıda kesme biçimlerinde olamaz. Tiyatro yazarı, eleştirmeni Yılmaz Onay bir yazısında
sokak tiyatrosu üzerine şunları söylemiş; “...’tek devrimci
tiyatro’ diye dayatılmaya çalışılan, işçi sınıfından ve
örgüt disiplininden kopuk, küçük burjuva nitelikli bir
‘sokak tiyatrosu’ propagandası var. Bununda özellikle
‘seyyar satıcılar’ gibi ‘hemen toz olabilme’ niteliği, ‘devrimciliğinin kanıtı diye vurgulamakta. Oysa, aslında gene
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yalnızca ‘seyyar satıcı’ benzetmesi bile, olayın ‘devrimci’
değil, asıl ‘küçük burjuva’ sınıfsal karakteristliğini belirtmeye yeter.”
Öncelikle sokak tiyatrosu “tek devrimci tiyatro” yöntemi
değildir elbette. Sorun her yöntemi devrimci mücadelenin
hizmetine sokabilecek anlayışta olabilmek. Gerçekleri
tüm çıplaklığıyla, dolaylı yollara sapmadan ve sakınmadan ortaya serebilmek, bunu da tiyatronun kendine özgü
diliyle anlatmak; eğer amaçlanan, tiyatroyu bir sınıf silahı
olarak kullanabilmekse birçok yöntemden faydalanmayı
gerekli kılar. Sınıftan ve örgüt disiplininden uzak bir
sokak tiyatrosu anlayışı da peşi sıra küçük-burjuva yaklaşımları, temkinlilikleri ortaya çıkarır...doğru. “Hemen toz
olabilme’’ kıvraklığı (!), oyun boyunca izleyiciyle kurulan
iletişimi zedelemekle kalmaz, oyunla verilmek istenen
bedelleri pratikte göstermekte de berbat bir örnek olur.
Tabi bu durumda sokak tiyatrosu yönteminin meşruluğu
söz konusu değildir. İzleyici ise örnek olması gereken
devrimci bir kişiliği karşısında göremez.
Beykoz Deri Kundura Fabrikası önünde vardiya çıkışı
oyunu oynadıktan sonra ikinci kez gözaltına alınıyoruz.
O sırada işçilerle sohbet ediyorduk. Oyun sırasında özellikle iki kişi sık sık oyuna müdahale ediyor. Daha çok
umutsuz ve yılgın sözler söylüyorlar. “Yakında bu fabrika
kapatılacak ama işçilerin umurunda değil” diyorlar. “Boşuna oynuyorsunuz” diyor bir tanesi. “Bu millet adam
olmaz” gibisinden bir yaklaşım var. Onlar için verdiğimiz
cevabı oyunun bir parçasıymış gibi tüm işçilere söylüyoruz; “İki yol var önümüzde, bir tanesini seçmek zorundayız: Ya umutsuzluğa, yılgınlığa düşeceksin, boyun
eğeceksin sömürülmene ve fabrikanın kapatılmasına ya
da sınıf mücadelesi, direniş, dayanışma, bağımsızlık, de563
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mokrasi ve sosyalizm.” Oyun sonunda yanlarına gidiyoruz, “Neden bu kadar umutsuzsunuz” diyoruz. 12 Eylül
politikalarından bahsediyorlar, insanların tek tipleştirildiğinden, sınıf gerçekliğinden uzaklaştırıldığından vs.
Fakat vardıkları sonuç karamsar. Çıkış yolları kafalarında
net değil. Birkaç gün sonra yapılacak mitingden de bir
çare beklemiyorlar. Sohbet koyulaşırken polisler geliyor
ve gözaltına alınıyoruz. Ertesi gün savcılıktan bırakılırken hakkımızda dava açılıyor; işçileri ayaklanmaya teşvik edici propaganda yapmaktan. Devrimci kişiliğimizi,
sanatımızı ve anlayışımızı, sonuna kadar savunacağız.
Polis geldiğinde oradan ayrılmayı düşünmedik, etrafımız
çevrildiğinde sohbete “devam ettik. Bize güç veren bir
meşruluğumuz var.
Seçim vaadleriyle aldatılmalar, işten atılmalar olanca
vahşiliğiyle devam ediyor. Halk Ekmek büfeleri önünde
kuyruklar tam tersine çoğalıyor. Bir taksi şoförü “Artık yalnızca günlük yevmiyemizi çıkartmayı düşünüyoruz”
diyor, belediyelerde işçi kıyımı had safhada. Gebze Belediyesi’nde 733 işçi kapı önünde. Haklar ve Özgürlükler
Platformu olarak oradayız. Olayın yakıcılığı tüm kenti
sarmış, büyük bir öfke hakim. Dayanışma ziyaretleriyle
güç buluyor işçiler. Oyunumuz ise büyük bir coşku ve beğeniyle karşılanıyor. Oyun sırasında işçiyi oynayanın terini siliyor bir belediye işçisi; duygu dolu bir dayanışma
örneği bu. Oyun bitiminde yanımıza gelen işçilerden biri
“moral verdiniz bize” diyor. Amacımız da bu değil mi?
Moral vermek, cesaret vermek, direniş azmi vermek...
Onurlu bir geleceğin onurlu sahiplerinin sınıfsız, sömürüsüz dünyaları için.
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Oyunlarımız sürüyor kampanyayla birlikte. Daha bir çok
yerde Grup Yorum’un bestelediği Brecht’in “Halkın Ekmeği” şiiri söylenecek;
“Bilin halkın ekmeğidir adalet,
Bakarsınız bol olur bu ekmek,
Bakarsın kıt, bakarsın berbat,
Bakarsın doyum olmaz tadına
Azaldımı ekmek başlar açlık
Bozuldumu tadı başlar...”
Daha bir çok yerde ellerimizi birleştirip havaya kaldıracağız ve “Haydi! Açlığa ve Zulme Karşı Birleşelim” diyeceğiz. Ve daha bir çok yerde emekçiler ansızın
duyacaklar “Haydi! Oyunumuz Başlıyooor!” Sözümüzü...
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FOSEM (Fotoğraf ve Sinema Emekçileri)
- RÖPORTAJLAR “Paket açıklandıktan sonra işler tamamen düştü. Zamlar
bir cinayet oldu. İnsanların geçinmesi için sihirbaz olması
gerekiyor... Bu paketin refah getireceğine inanmıyorum.
Çünkü 80 senesinden bu tarafa aynı politika uygulanıyor
Bizden, küçük esnaftan topladığını Çankaya’da yiyorlar.
İyi bir yere gideceğini bilsek hep beraber, olan paralarımızı verelim. Müşteriyle ilişkilerimiz etkilendi. Esnafla
müşteri yani vatandaş yüz yüze gelmeye başladı.Bu bir
yerde patlayacak ama nerde patlayacağı bel olmaz. Yani
çok da uzun sürmez bu patlama Daha kötü şeyler de olabilir. Düzlüğe çıkmak için Çankaya’nın tamamen değişmesi lazım. Bu idareyle bu düzenin olmayacağına
inanıyorum.”
Bir Lokanta Sahibi
***
“Bu zamlar belki gerekli olabilir ama şu anda vatandaş
için pek gerekli gibi gözükmüyor. Hani belki ülke, devlet
için gerekli olabilir ama vatandaş çok zor durumda.
Çözüm bu siyasi partilerle mümkün mü, bilemeyeceğim.
Bu paketle daha iyiye çıkacağız diyen oluyor ama ne
kadar başarılı olacaklar bilemiyorum. İnanmak istiyorum
ama ...Valla örgütlenmeyi hiç düşünmedim ama düşünsek daha iyi olabilir. Yani halk olarak birlik olup bunun çözümünü aramak iyi olur ama bizde öyle birlik olacak halk
yok...
Bir yerden başlamak lazım, tabii. Düşünmedim ama düşünmek lazım yani...”
Bir Kasap
***
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‘Zamlar bizi çok kötü yakaladı. Ben aynı zamanda emekliyim, ama aylığımı alamıyorum. Halk geliyor ayakkabı
almak için alamıyor gidiyor. Bazısı bayramdan sonra vereyim diyor, bazısı aylığımı alayım öyle vereyim diyor. E,
benim buna gücüm yok ki. Bizden oy istediler, bize bunlan daha evvelden söylemediler. Biz kendi yağımızla
kavruluyorduk şimdi bu da yetmiyor, hükümeti, devleti
kurtarmaya çalışıyoruz. Halk için yapılan bir olay yok
Daimi suretle bugün bizi idare edenlerin lehine kanunlar
yapılıyor. İşçiler için, küçük esnaf için bir kanun yapılmıyor, söylenenler lafta kalıyor. Bilmiyoruz nedenini. Daha
ziyade işçilere zorluk çıkarıyorlar. Neden kapatıyorlar
fabrikaları onu anlayamıyorum. 50’den sonra bu memleket gerilemeye başladı. Yani ben 65 yaşındayım bu
kadar gerileme olduğunu hiçbir zaman görmedim.”
Bir Ayakkabı Tamircisi
***
“8 milyonun 4 milyonunu cebimizden aldılar. Derhal geri
verilmesini istiyoruz. Sendikamız var. Sendika yapmazsa
üzerimize düşeni tüm tepkileri göstereceğiz. 2 bin arabamız var, yollan keseceğiz, trafiği durduracağız. İETT
şoförlüğü ölümcül bir iştir. Bir şoför 5 sene çalıştığı
zaman %80 sağlığında kayıplar, hastalıklar meydana geliyor. Birde bu ekonomik tedbirler hepten bunaltacak
Günde 55 milyon can taşıyoruz Biz sağlıklı olmazsak bu
insanların sorumluluğunu nasıl taşıyacağız.”
Zeki Erbaş (İETT ŞOFÖRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI)
***
“Biz kamu emekçileri bu kararlardan en fazla etkilenen
kesimlerden biriyiz. Önümüzde temmuz ayında toplu
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sözleşme dönemi var. Şimdi maaşların dondurulması durumu var. Bu durumu tartışmayız bile. Çünkü tartışmak
bu durumu kabullenmek olacak Daha radikal bir mücadele süreci var önümüzde. Hükümet bugün bağıracak,
yarın bağıracak sonra durulacak gözüyle bakıyor. İşçi
sendikalan konfederasyonlan da bu uzlaşma zemininde
hareket ediyor. Özelleştirmeler ve KİT’ler’in kapatılmasıyla bir yardan da örgütsüz bir toplum yaratılmak isteniyor. Bunlara karşı her türlü mücadele yöntemini
kullanmalıyız. 5 Nisan kararlarının açıklanmasından
sonra duyurulan ‘Demokratikleşme Paketi’nin de bu kararlara duyulacak tepkiyi nötralize etmeye yönelik olduğunu düşünüyoruz Somut taleplerimizin gerçekleşmesi
tüm emekçi kesimlerde bir güç birliğini yakalamaktan geçiyor.”
Hanefi Sağlam (BEM-SENGENEL SEKRETERİ)
***
“Toplanan para yerinde harcansa; yani hırsızlığa artık
son verilsin. Vatan için, millet için her şeyi yapalım...”
“Fakirlerden alıp zenginlere dağıtıyorlar. Bunlar yanlış.
Demokrasi diyorlar. Ne yazık ki, demokrasi bizde yalnız
zenginler için var, fakirler için yok. Hiçbir politikacıya güvenmiyorum.”
‘IMFnin ne olduğunu biliyoruz Bizim politikacılar dışardan
gelen raporu okuyorlar o kadar. Bizim kaderimiz bu Dışardan yönetiliyoruz...’’
Kundura Atölye İşçileri
***
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“Biz biliyoruz ki bu krizin sorumlusu biz değiliz. Krizin sorumluları halklara hizmet yerine bomba yağdıran,, kurşun yağdıran, coplayan işten atanlardır. İkili
anlaşmalarla, üslerle, çekiç güçlerle ülke zenginliklerini
emperyalizme peşkeş çekenlerdir. Siyasi iktidardır,
MGK’dir. Başta ABD olmak üzere emperyalist tekellerdir,
IMFdir. Bizler onların fedakarlık isteklerine hayır diyoruz.
Bu fedakarlık masallarıyla bizleri uyutacağını sananlar
yanılıyorlar, İşimize, aşımıza göz koyanlara asla izin vermeyeceğiz. Örgütlü gücümüzü birleştirdiğimizde yaşamı
durduracak olan bizleriz. Çünkü örgütlü güç yenilmez.
Çünkü biz işçiyiz, memuruz, ev kadınıyız, öğrenciyiz.
Halkız, Haklıyız, Kazanacağız.”
Nilüfer Alcan (HAKLAR ve ÖZGÜRLÜKLER
PLATFORMU DÖNEM SÖZCÜSÜ)
***
HALK EKMEK KUYRUKLARINDAN
“Bu Tansu Hanım ekmeğe zam yapınca bu millet de ucuz
ekmeğe hücum eder tabi. Evde ödevlerim bekliyor ama
ben kuyrukta bekliyorum.”
12 yaşında Bir Çocuk
***
“Burdan ekmeği alacağım, bir de gidip beyimi işe yollayacağım. Neden böyle?
Allah kolaylığımızı versin. Bu böyle gitmez. Ya sonu ölüm
ya zulüm. Böyle olmaktansa zehirlesinler bizi..”
Ev Kadını
***
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‘Bu yaşamak mı evladım; torunlarını, çocuklarını büyütmek için ekmek kuyruklarına gireceksin. Onların hür yaşamasını isterim..”
80 Yaşında Bir Amca
***
“Bu millet insan, hayvan değil.”

Bir Ortaokul Öğrencisi

***
“Bir yavan ekmeğimiz var, ona da zam geldi..”
Ev Kadını
***
“Oyu verdim pahalılık oldu. Bundan sonra ne vercem ne
de alcam.”
Yaşlı Bir Amca
***
“Zenginlerin günü oldu. Ben kalp hastasıyım, burda ölüp
gidecem. Bu böyle olmaz yavrum.”
Yaşlı Bir Amca
***
‘Hükümetler değişiyor, iyi diye seçiyoruz, gelen gideni
bastırıyor...”
Ev Kadını
***
“Zamanı gelince bu halk hesap soracaktır.”
60 Yaşında Bir Emekli
***
“Yorum yok! Siz görüyorsunuz halimizi...”
Bir Emekli
***
“Ben 73 yaşındayım, bu memleketi bilirim. Bu böyle gitmez. IMF geldi, Ankara’yla görüştü, gereğini yaptı...”
Bir Emekli
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KAMYON ATELYE SANATI (KAS)
Tavır Dergisi - Mart 1997
Susurluk, Sanatçıları da Bir Araya Getirdi Susurluk’ta
meydana gelen kamyon Mercedes kazası, onlarca yıllık
kontrgerilla gerçeğinin bir anda gözler önüne, serilmesini
sağladı. Ortaya çıkan kontrgerilla gerçeği, halkın tüm kısımlarının tepkisini çekti. Çeşitli kesimlerden yükselen
tepki, onlarca yıldır haklarımızın üzerinde her türlü zorbalık, sömürü ve sefalet uygulamalarını en vahşi biçimde
gerçekleştirenlerin ve onların yürüttüğü faaliyetlerin
açığa çıkarılması suçluların yargılanması yönündeydi.
Türkiye’nin en kitlesel katılımlı protestoları yaşandı. En
bilinen ve yaygın uygulanan protesto eylemi ışık söndürme eylemiydi. Televizyon kanallarında canlı yayınlanmıştı. Ve devrimci mahallelerde on binlerce kişilik
meşaleli yürüyüşler yapıldı.
Susurluk’takiler Halkın Sanatına da Düşman
Susurluk’takiler, iyiyi ve güzeli, haklıyı ve doğruyu temsil
eden ne varsa hepsine düşman olmuştur. Yıllardır halkı571
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mız üzerinde baskı ve terör estirenler onlarca aydını cezaevlerine hapsetmiş, susturmaya çalışmış, susturamayacağını anladığı birçok aydını da katletmiştir.
Maraş’taki, Sivas’taki katliamların sorumluları, bugün ortaya dökülenlerden de öğreniyoruz ki, halkın sanatçılarına da yönelmişlerdir.
KAS Nasıl Oluştu?
Aralık ayının ortalarında, bizlerin önerisiyle başlayan ve
Susurluk gündeminden adım atmaya başlayıp, giderek
daha uzun erimli bir birlikteliği hedefleyecek olan bir
aydın sanatçı oluşumu için çalışmalar başlatıldı.
Aydınlar ve sanatçıların geniş bir şekilde katılabilmesi
için öncelikle çağrıcı bir grup oluştu: Mazlum Çimen,
Emin Karaca, Yusuf Çetin, Ahmet Soner, Nur Sürer ve
Kemal Sahir Gürel’den oluşan grup, tüm sanatçıların
konu üzerindeki düşüncelerini aynı potada buluşturabilmek için 17 Aralık 1996 günü BİLSAK’ta bir araya gelme
daveti çıkardı. Davet, ilk toplantıda 32 sanatçıyı bir araya
getirdi.
Toplantıda TYS Genel Sekreteri Emin Karaca, Grup
Yorum elemanı Kemal Sahir Gürel ve Sinesen Yönetim
Kurulu üyesi Ali Yaylı, Divan’ı oluşturdular.
Toplantıda, geniş bir katılımla zenginleşen birçok öneri
hep birlikte tartışıldı. Bunlar, temel başlıklarıyla şöyleydi.
Ülke içinde ve dışında geniş bir etki sağlamaya yönelik
her türlü sanatsal etkinlik örgütlemek ve suç duyurusunda bulunmak. Ayrıca “İtham ediyoruz!” başlıklı, kökeni on yıllara dayanan kontrgerilla uygulamalarının
sorumlularına ve icraatlarına yönelik bir metnin oluştu572
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rulması, bu metnin kamuoyuna sunularak bir kampanya
başlatılması önerildi. Yine, toplumda kaygı verici bir durumda ortaya çıkan bir karşılık, bir tepki olarak tanımlanan ve toplumsal işleyiş yasasını anlamaya yardımcı
olan, kötü sonuçlardan kurtulma isteğini kolektif bir
tarzda dile getiren ve kendi içinde tiyatral öğeler taşıyan
‘Ritüeller’ yoluyla halkla iletişim kurmak için bir “Kamyon Şenliği” önerisi getirildi. İlk toplantıdan çıkan tek
karar, Oturma Eylemi’ne her hafta katılma kararıydı.
İlk
toplantının
ardından,
sanatçılar
“Oturma
Eylemi”ndeydi. Kayıp analarından Elif Tekin, oğlu Düzgün Tekin’in giysilerini sanatçılara teslim etti. Sanatçıların
bir kısmı, Genel-İş Sendikası’nın İstanbul’da düzenlediği
ve 1500 kişinin katıldığı “Kemal Türkler’i Anma Gecesi”ne destek vererek, Düzgün’ün elbiselerini kuşanıp
duyarlılıklarını başka yüreklere taşıdılar.
Bu elbise, her hafta gerçekleştirilen oturma eylemlerinde
başka bir sanatçıya teslim edilip elden ele taşınacak ve
her etkinlikte kayıpları, işkenceleri yaratanların suratlarına indirilen bir tokat olarak gelenekselleşecekti.
İkinci toplantı, İstiklal Caddesi’nde bulunan İktisatçılar
Lokali’nde 21 Aralık’ta gerçekleştirildi. Bu kez daha geniş
bir sanatçı katılımıyla yeniden değerlendirme yapıldı,
program çıkartıldı. 1996’yı 97’ye bağlayacak olan 31 Aralık günü, yeni yıla daha umutlu girmeyi hedefleyen sanatçılar, yılın bu son gününde gerçekleştirilecek
“Kamyon Şenliği”ni önlerine koydular. Sanatçı Bilgesu
Erenus’un yazdığı ve ortaoyunu tarzındaki bir metin üzerinde yeni düşünceler geliştirildi. Bu oyun, etkinliğe katılmayı düşünen tüm tiyatro grupları tarafından, farklı
yorumlarla sahnelenecek ve şairler, müzik grupları, mü573
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zisyenler ile konuşmacılar ise şenliğe bütünleyici tarzda
katılım sağlayacaklardı.
Devlet bir kertenkeleydi. Susurluk kazası ile yıpranmış
kuyruğunu bırakarak herkesi oyalamayı, kopmuş kuyruğu izleyen seyirciler haline getirmeyi istiyordu. Oysa
kertenkelenin kuyruğunu değil başını yakalamak gerekliydi. Oyunun muhtevası bu ana temadan oluşuyordu.
Sonraki toplantılar, Opera ve Bale oyuncularının vakfı
olan TOBAV Lokali’nde gerçekleştirildi. Burada şenliğin
teknik detayları ve iş bölümü şekillendirildi. İlerleyen günlerde bu birlikteliğe isim bulmanın gerekliliği tartışılmaya
başlandı. Çünkü bu oluşum etkinliklerini, kendini ifade
edebileceği bir isimle duyurmalıydı. İsim konusu uzun bir
tartışmaya yol açtı. Toplantıda “Kamyon Atelye Sanatı”,
“Mahalle Sanatçıları”, “Işığı Taşıyanlar”, “Kirliliğe
Karşı Sanatın Sesi” gibi belli başlı öneriler oylamaya
sunulmuştu. ‘Kirliliğe Karşı Sanatın Sesi’ oylamada en
baskın benimsenen öneriydi. Ancak “Kamyon Atölye
Sanatçıları” önerisini ısrarla destekleyen bir grup sanatçıyla ortak bir görüş sağlayamamamıza rağmen, tartışmaların kısır döngüye dönmesinden duyduğumuz
rahatsızlık sonucu “Kirliliğe Karşı Sanatın Sesi” önerimizi geri çektik.
“İlle de benim dediğim olsun” zihniyeti, kimden gelirse
gelsin, ortak noktaların birleştirilmesi gereken bir ortamda dayatmacılık demektir. Biz bu dayatmacılığa karşın, önü açılabilecek bir birlikteliğin ilk aşamada
tıkanmaması gerektiği düşüncesiyle hareket ettik.
Ancak, tüm birlikteliklerde ve bu birlikteliklerin çeşitli
aşamalarında dayatmacılığı reddettiğimizi de belirtmek
gerekiyor.
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Şunu da belirtmekte yarar var ki, sanatçılar birlikler yaratma ve bu birlikleri sağlamlaştırma noktasında çok
yeni. Bu tarz birlikteliklerde, çok deney yeni kazanılacağı
için, elbette ki her şeyin mükemmel bir zeminde yürütülmesi mümkün değildir. Şunu da biliyoruz; başlangıçta
düşünce sistemi bazındaki ayrılıklar, farklı kavrayışlar ve
oluşumlar sebebiyle oturmamışlıklar olacaktır. Doğru bir
işleyiş ve ifade, birlikteliğin çalışma gücü ve enerjisi içinden çıkacaktır. Ve yine, elbette ki herkesin kendine özgü
bir düşünce tarzı, yaklaşımı olacaktır. Ama sorun, bunu
demokratik bir tarzda ifade edebilme ve karar altına alabilmektir. Herkes ortaya çıkan sonuçtan tatmin olmayabilir. Ama genel eğilim ne ise, bu eğilimi herkes
tanımalıdır. Aksi takdirde herkes, kendi benimsediğini
“Salt kendi düşündüğü onaylanmadı” diye reddedebilen
ve birlikteliği dağıtıcı, daraltıcı yaklaşımlar gösterebilecektir. Sanatçılar bu olgunluğu göstermelidir.
Toplantılardan çıkan kararlardan biri olan yeni yıl şenliği
için adımlar atmaya başlayan Kamyon Atölye Sanatçıları
KAS Şenliği, 31 Aralık günü geniş bir programla Beşiktaş’ta gerçekleştirdi. Saat 13.00’dan yaklaşık 18.00’e dek
süren şenlikte müzik ve tiyatro grupları, şairler ve yazarlar yer aldı. Şenlik, meşalelerle, “Bin Operasyon Aydınlansın” sloganlarıyla halaylar çekilerek bitirildi.
Bu şenlik KAS’ın ilk ciddi etkinliği oldu. Böylelikle, tartışılan
program sadece kağıt üzerinde kalmadı ve büyük bir etkinlik el birliği ile hayata geçirildi. Oldukça yoğun bir sanatçı katılımı ile böylesi bir şenliği kotarmak motive edici,
sevinç verici ve güven aşılayıcıdır. Uzun bir süredir; kapalı
bir mekanda değil, sadece basın açıklaması okuyup yetinerek değil, sanatsal yaratıcılığı katarak, üreterek böylesi
bir etkinlik sanatçılar tarafından ortaya konulamamıştı.
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Sanatçılar, kendi örnekleri ile gerçekleştirdikleri bu şenlikte öz güçlerine güvenmeyi de öğrenmişlerdir. Daha önceleri, ortaya konulmak istenen birçok duyarlılık yasak
savma biçiminde ortaya konulmuş, cılız kalmış ve kitleler
üzerinde etkili, ses getirici bir işlev görmemişti. Bu kez
kolektif bir çalışmayla hayata geçen ve yeni bir üretimle
kendini sunan bir çalışma ortaya çıkartılmıştır. Bu nitelikleriyle pek çok olumluluğa da sahiptir. Güzel geleneklerin başlangıcı yapılmıştır. Ama şenliğin hazırlanışından
iş bölümüne, duyurusunun yapılmasından sorumlulukların ortak şekilde omuzlanmasına kadar bir dolu eksikliği
de yok değildir. Bunların bazıları ‘ilk deney’ olduğu için
bir ölçüde ‘acemiliğimiz’ olarak değerlendirilebilir. Hataları olmayan, ideal bir organizasyonu başarmak zaten
mümkün değildir. Ancak, gerek katılan bazı sanatçıların
(KAS’ta da yer alan) “ben sahnede yer alırım, görevimi
tamamlarım”a denk düşen yaklaşımları, gerekse de farklı
kültür merkezlerinin öneriye geldiğinde herkesten fazla
söz söyleme isteğine karşılık, olayın emekçiliği noktasında yeterli duyarlılık ve sahiplenmeyi göstermemeleri
eleştirilmesi gereken bir yandır.
Bu etkinlik, “hepimizin ortak emeğiyle hazırlandı” diyorsak,
başından sonuna dek tüm ayrıntılarına vakıf olabilmeyi de
hedeflemek gerekirdi. Etkinliği sahiplenmek için, başından
sonuna dek etkinlik alanında bulunmak gerekir. Yoksa bugüne dek onlarca şenlikten programımızı bitirmeden ayrıldığımız da oldu. Ama bu şenlik bizim şenliğimiz: onu
bizim emeklerimizin ürünü olarak görmek gerekir.
KAS oluşumu, ülke sorunlarını ciddi anlamda sahiplenmek isteyen sanatçıların katılımıyla oluştu. Geçmişteki
birlik, platform deneylerinin aksine, laf değil iş üreten bir
yapı olma özelliğini gösteriyor. Sanatçıların bu oluşumu
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geliştirme istekleri görülüyor. Oysa bugün için yapılanlar
yeterli görülmemelidir. Bu istek daha da programlı, canlı
ve üretken bir aşamaya taşınmalıdır. Demokratik bir işleyiş tarzını içselleştiren, herkesin kendini ifade etme ve
katılım olanaklarını sağlayan, güven ilişkilerini geliştiren
ve daralan değil gün geçtikçe daha da genişleyen, genişlediği noktada da anlayışını netlikle ortaya koyan bir
perspektifi hayata geçirebilmeler.
KAS, bugün kendi kabuğuna hapsolma, daralma gibi bir
tehlikeyle karşı karşıyadır. Bunu da aşmak için KAS’ın
hedeflerinin tüm sanatçıların hedefleri olduğunu, taleplerimizin ilerici, demokrat tüm sanatçıların talepleriyle kesiştiğini özümsemek ve sanat çevrelerine kavratmaktan
geçiyor. Hepimiz, geçmişin birlik deneylerinin olumsuz
noktalarını irdeleme cesaret ve açıklığını gösterebilmeli,
ön açıcı ve geliştiren tarzda olumsuzlukları sorgulayıp,
doğru ve sağlıklı olanı yakalamalıyız.
Demokratik bir işleyiş ve herkesin kendisini özgürce
ifade edebilmesinin zeminini yaratılamadığı ortamlar her
zaman daralma tehlikesi yaşayacaktır. “Ne yapalım gitmişlerse, programımızı kalanlarla götürürüz” anlayışı
doğru bir yaklaşımı içermiyor. Mesele, kimi sanatçıların
‘bir şeyler yapma isteği olmayan’, coşkusuz insanlar olması değildir. Onların önerilerine değer veren ve birlikteliği sahiplendiren bir anlayış taşınmalıdır.
Oysa katılan sanatçılar kendileri dışında daha geniş bir
katılım olması için çaba göstermemişlerdir. Bu bizi kendimizle sınırlandırmıştır. Tanınmış olsun veya olmasın,
daha birçok aydın ve sanatçı bu birlikteliğe davet edilmeliydi. Herkesin, ayrı zamanlarda da olsa, zamanları
ve birikimleri ölçüsünde bu birlikteliğe katabilecekleri çok
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şeylerin var olduğuna inanıyoruz. KAS, içinde yer almayan sanatçılarla da önlerine ortak programlar koyabilmelidir.
“Birliktelik genişlerse daha da şekilsiz bir oluşuma yol
açar” kaygıları yer yer taşınmıştır. Oysa sorun bu da değildir. Birliğin yapacağı şeyler, herkesin ortaklaşa yapabilecekleri şeylerdir. Hedeflerimizde, programlarımızda
ortaklaşabilmek, sanatsal bir duyarlılık üzerinde yürüterek sonuç alabilmektir olması gereken.
KAS oluşumuna iddialar yüklemiyoruz. Ama bu saydıklarımız ölçüsünde geliştirildiğinde kısa zamanda güçlü
ve ses getiren büyük bir sanatçı örgütlülüğüne dönüşeceğine yürekten inanıyoruz.
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Bertolt BRECHT ve Epik Tiyatro Kuramı
Tavır Dergisi - Ahmet Yapar - Ağustos 2006
“Eleştirel toplumcu gerçekçi tiyatro olarak epik tiyatroyu
kuramsal ve uygulamalı olarak temellendirmiş olan B.
Brecht, asıl olarak Meyerhold ve Piscator deneyimlerini
özümseyerek, yepyeni bir tiyatro deneyiminin ufuklarını
açmıştır.
Aristotelesçi olmayan tiyatro ve dramaturgi anlayışını temellendirmiş, kurumsallaştırmış ve yöntemleştirmiş olan
Brecht, bu bağlamda, öğretisel oyun kavramını getirdiği
kadar, epik sahneleme, epik sahne tasarımı, epik müzik
ve epik dramaturginin ilkelerini de koymuş; epik tiyatro
ile Aristotelesçi tiyatro arasındaki karşıtları kuramsal olarak gerçekleştirmiş, sahneyi değiştirebilirliğinin ortamı
olarak almıştır.”
Burgen Bertolt Friedrich Brecht, 1898’de Augsburg’da bir
kâğıt fabrikası müdürünün oğlu olarak dünyaya geldi.
Brecht, Koniglisches Realgymnasium’a gitti, ilk şiirleri
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1914’te yayımlandı; edebiyata ve tiyatroya ilgi duymasına karşın, Münih’te Ludvvig Maximilian Üniversitesinde
tıp okumaya başladı. 1918’de askere alındı, gezici askeri
hastanede çalıştı. 1918’de “Bavyera’daki Baal”i yazdı.
1919 yılında itibaren siyasetle uğraşmaya başlayan Bertolt Brecht, Münih’te Bağımsız Sosyal Demokrat Parti’ye
girdi. Bu dönemde Augsburger Volkwille’e tiyatro eleştirileri yazdı. Tıp öğrenimini bırakarak, Müncher Kammerspiele’ye girdi. İkinci oyunu olan Trommeln in der Nacht
(1918-20, Gecede Trametler) burada sahnelendi ve Kleist Ödülü’nü kazandı. Münih sanat çevresine katıldı, Bavyera halk güldürüsünün temsilcisi olan Kari Valentin’le
dostluk kurdu.
1924’te Berlin’e geçti, Deutsches Theatre’da Max Reinhardt’ın yanında yönetmenlik yaptı; 1924’te Marlovve’dan serbest bir uyarlama olan Leben Eduards des
Zweiten vom England’ı (İngiliz Kralı II. Edvvard’ın Yaşamı) sahneledi.
Haşek’in Aslan Asker Şvayk’ını uyarlaması için Ervvin
Piscator’a yardım etti (1923). Epik tiyatro üstüne görüşlerinin etkisi altında kaldığı Piscator’la işbirliği sonucunda
Mann İst Mann’ı (1927, Adam Adamdır) yazdı.
Helena Weigel’la evlendi; yakın işbirliği yapacakları besteci Kurt Weill’la tanıştı; Die Dreigroschenoper (1928, Üç
Kuruşluk Opera) adlı ilk epik operası, bu işbirliğinin verimli bir ürünü oldu.
Nazi iktidarı ve vatandaşlıktan çıkarılış
Naziler’in yönetime geçmesiyle birlikte, Brecht’in oyunlarını sahneleme imkanı da kalktı; 1933’te Reichstag
580

tiyatro
yangınından bir gün sonra Prag Üzerinden Viyana’ya
geçti; Die sieben Todsünden der Kleinbürger (1933, Küçük
Burjuvanın Yedi Günahı) oyununun Paris’te oynanışından
sonra, Kurt Weill’la işbirliği sona erdi. 1933 yılı sonunda
Danimarka’ya geçti; 1933’te Üç Kuruşluk Opera’ya dayanan Der Dreigroschennovel (Üç Kuruşluk Roman) Hollanda’da yayımlandı. 1935’te Nazi Yönetimince Alman
vatandaşlığından çıkarıldı; o yıl New York’ta sahnelenen,
Gorki’nin aynı adlı romanına dayanarak yazdığı Die Mutter
(Ana) adlı oyununu izlemek üzere ABD’ye gitti.
Nazi yönetimine karşı etkinlikler arasında, Moskova’da
yayımlanan Des Wort (Söz) adlı derginin yabancı ülke
editörü oldu; bu yıllarda Nazi yönetimini hedef alan
Furcht und Elend des Dritten Reiches (1935 / 38, Hitler
Rejiminin Korku ve Sefaleti) gibi oyunlar ile 1938’de
uranyum atomunun ilk kez parçalanması üzerine bilim
adamının sorumluluğunu işleyen Leben des Galilei’nin
(1938 / 39, Galile’in Yaşamı) adlı oyunu yazdı.
1939’da Hitler’in Danimarka’ya girmesi üzerine İsveç’e,
1940’ta da Finlandiya’ya geçti; 1941’de Helsinki Birleşik
Devletler Konsolosluğundan vize alarak Sovyetler Birliği
üzerinden ABD’ye (Santa Monica) gitti.
Hollywood için senaryolar yazarak geçimini sağlamaya
çalıştıysa da, ancak bir senaryosu filme alındı (Hangman
Also Dies, 1942, Cellat da Ölür); burada müzikçi H. Eisler ve Paul Dessau’la yönetmen Piscator ve yazar Heinrich Mann’la buluştu; Charles Kaughton’la ve Joseph
Losey’ le birlikte Galilei’nin Yaşamı’nı yeniden düzenleyerek İngilizce’ye çevirdi ve sahneye koydu (1947),
Charlie Chaplin’le ve kendi düşüncelerinin bir savunucusu olan yazar Eric Bentley’le dostluk kurdu.
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1947’de Komünist Parti’yle ilişkileri konusunda Amerikan
Karşıtı Faaliyetler Komitesi karşısına çıktı, Hanns Eisler’in kendisinin 1930’da partiye girmiş olduğu yolundaki
ifadesini yalanladı ve komitenin sorularını cevaplamadı;
ertesi hafta, Gelilei’nin New York temsilini beklemeden
İsviçre’ye kaçtı. 2. Dünya Savaşı sırasında Brecht’in üç
oyununu sahnelemiş olan Zürich Shauspielhaus kendisine yardımcı oldu ve burada kendi Antigone (1948)
uyarlamasını sahneledi.
1948’de Doğu Almanya’dan gelen öneri üzerine Doğu
Berlin’e geçti, orada karısı Helena Weigel’le birlikte Berliner Ensemble’ı kurdu (1949); topluluk, 12 Kasım’da
Herr Puntila und sein Knecht Matti (Bay Puntila ile Uşağı
Matti) oyunuyla sanat yaşamına girdi.
Berliner Ensemble’ın dramaturg ve yönetmeni olarak
görev alan Brecht, Berliner Ensemble’ı “epik tiyatro
okulu” ve dünyanın en iyi tiyatrolarından biri yaptı; peş
peşe sahnelediği oyunlarıyla, Berliner Ensemble, epik tiyatro pratiği ve estetiğinin merkezi oldu.
1950’de gezi özgürlüğüne kavuşabilmek için karısıyla
birlikte Avusturya vatandaşlığına Geçen Brecht, 1953’te
PEN Kulüp Başkanı oldu.
Die Tage der Commune’den (1949, Komün Günleri)
sonra oyun yazmayı bıraktı; 1939’da yazmış olduğu ve
Paul Dessau’nun müziklerini yaptığı Das Verhör des Lukullus (Lukullus Duruşması) adlı operası Berlin Devlet
Operası’nda bir temsil yaptıktan sonra kaldırıldı.
1951’de Doğu Alman Devlet Ödülü’nü aldı; 1953’teki komünizm karşıtı ayaklanma üzerine hükümete bir uyarı
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mektubu yazdı; 1954’te, Berliner Ensemble, Schiffbauerdamm’daki kendi yerine yerleşti; açılış oyunu, Der Kaukasische Kreidekreis (1943 / 45, Kafkas Tebeşir Dairesi)
oldu.
1955’te Moskova’ya giderek (Üç Kuruşluk Opera dışında
hiçbir oyunu Sovyetler Birliği’nde sahnelenmemiş olduğu
halde) Stalin Ödülü’nü ve Paris Uluslararası Tiyatro Şenliği’nin bir ödülünü aldı. Kendi tiyatrosunda (Farquhar,
Hauptmann, Lenz ve Shakespeare’den) oyunlar koymayı sürdürdü; 1956’da kalp yetmezliğinden yaşamını
yitirdi.
Brecht, getirdiği kuramlar ve oyunları ile tiyatroya yeni bir
bakış açısı getirmiştir. Brecht kendisine kadar süregelen
tiyatro anlayışını kökünden yıkmış, epik tiyatro kuramları
ile Göstermeci Epik tiyatronun temellerini atmıştır.
Brecht’in söyleyecek çok sözü, seyirciye göstermek istediği pek çok şeyi vardı. Brecht, seyircinin gözünü boyayıp alkış toplamak değil, seyircinin kafasına yönelmek
istiyordu. Seyirciyi koltuğunda uyutmak yerine her an
ayık tutmaya çalışıyor, seyircinin kafa yormasını, düşünmesini, fikir üretmesini, olaya eleştirel bir gözle bakmasını istiyordu. Bu yüzden Çin ve Japon tiyatrosundan
esinlenerek, çağdaş veriler de kullanılarak epik tiyatronun kuramlarını oluşturdu.
Kendini tüm dünyaya kabul ettirmiş, geliştirdiği kuramlar
ve oyunları ile tiyatroya yeni bir bakış getiren bir tiyatro
adamıdır. Brecht kendisine kadar süregelen tiyatro anlayışını kökünden yıkmış, yerine yeni tiyatro kuramları ile göstermeci, Epik Tiyatronun temellerini sağlamlaştırmıştır.
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Epik Tiyatro
Brecht’in eserleriyle yakından ilişkisi bulunan bir terimdir.
Epizodun eserleriyle de ilişkili bir kavramdır. Epizodun
doğasını öneren ve yüzey detayıyla uğraşan Almanca
kullanımından türeyen anlamı taşır.
Epik tiyatro, destansıyla karıştırılmamalıdır. Brecht’in tiyatrosu, kahramanlarını ele alışından dolayı anti destansıdır. Brecht’in “Mahagonny Şehrinin Yükselişi Ve
Düşüşü” oyununun notlarında, Brecht, epik tiyatrosunu
anti tezler serisi olarak tanımlar.
Epiğin, konudan çok hikaye etmeye odaklandığını söyler.
Seyirciyi dünyayla yüz yüze etmeye gelmeye ve dünya
hakkında kararlar almaya zorlar.
Oyunun sonunda seyirciyi dünya içinde aktif yapmaya çalışır. Bu, Brecht’in “Aristoteles Draması” dediği etkiden
farklıdır. Bu tür oyunlar seyirciyi “işin içine” katar, onları
oyunun eylemiyle bütünleştirir, kişisel karakterlerle tanımlar, politik yargı için kapasitelerini duyguyla gölgeler.
Brecht, insanı ve insanın durumunu değişmez olarak gösteren, karakterlerin kaçınılmaz bir sona sürüklendiği, bir
tür kader olduğu oyunları onaylamaz. Olayların nedenselliğine yakalanmış bir seyirci, oyunun içinde ve dışında bulunan insanların olayların yönünü çevirme ve onları kontrol
etme serbestinin bulunduğunu kavrayamaz.
Brecht, daha fazla iyimser olanaklar sunan, ilerici ve belirleyici olmayan bir oyun tercih eder. Bu yüzden dramlarını seyircinin özgürlüğüne çağrıda bulunan, sahneleri
birbirinden zaman aralıklarıyla ayıran bir yapıda yaratmıştır, böylece oyunları Alman yazarın belirttiği gibi ko584
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nuya bağlı ve seyircinin düşünmeye zamanı olacak şekildedir. “Her sahne kendi içindedir” der Brecht, “bir
sahne diğerini hazırlar” yerine.
Epik oyun montajı kullanır. Doğrusal bir harekete sahip değildir. Seyircinin kurguya fazla dalmasından kaçınmak için
“sıçramalar ve kıvrımlarla” ilerler ve Brecht kendi görüşündeki katharsisi (“Katharsis” seyircinin korku ve acıma
duygularından arınmasıdır. Antik Yunan Tiyatrolarının amacıdır. Bu deyimi tiyatroda ilk kullanan (Poetika) Aristoteles’tir.)
kullanarak dünyada oyunculuk üzerindeki baskıyı azaltır.
Sahne içindeki ve aralarındaki boşluklarda, uzaklaştırma
mekanizmaları kullanılır. Hikaye etme, bloklar halinde
perdelerde yansıtılır. Bir arka örtü, oyun dışındaki “gerçek” hayatı gösterir.
Brecht’in “Galileo” oyunu oynanırken arkada gösterilen
nükleer patlama gibi... Bu yolla, hikaye ve tarih arasındaki bağlantı vurgulanır. Böylece epik drama ve alegori
bağlantısı kurulur.
Epik ve “dramatik” tiyatro arasındaki ayrımı göstermek
yararlı fakat çok keskindir. Brecht’in tiyatrosu, ahlaki ve
kronik oyunları da kapsayan birçok biçimden oluşan bir
sentezdir. Komedi ve Doğu tiyatrosundan alınan teknikleri
kullanır. Brecht aynı zamanda Yunan trajedisini ve Shakespeare’in oyunlarını da incelemiştir, bu yüzden Shakespeare, Sofokles ve Çehov’u “dramatik”, kendi oyunlarını
da “epik” diye adlandırması bir yalınlaştırmadır.
Bunlar ve diğer oyun yazarları, Brecht’in uzaklaştırma
mekanizmaları diye adlandırdığı teknikleri kullanırlar ve
epik öğelere sahip çıkarlar.
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Brecht’in, “Cesaret Ana” oyununda, dramatik tiyatronun
tanımlamaları ve epiğin mesafelemesi ya da yabancılaştırması arasında gerilim vardır. Bu ikisi de güç kaynağı
uyandırır, fakat “Oidipus” ve “Kral Lear” gibi hemen
hemen sahip olduğu her şeyden mahrumdur.
Brecht için soru şudur; “Ne öğrendi ve cevap ne?”
“Hiçbir şey”, seyirciyi uzaklaştırma anlamına gelir fakat
pratikte geriye daha çok sempati kalır.
1953 yılında “Tiyatro İçin Kısa Organum” adlı eserinde
şöyle yazar; “Ağabeyinin savaş dışı kalmasından dolayı
ağlayan bir kız kardeş; bu bir köylü savaşıdır, köylülere
katılmak için savaş dışı olan bir köylü. Kendimizi onun
ıstırabında kaybedecek miyiz yoksa etmeyecek miyiz?
Karşılıklı duygularımız çift yöntemi tanımak ve hissetmekten kaynaklanır...”
Brecht’in epik tiyatrosu, Shakespeare’inki gibi birçok türü
bir araya getirir. Onun orijinalliği karışımın doğasında
yatar.
Aynı zamanda Brecht’in biçim ve ideoloji arasındaki ilişkiye verdiği önemde ve belki de özellikle seyircilere kendi
sorunlarını kendileri yazmaları çağrısında bulunmasında
da bu görülür.
“Sezuan’ın İyi İnsanı (1938-1941)” oyununda bunu
açıkça görebilmekteyiz.
Epik tiyatronun “rasyonel” ve “soğuk” olduğunu söylemek pek doğru olmaz. Yaşlanan “Galileo”nun veya
“Cesaret Ana”nın görsel tanıtımı sempatiyi arttırır. Me586
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safeleme tekniklerinin bu işlemi kestiği doğrudur. Şokları
devam eder. Fakat şok, bir hissel etkidir.
Brecht’in yabancılaşma etkisinin iyi kurulmuş mekanizmaları üzerinde kullanımı çoktur fakat onun tiyatrosunda
bunlar derin bir insan kavramıyla ilgilidir.
Brecht ilk oyunlarıyla dışavurumcu akımın içindeydi. İlk
oyunu olan Baal’i yazarken George Büchner’in etkisi altında olan Brecht, başkaldırı içinde entelektüel bir anarşiye yöneldi.
Onun için dünya “boş bir evren”di. Yazar, “Baal’i yazarken “Büchner”in “Woyzeck” oyunundan etkilenmiş,
“Komün Günü (1948-1949)” adlı yapıtında da yine aynı
yazarın “Danton’un Ölümü”nü örnek olarak seçmişti.
Oyunda Brecht’in kendisini temsil eden Baal, ölürken
“dünyanın, tanrının pisliğinden var olduğunu” fısıldıyordu.
I. Dünya Savaşı’nın sonucu yayılan karamsarlık, eski değerlere karşı olma ve anarşik tutum Brecht’in ilk şiirlerinde ve oyunlarında belirgindi.
Yazar, çağının dehşetini ve kokuşmuşluğunu yaşıyordu;
“boğulan kızlar”, “kokan leşler”, “öldürülen çocuklar”, “ölen askerler” onun en çok kullandığı imgelerdi.
Brecht de her çeşit savaşa karşıydı. Ona göre, savaş tutucu insanlarla kaplı dünyada kaçınılmaz bir olaydı ve savaşın sürüp gittiği böyle bir dünyada da adalet olamazdı.
Dışavurumcu akım içindeki Brecht’te kötülük tarafından
kirletilen ve akıl dışı güçlerin kör gözleriyle yönetilen bir
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dünya vardı ve insan bütün bunların karşısına çaresizdi.
Brecht’in gençlik yılarında yazdığı “Mazeppa’nın Baladı” adlı şiirinde, insanlık, çaresizlik içindeydi ve kör bir
güç tarafından sürüklenip götürülüyordu.
İnsanın çevresindeki dünya da bu sürüklenmeye karşı ilgisizdi. Brecht’in ilk oyunu “Baal’in kahramanı da böyle
sürüklenip gidiyordu.
Yazarın ikinci oyunu olan “Gece Çalan Davullar
(1918)”da, insanın kendi denetimi dışında sürüklendiği
imgesi tekrar ortaya çıktı. “Kentlerin Ormanında (19211923)” adlı oyununda, iki kafadar, kendi denetimleri dışındaki güçler tarafından sürüklenip gidiyorlardı. Bu
oyunda insanın yalnızlığı ve kopmuşluğu vurgulanıyordu.
“II. Edward (1923-1924)”da, kahraman, bilinçaltı güçlerine karşı koyamamaktaki güçsüzlüğü ile kendi kendini
yok ediyordu.
“Adam Adamdır”da balyacı “Galy Gay” öylesine pasif
bir insandı ki, üç sert asker onu bütün kişiliğini siliyorlardı
(Brecht, bu oyunu, daha sonraki yıllarda, Galy Gay’ın işbirlikçiye dönüşümünü vurgulayarak düzeltti.)
Brecht’in dışavurumculuğun etkisi altında olduğu ilk evresinde yazdığı oyunlardaki kişiler pasif, çevreye karşı
koyamayan, kendi yıkıntılarını getiren insanlardı. Bu ilk
evredeki oyun kişileri iki belirgin kesimde ele alınabilir:
Vahşeti yaratıp başkalarını yok eden aktif kişiler ve vahşetten korunamayan, kurban edilen pasif kişiler...
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Ancak bunların tümü de, ister aktif, ister pasif olsunlar,
içgüdülerinin ürünleriydiler.
“Gece Çalan Davullar”da olumsuz baş oyun kişisi
asker Kragler, Spartakisler’in yanında yer almak istemez;
devrim uğruna savaşmaktansa, sevgilisinin yanında kalmayı yeğ tutar.
Brecht, maddeci felsefenin tiyatro anlayışını ilk kez belli
bir estetiğe ve yönelişe oturtan kuramcıdır. XX. Yüzyılın
en büyük ozanlarından biri olduğu kadar, öyküleriyle, şiirleriyle de ün yapmıştır. Elli bir oyun yazan Brecht, aynı
zamanda çağımızın en önemli kuramcılarından biridir.
Yazar, yönetmen, kuramcı, ozan ve düşünür yönüyle öylesine geniş bir etki alanı yarattı ki, II. Dünya Savaşı’ndan
sonraki genç yazarlar ve tiyatro uygulayıcıları bir yandan
onun öğrettiklerinden yararlanırken, öbür yandan da, onu
yakından izledikleri için yeni bir senteze gitmekte güçlük
çektiler.
Brecht, insanların, yalnızca çevreleri yoluyla anlaşılabileceğini ve saptanabileceğini daha ilk yazarlık yıllarında görmüştü. Çünkü insanın kişiliği, değişen dış
dünyanın ürünüydü. Kendi kuşağı içinde dili kullanmaktaki ustalığı ve ozanlığı ile ileriye kalacak, dünya çapında tek yazar, kuramcı, uygulayıcı Brecht’in,
kendinden sonra gelen Fransız Varoluşçularını etkilemesi de doğal bir sonuçtu.
1918 yılındaki Alman yenilgisi Brecht ve kuşağının “angajmanını nasıl getirdiyse, 1940 yılındaki Fransız yenilgisi de sonraki kuşağın Fransa’daki temsilcilerini bir
“angajman’’a yöneltti.
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Brecht’in maddeci dünya görüşünü kabul etmesinden
önceki dönemi ile bu görüşü benimsemesinden sonraki
dönemi arasında önemli ayrılıklar vardı. İlk başlarda
anarşist, değer tanımaz (nihilist) ve karamsar bir Brecht
görürüz.
Bu ilk yıllarında yazar için dünya “boş bir evren”di. XX.
Yüzyılda “Nietsche”nin “Tanrı Öldü” sözünün bir yankısıydı bu. “Üç Kuruşluk Opera (1928)”da dünya yoksul, insan kötüdür, “Adam Adamdır (1925)”da yaşayan
en aşağılık varlık, en zayıf yaratık insandır. Brecht, yazarlığının ilk yıllarında bu düşüncelerle doluydu.
Sonraki oyunlarında da bu dünyayı, benimsediği dünya
görüşü içinde değerlendirerek yeni baştan ele aldı.
“Sezuan’ın İyi İnsanı (1938 - 1940)”nda bu düşünceler Tanrılar tarafından şöyle belirtilir:
“Ne biçim bir dünya ile karşılaştık; bayağılık, pislik. Dağlar, bayırlar bile tanınmaz olmuş. Güzelim ağaçların başlarını tellerle yok etmişler, dağların ardından koyu koyu
dumanların yükseldiğini gördük, top seslerini dinledik.
Bütün bunların arasında parçasını kurtaran tek kişiye
rastlamadık...”
Brecht’in ilk oyunlarında tekrar tekrar üzerinde durduğu
nokta, bugün acı çeken yoksulun, yarın bir olanak kazanıp da yükselme fırsatını ele geçirirse, bu düzen içinde
(kapitalist burjuva düzeni) ezenler kadar, obur, acımasız
olacağıydı.
Yazarın oyunlarında önerdiği “dünyayı değiştirin, çünkü
değiştirmek gerekiyor” sözü tekrar tekrar vurgulanır. Ama
Brecht bu değiştirmenin nasıl ve neye doğru yapılacağını
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bir kez bile net olarak açıklamadı. Şurası muhakkak ki,
maddeci dünya görüşünü benimsemiştir.
Ona göre Engels ile Marks modern bir diyalektik ortaya
koymuşlar, ama değişimi somut olarak belirtmemişlerdi.
Onlar da Brecht gibi etkin eleştirmenlerdi. Onlar da XIX.
yüzyıl kapitalizmini incelemişler ve var olan çöküntüye
parmak basmışlardı.
Yazarın iki yoldan gelişen bir başkaldırısı vardı. Onun
dıştaki başkaldırısı (toplumcu başkaldırı) nesnel, aktif,
onarımcı ve gerçekçiydi.
Ama onun içteki başkaldırısı (varlığına karşı) öznel,
pasif, çaresiz ve romantikti. İşte bu ikili durumun başkaldırısı ile Brecht’in oyunlarındaki diyalektiğin özü de ortaya çıktı.
I. Dünya Savaşı’ndan sonra, daha önce onda uyanmış
olan, burjuvaya ve kurulu düzene karşı olan düşünceler,
onu içinde yaşadığı düzeni şiddetle eleştirme yoluna götürdü. Örneğin, “Mahagonny Kenti’nin Yükselişi Ve
Düşüşü (1926-1928)” kapitalist sistemin bir randevu evi
olduğunu gösteriyordu. Aşk bile ticaretin kurallarına bağlıydı. Böylesine yozlaşmış bir kentte en büyük cürüm parasızlıktı.
Brecht, faşist ülkeler ile kapitalist ülkeleri şöyle kıyaslıyordu: “Kapitalist ülkelerde kasaplar, kestikleri eti getirmeden önce ellerini yıkarlar.” Bunun gibi kapitalizmin
faşizme dönmeden yaşayabilmesi tamamen “faşistçe bir
tutumdu.” Bu düşüncesini “Yuvarlak Kafalar Sivri Kafalar (1932-1934)” oyununda belirtmektedir yazar. I.
Dünya Savaşandan sonra, Brecht, Almanların katı ve fa591
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natik tutumunu ve kapitalist düzenin yozlaştırdığı kurumları gördüğünü ve insanlara yeni bir düzen vadeden
maddeci dünya görüşünü benimsediğini belirtti.
Yazar, Alman klasiklerine okul kitapları gibi katı ve tek
yönden bakılmasına karşıydı. Alman halkının bir devrim
yapıp yepyeni bir düzene gitmesi gerekiyordu. Bu halkın
artık bir özeleştiriye ihtiyacının olduğunu anlaması zorunluydu.
Brecht’in maddeci dünya görüşünü kabul etmesiyle, yazarlığı ve sanatçılığı gelişti. Çünkü onun anarşist ve nihilist eğilimleri bu öğreti ile önlenmiş oldu, aynı zamanda
onu entelektüel bir disiplin içine soktu. Yazarın çok yakın
bir arkadaşı, onun Marksçı ilkelere olan bağlılığının, hümanist olmasından ileri geldiğini belirtmişti.
Epik Tiyatro, dram sanatında psikolojinin temelini değiştirir. Stanislavski’nin karakter görüşünü değiştiren Brecht,
Stanislavski’nin ortaya çıkardığı yöntemin statik olma
tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtir. Çünkü oyuncuların kendilerini hazırlayışı hareketlerle değil, düşüncelerledir. Oysa Brecht’e göre insan psikolojisi ancak
“taktik”, yani sorunu veren hareketle anlaşılabilir.
Duygular, düşünceler ve ruh durumları, yalnız bilinçaltında kalmış insan psikolojisini verir. Oysa “taktik” kafanın ve gövdenin amaca uygun olarak aktif çalışmasını
sağlar. Epik Tiyatro kişileri, kendilerinden daha büyük
olan dramatik durumlara tepki gösterirler; psikoloji de bu
tepkilerle ortaya çıkar.
Piscator’a göre tiyatro bir yargı yeriydi. Ama bu düşünceyi “ahlaksal” olmak kavramıyla karıştırmamak gere592
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kir. Tiyatronun “ahlaksal bir kurum olduğu” Diderot’nun belirttiği gibi, Fransız burjuva ihtilalinin getirmiş
olduğu bir kavramdı. Epik Tiyatro, halk sağduyusunu
uyandırmak için, dar anlamda ahlakçılığın değil doğrucun önemli olduğunu ileri sürer.
Brecht, “Bugünün dünyası tiyatro ile yansıtılabilir
mi?” adını verdiği yazısında “bugünün dünyası ki, çok
hızla gelişen bir dünyadır, ancak bugünün insanlarıyla
anlatılabilir” diyordu.
Bugünün insanları yaşayış düzenlerinde bir değişim aramakta ve insanca yaşamayı getirecek daha iyi bir düzene özlem duymaktaydı. Yazara göre, bu değişim en
çabuk tiyatro yoluyla gösterilebilirdi. Ancak eski anlayıştaki tiyatro değil, yeni bir tiyatro anlayışı ile bu gerçekleşebilirdi.
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Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu (1923 - 1982) - I
Tavır Dergisi - Ahmet Yapar - Haziran 2006
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki politikaların temelini oluşturan altı temel ilke olan Cumhuriyetçilik, Laiklik, Devletçilik, Devrimcilik, Halkçılık ve Milliyetçilik; gerek tiyatro
eserlerinde, gerekse tiyatronun çeşitli yönlerinde uygulama alanları buldu.
Türk ulusunun erdemleri, ülküleri, değerleri eski tarihten
alıntılarla gösterildi. Devrimlerin korunması ve övgüsü de
çeşitli oyunlar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Yurt sevgisini, bu sevgide Türk kadınının esirgemezliğini gösteren
oyunlar da yazılmıştır.
Hemen hepsinde iyimserlik ve yarına güven duygusunun
gözlendiği bu oyunlarda, bireylerin toplum karşısındaki
esirgemezliği ve toplum yararına kolaylıkla harcanabilecekleri savunulmuştur. İç ve dış düşmanlar, ama özellikle
iç düşmanlarla, Osmanlı tortusu ile cumhuriyetçi kuşağın
çatışmasına yer veren oyunlar yazılmıştır.
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Halkevlerinin yurdun dört bir yanına yayılan kolları bu
oyunlardan belli bir oyun dağarcığı geliştirmişti. Cumhuriyetin ilkeleri sık sık sergilenen bu oyunlar aracılığıyla
eğitici, birleştirici yönüyle halka yayılıyordu.
Gerçekten yeni bir ruhun doğuşunda, bu oyunların ve
Halkevleri gösterilerinin büyük yararı olmuştur. İçişleri
Bakanlığı, bu amaçla Anadolu’yu gezen tuluat tiyatrolarından bile yararlanmayı düşünmüştü.
Hükümet hem bu derme çatma tiyatro topluluklarının gelişi güzel oynadıkları oyunların olumsuz etkilerinden halkı
kurtarmak, hem de onların yurdu karış karış gezmesinden yararlanarak, halka bu yeni ruhun aşılanması için
gerekli araştırmalar gerçekleştirmiş ve ayrıca onlara gittikleri yerlerdeki Halkevlerinin yardımcı olmasını düşünmüştür. Bu amaçla aynı zamanda sıkı bir denetim
görevini üstlenen Basın Genel Müdürlüğü bir dizi yayımladı.
Atatürk’ün görüşüne uygun olarak ilerlemeye ve kültür
atılımlarına en büyük engel ve karşıt güç olan yobazlık
ve din sömürücülüğünü işleyen bu diziden “HÜLLECİ
İTAAT İLÂMI ÜFÜRÜKÇÜ’’ gibi oyunların yayımlanması
uyarıcıdır.
Aslında, hem halka yönelik, hem de halka yararlı olan ve
onun kültür düzeyini yükseltecek, bir bakıma güdümlü ve
yararlı Halk Tiyatrosu’nun temelleri atılmak istenmiştir.
Ancak bu yolda kesin bir başarıya ulaşılamaması, tiyatronun önce bir sanat olduğu ve bu olumlu amaçların estetik boyutla tamamlanması gerektiği düşüncesinin
yerleşmemiş olmasıyla ilgiliydi.
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Genç Cumhuriyetin temel düşüncesi olan, “YURTTA
BARIŞ, CİHANDA BARIŞ” ilkesine tiyatro yoluyla da
yaklaşılmak istenmişti. Dış dünyayla barışın başlıca koşullarından birinin, komşularımızla iyi ilişkiler kurmak olacağını düşünerek, bundan zaman zaman tiyatro yoluyla
da yararlanmak istemişti Atatürk.
İran Şahı’nın Türkiye’ye gelişi nedeniyle, hem ulusal Türk
Operası’nın kurulmasına bir adım oluşturması, hem de
komşumuz İran ile uzak geçmişe dayanan dostluğu vurgulamak amacıyla “ÖZSOY” adındaki başarılı opera denemesi kısa sürede hazırlanıp, konuk devlet başkanının
önünde temsil edilmiştir. Cumhuriyetin komşularıyla kurduğu iyi ilişkilerin bir başka örneği de, Kurtuluş Savaşandaki düşmanımız Yunanistan’la kurulan dostluk olmuştur.
Bu dostluğun pekiştirilmesinde tiyatro da üstüne düşeni
yapıyordu. Yunan topraklarında, özellikle Raşit Rıza da
Yunanistan’a gidip karşılık veriyor; Bedia Muvahhit Yunanistan’da, Zozo Dalmas Türkiye’de övgüyle karşılanıyordu.
Türk-Yunan topluluğu, ortak gösteriler sergiliyordu. Bu etkinlikler öylesine bir dostluk havası yaratmıştı ki, 1934 yılında “Süreyya Paşa Opereti” Yunanistan’da gösteriler
verdiğinde Yunan Hükümeti, topluluğa her türlü pul, kazanç
ve maliye payı zorunluluklarına karşı bir bağışıklık tanımıştı.
Cumhuriyet, sanat ve edebiyata, özellikle tiyatroya büyük
önem veriyordu. Yöneticiler ve bilhassa Atatürk, fırsat
buldukça tiyatroya gidiyor, daha önemlisi gösterimden
sonra sanatçıları yanına kabul edip, onlarla tiyatronun
sorunlarını görüşüyor, bir önder olarak sanatçılara özgüvenlerini kazandırıyordu.
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Atatürk, Türkiye’nin ilk dramaturglarındandır. Yazarlara
oyunlar ısmarlıyor, konuları öneriyor, sonra yazılan metinleri okuyor, el yazısıyla metin üzerinde değişiklik önerileri
getiriyor, bu değişikliklerin gerçekleşmesini, oyunu yeniden okuyarak ve provalarda hazır bulunarak denetliyordu.
Daha Cumhuriyet’in ilk yılında, tiyatronun bir kamu hizmeti olduğu ve kamu eliyle korunması, desteklenmesi
gerektiği kararı verilmişti. Cumhuriyet in ilk yılındaki bu
girişim, bu yolda önemli ve olumlu bir adım olarak gözüküyor. (Ancak en temel eksikliği, büyük bir batı özentisi
olmasıydı. Yerel halk tiyatrolarını geliştirmek değil, batı
tiyatrolarının taklidi esas ılınıyordu.) Gerçi bu girişim
uzun ömürlü olamamış ve bundan bir sonuç alınamamış
olmakla birlikte, bu fikir de unutulmamıştır.
Millî Sahne diye bilinen gezici topluluğu Ankara’da devlet
ileri gelenleri, bir çeşit ödenekli tiyatro olarak görmüşlerdi. Ayrıca, “Türk Tiyatrosu’nu Himayet Cemiyeti”
adıyla bir dernek kurulmuştu ve tüzüğüne göre yurdu dolaşarak gösterimler düzenleyecekti. Ancak bu hazırlıklar
beklenilen sonucu vermedi. Ardından aynı doğrultuda
değişik girişimlerde bulunuldu ancak kesin sonuç alabilmek için Devlet Konservatuarının ve Devlet Tiyatrosu’nun kuruluşunu beklemek gerekecekti.
Cumhuriyet’in tiyatro alanında açtığı yeni dönem, ancak
tiyatro adamlarınca tamamlanabilirdi. Cumhuriyet’in başladığı 1923 yılından günümüze değin, tiyatronun hiçbir
konusu ve sorunu yoktur ki, Muhsin Ertuğrul orada söz
sahibi olmasın.
Ancak Muhsin Ertuğrul Türk Tiyatrosu’nda “tek adam”
olarak 1979 yılındaki ölümüne dek, sürekli olarak bir ti598
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yatro adamının eksikliğini duyurmuştur. Bu yetmiş yıla
yakın sürede çok önemli işler gerçekleştirilmesine karşın,
özgün, ulusal kimliği ve kişiliği olan bir tiyatro kurulamamıştır. Tüm tiyatro çabalarına estetik bir yön verecek yaratıcı bir tiyatro adamının varlığı aranmıştır.
Muhsin Ertuğrul’un ve ona inananların yanılgısı onun bu
çalışmayı tek başına yürütmek istemesinden kaynaklanmıştı. Muhsin Ertuğrul yönetmen ve tiyatro adamı olarak
aktarmacı, devşirmecidir.
Sürekli Batı Tiyatrosu’na öykünür ve orada gördüklerini
sıcağı sıcağına Türkiye’ye aktarmak ister. Türkiye’nin geleneksel tiyatrosunu, ayrıca Tanzimat’la başlayan Batı Tiyatrosu’nun sağlam bir taban oluşturduğunu unutarak,
sanki her şeyi kendisi başlatmış gibi davranır.
Türkiye için bileşim, ulusallık yönünde özgün bir çabası
görülmemiştir. (Hatta geleneksel halk tiyatroları tamamen
yok sayılmıştır.) Bu bileşim için denemeler yapanları, örneğin; İsmail Hakkı Baltacıoğlu’ nu dışlamayı yeğlemiştir.
Ölümünden sonra da tiyatromuzun geniş bir kesimi bu
“tek adam” sendromunu sürdürmüşler, onu hep tiyatro katarımızın tek lokomotifi olarak görmüşlerdir.
Cumhuriyet dönemi, kendi içinde etkisini tiyatro üzerinde de gösteren birtakım siyasal ve anayasal alt dönemlere ayrılmaktadır. Bunların ilki 1923-1945 tek
partili dönem olmasına karşın, devrimci ve demokratik
düzeni yerleştirme çabasında canlı bir dönemdir. Atatürk’ün 1938’de ölümüne değin, temel değer arayışları
ve ilkeler konuşulmuştu, amaç da ulusal tiyatroyu ve
halk yararına halk tiyatrosunu kurmaktı. Bu dönemin
ikinci adamı İsmet İnönü tiyatroya yakın ilgi gösteriyor,
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yeni kurulan Devlet Konservatuarında tiyatro, opera çalışmalarını izliyordu.
Çok Partili Dönemde Tiyatro
1945’ten başlayarak çok partili döneme geçiş, ister istemez tiyatro üzerinde de olumlu ve olumsuz etkilerini göstermiştir. 1945-1950 dönemi, egemen partinin çok partili
döneme uyarak, iktidarı bırakmaya hazırlandığı, karşı
partinin de güçlendiği yıllardır.
Bu dönemde iktidar partisi Devlet Tiyatrosu kanununu
gerçekleştirmiştir. Yeni iktidar devraldığı tiyatro ve sanatla ilgili kurumlan geliştirmek gereğini duymadığı gibi
yeni kuruluşlara, atılımlara da gerek görmemiştir. Özellikle tiyatro bakımından hiçbir katkısı olmamıştır.
Demokrat Parti, 27 Mayıs 1960 yılında iktidardan uzaklaştırılmış ve 1961 Anayasası ile yeni bir düzen gelmiştir.
Özellikle, getirilen düşünce özgürlüğü aracılığıyla 1961
Anayasası tiyatro yazarlığının gelişmesinde de çok etkili
olmuş ve hem siyasal, hem nitelik açısından en sağlam
oyunlar bu dönemde yazılmıştır.
Ayrıca özel tiyatrolar da yine bu dönemde etkilerini arttırmışlardır. Denilebilir ki, 60’lı yıllar tiyatromuzun en parlak dönemi olmuştur.
Bu arada 1961 Anayasasının getirdiği düşünce özgürlüğü, kutuplaşmaları su yüzeyine çıkarmış; tiyatrolara
saldırılar gerçekleşmiş; gerici kesim gericiliği, din sömürücülüğünü eleştiren oyunlara büyük bir hoşgörüsüzlükle
karşı çıkmıştır.
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O günlerde bir gazete, baş sayfasında şu haberi veriyordu:
“MNP’nin Çanakkale’ de düzenlediği toplantıda bir konuşma yapan genel başkan Necmettin Erbakan, iktidara
geldikleri zaman sinema, tiyatro, bale okulları ve eğlence
yerlerini kapatacaklarını söylemiş daha sonra futbol
maçlarını kaldıracaklarını bildirmiştir...”
Demek oluyor ki, 1970 Türkiye’sinde bir parti başkanı,
saraylarında tiyatroya yer veren, saray dışında çalışan
tiyatroları destekleyen Osmanlı Padişah ve Halifelerinden daha geri ve tutucu olabilmektedir.
27 Mayıs Devrimi’nden ve 1961 Anayasasından sonra,
eleştirel bir görüş, önem kazandı. Türkiye gibi geri kalmış
bir ülkede tiyatronun görevi bu muydu? Bu değilse ne olmalıydı? Türk seyircisi nasıl bir kimliğe sahipti?
Tiyatro adamının, tiyatro yazarının görevi neydi? Vergi
yükümlüsü halkın parasıyla ayakta duran Devlet Tiyatrosu, aldığı ödeneği hak ediyor muydu? Eleştirinin şiddeti, gitgide daha sertleşti, sorular yeni kavramları, yeni
reçeteleri içermeye başladı.
Özellikle çeviriye dayanan toplumcu yayınlar arttı, bu sayıca bol kaynağın ışığında tiyatronun yeni değerleri ve
işlevi, daha açık seçik biçimde tartışıldı.
Yine çeviri ve aktarmacılıkta bir çözüm aranıyordu. Tanzimat taklitçiliğine karşı çıkan günümüz aydını, çeviri toplumcu yayınlar yoluyla yeni bir aktarmacılığa girişmişti.

601

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
“Daha Cumhuriyet’ in ilk yılında tiyatronun bir kamu hizmeti olduğu ve kamu eliyle korunması, desteklenmesi
gerektiği kararı verilmişti.”
Aynı yöntemleri içeren kendi geleneksel tiyatrosunu tanımadan “BRECHT”i, “PİSCATOR”u tanımıştı. Bu veriler, belirli reçeteler olarak duyurulduktan sonra, seyirci
sayısı 300’ü aşamayan tiyatrolarda hemen bu reçeteye
uygun, hızla kaleme alınmış oyunlar, takım oyunculuğunu gerçekleştiremeyecek yetersiz oyuncularla sahneye konuluyor, böylece, sınıfsal bilinç veren, kışkırtıcı,
uyarıcı, sarsıcı, boşalmaya yer vermeyen, devrimci birikim sağlamayan, insan tutumunu değiştiremeyen bir tiyatro ortaya çıkıyordu.
27 Mayıs darbesinden sonra iki askeri cunta daha gerçekleşti, onar yıllık aralıklarla... İlki 12 Mart 1971 tarihinde verilen muhtırayla başlayan ve iki yıl süren yarı
askeri dönemde, anayasada yapılan değişikliklerle Türkiye demokrasisi büyük yaralar aldı. Böylece bir geriye
dönüş gerçekleşmiş oldu.
Ancak bunu izleyen 12 Eylül 1980 askeri faşist darbesi
ve 1982 yılında yapılan anayasa ile özgürlükler ve Türkiye demokrasisi en onarılmaz yaraları aldı.
Aradan yirmi altı yıl geçmesine rağmen Türkiye’nin bu
yaraları kapanmadığı gibi, sorunlar giderek büyüdü,
değer yargılarında ve ahlâk değerlerinde büyük çöküntüler oldu, popülizm derinleştirildi...
Bu kargaşa dönemi, Türk Tiyatrosu’nda çok olumsuz etkiler yaratmıştır. Bu dönemi tam anlamıyla bir geriye
dönüş olarak niteleyebiliriz.
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Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu (1923 - 1982) - II
Tavır Dergisi - Ahmet Yapar - Temmuz 2006
Cumhuriyetle Seyirci ve Tiyatro Anlayışı
Hemen belirtelim Cumhuriyet seyircisi başlangıçtan beri
koşullandırılmıştır. Cumhuriyet döneminde tiyatronun her
alanında olduğu gibi, seyirciyi koşullandırmada da Muhsin Ertuğrul öncülük yapmıştır. 1924 yılında 6 maddelik,
tiyatroda nasıl davranılacağını gösteren bir duyuru yayımlamıştır. Buna göre tiyatroya temiz giysilerle gelinir,
gürültü yapılmaz, konuşmak, ıslık çalmak, ayaklarını
yere vurmak gibi hareketler yasaklanmıştır. Muhsin Ertuğrul bu görüşlerini yazılarında sık sık yinelemiş, kimi
kez yönettiği tiyatrolarda önlemler almıştır. Örneğin tiyatronun yakınında kuru yemiş satan satıcılar bölgeden
uzaklaştırılmıştır.
Tiyatro görgüsünü ve kültürünü böyle biçimsel gören, seyircinin eleştirici, kalıcı ve etkin gücünü hiçe sayan bu
yanlış anlayış giderek yerleşmiştir. Oysa halka sunulan
eserler ya özenti ve eldeki olanak, yeteneklerin üstesin603
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den gelemeyeceği yüksek düzeyli eserler ya da değil
halkın beğeni gücünü arttırmak, onu büsbütün köreltecek
sudan eserlerdir. Halktan oyun esnasında fındık fıstık
gibi eğlencelik yememesini isteyen tiyatro, halka bu eğlenceyi sahneden kendisi veriyordu!
Üstelik bozuk bir sahne düzenini, yeterince hazırlanmamış gösterimler, sesleri işitilmeyen ve sahne diline ulaşamamış oyuncularla sunuyordu.
Bu sakat anlayış, yanlış yönde bir seyirci kuşağı yetiştirdi. İyi seyirci edilgen değil, etkin olanıdır. Canlı, olumlu
ve olumsuz yargılarını tepkileriyle gösteren gerçek seyircidir. Belli bir tiyatro alışkanlığı ile koşullanmış, önyargılar edinmiş aydın kentli seyirci için bunlardan arınmak
zordur. Halk tiyatrosu kavramı, üzerinde araştırma yapılacak, koşullanmamış, beğenileri sınırlanmamış açık fikirli ve geniş, yaygın bir halk topluluğuna yönelecek
hazırlıklar gerektirir. Çağımızın “Pinter, lonesco,
Oborne, Beckett, Albee” gibi yazarları Batı’da ilk oynadıklarında yadırganmışlar, oysa belirli ölçülerde sınırlanmamış ülke seyircisince bir ayrım gözetilmeden
seyredilmişler, oynanış ve sahne düzeninin başarısı ölçüsünde de beğenilmişlerdir.
Seyirciyle ilgili önemli bir konu da seyirci tepkisidir. Uslu
ve edilgen olmaya koşullandırılmış ülke seyircisinde yuhalamak, ıslıklamak, sahneye öteberi atmak gibi olumsuz tepkiler hemen hemen hiç görülmemiştir. Oysa
Avrupa tiyatrosunun altın çağlarında (Antik Yunan Tiyatrosu Shakespeare dönemi İspanyol Altın Çağı... gibi)
gösterim sırasında seyircilerin aralarında düello ettikleri,
beğenmedikleri oyun ve oyunlar için sahneye incir ve taş
gibi maddeler attıklarını biliyoruz.
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Ancak bir de güdümlü ve tiyatro dışı tepkiler vardır. Bunlar olağan tiyatro seyircisinin tepkileri olmayıp, tiyatro dışı
davranışlardır. Belli bir meslek grubu, gösterimdeki
oyunda aynı meslekten bir karakterin davranışlarını o
mesleğin tümüne karşı yapılmış bir haksızlık olarak algıladıkları zaman bir tepki gösterebilirler. Ahlâk, ideoloji,
politika, din gibi çeşitli konulardaki bu tepkinin kendini
kimi kez çok sert gösterdiğine dair pek çok örnek vardır
Cumhuriyet döneminde.
Bu olaylar 1961 Anayasası ile su üstüne çıktı. Zıt kutuplaşmalar tiyatroda da kendini göstermiştir. Kapılar sökülmüş, camlar taşlanmış, saldırganlar gösteri sırasında
sahneye çıkmışlar, demeçler vermişler, tiyatronun duvarlarına yaftalar yapıştırmışlar, dekor ve giysileri parçalamışlar, sahneye taş ve domates atmışlar, sahne makineli
tüfekle taranmış, birçok olayda sanatçılar canlarını zor
kurtarmışlardır.
Tiyatroya gidenlerin sayısını ve yaş sınırlarını yükseltmek kadar, tiyatroyu bir kent içinde semtlere, başka kentlere ve yurt düzeyine yaymak da vardır. İstanbul, eskiden
beri tiyatronun en yoğun olduğu bir kentti. İstanbul’un
büyük bir kent olması bakımından semt tiyatroları sorunu
Tanzimat’tan beri üzerinde durulan bir konuydu. Aslında
semt tiyatroları İstanbul’da her dönemde kendiliğinden
etkinlik göstermiş ve kimi topluluklar her gün İstanbul’un
değişik bir semtinde gösterimler yapmıştır. İstanbul’un
semt tiyatrolarının yanı sıra, seyirci sayısında artışı sağlamak amacıyla oyunların yurt düzeyine yayılması da
ayrı bir düşünce konusuydu. Tanzimat’ ta bu fikrin babası
ve uygulayıcısı, Ahmet Fehim’dir.
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Ahmet Fehim yalnız tiyatroyu Anadolu’nun çeşitli yerlerine götürmekle kalmamış, tiyatrosuz yerlere kendi çabasıyla tiyatro yapmış ya da elverişsiz yapıları tiyatro
yapılır biçime sokmak için tek başına onarım çalışmalarına girmişti. Bu arada değişik öneriler de gündeme geldi.
Birleşik belediyeler tiyatrosu ya da her ile bir tiyatro kurulması gibi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara’ya yerleşen Sadi Fikret’in Milli Sahnesi de gezici bir nitelik
taşıyordu ve belki de Bölge Tiyatroları fikrine ilk önemli
örnekti.
Başlangıçta Darülbedayi ve Reşit Rıza toplulukları da sık
sık turneler düzenliyorlardı. Darülbedayi, 1942 yılına
kadar hemen her yıl Anadolu’da turneler düzenledi. Daha
sonra Devlet Tiyatrosu da bu uygulamayı sürdürdü. Devlet Tiyatrosu’nun son birkaç yıldır düzenli turnelerle bütün
yurdu taraması, önceki yıllarda 1942 yılına kadar, Daülbedayi’nin gerçekleştirdiği turneler, yurtta tiyatroya ilginin
artmasında büyük katkı sağlamıştır. Bu gezilerle tiyatrolarımız Anadolu seyircisini de tanımış oluyor ve izlenimlerini çoğu kez basına açıklıyorlardı.
Fakat asıl önemlisi, yurt düzeyindeki yerleşik tiyatroların
örgütlenmesiydi. Bu gelişme, Bölge Tiyatroları fikrini doğurdu. Ancak dışarıya özenilerek ortaya atılan bu fikirden
çok önce bir Halkevlerinin (amatör nitelikte olmakla birlikte) bu alanda kültürün yayılmasında ve kültürel kalkınma da çok önemli payı olmuştur. Bu kuruluşlar tam
bir Bölge Tiyatrosu niteliğindeydi. Yerel kaynakları ve yetenekleri kullanıyorlar, temsiller veriyorlar, gençleri yetiştiriyorlar, onların yanında yer alıyorlar, komşu bölgelerde
gösterimler veriyorlardı. Halkevleri gelir kaynağı olarak,
genel bütçe, özel bütçe, kamu tüzel kuruluşları, Belediyeler bankasından besleniyordu.
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1950 yılında altmış üç ilde 477 Halkevi ve 4332 halk
odası vardı. Ancak çok partili döneme geçilmesiyle birlikte 5830 sayılı kanunla Halkevleri kapatıldı. Gerekçe
olarak “komünist yetiştiriyorlar” denildi!
Bölge Tiyatroları oluşturulması fikrini Muhsin Ertuğrul ortaya attı. Bu girişim yasallaşıncaya kadar yine bu anlayışla Eskişehir, Kırıkkale, Konya ve Kayseri’de Devlet
Tiyatrosu’na gösterimler verildi. Adana Şehir Tiyatrosu,
İzmir Devlet Tiyatrosu ve Bursa’da Ahmet Vefik Paşa Tiyatrolarının açılmalarına yardımcı oldu. Bölge Tiyatrosu
fikri, geniş bir kesimde ilgi gördü. Bu konuda değişik yazarlar düşüncelerini belirten yazılar yazdılar. Bu tartışmalarda başlıca anlaşmazlıklar yönetimin özerklik ve
iktidar anlayışından çıkmıştı.
Muhsin Ertuğrul, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü’yken,
Bölge Tiyatrolarının doğrudan doğruya Devlet Tiyatrosu
Genel Müdürlüğü’ne bağlanmasından yanaydı. Daha
sonra (o tarihte Devlet Tiyatroları Müdürü değildir) bunun
tam tersini savundu. Belki de bu türlü görüş ayrılıkları
içinde Bölge Tiyatrolarının uygulamaya konulması sağlıklı olmayacak ve girişim, istenilen sonuçları vermeyecekti. Her şeyden önce tiyatro adamlarının ilkelerde
görüş birliğine varmaları, Fransa’yı taklitten vazgeçmeleri gerekirdi. Halkevlerinin başarısı, daha çok kendi olanaklarımıza, kendi toplumsal yapımıza uygun oluşundan
kaynaklanıyordu. Belki en doğru yol, bölgelerin, merkezden beklenmeden, bu işe kendi olanaklarıyla başlamaları, sonra gerekirse merkezden yardım görmeleriydi.
Adana, Eskişehir gibi büyük iller kendilerine bir tiyatro armağan edildiği halde bunu yaşatamazken, Türkiye’de
köylüler kendi köylerine tiyatro kazandırıyorlardı. Nitekim
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Ege’de Bademler Köyü’nden sonra Yatağan ilçesine
bağlı Şeref Köyü de kendi tiyatrosunu kurmuştur. Belediye’nin gösterdiği yardım ile Tarsus’ta da bir Şehir Tiyatrosu kurulmuştur. Gaziantep, Malatya, Samsun, Balıkesir
ve Antalya’da da buna benzer ve bu kentlerin kendi çaba
ve girişimleriyle denemeler yapılmıştır. Ve bölge seyircisinden, tiyatro kitlesi oluşturulmaya çalışılmıştır. Seyirciye tiyatro kültürünü verecek olan yine tiyatrolardır...
Şunu belirtmekte yarar var; seyirci hiçbir zaman Shakespeare dehasının soluğunu duymadı, bütün bu gösterimler onlar için seyredilmesi doğru ve zorunlu olan bir laf
kalabalığından ileriye gitmedi. Önemli olan sunuştur. Sanatçı iyiyi verdikçe halk bunu nasıl değerlendireceğini
bilir. Her dönem kendi seyircisi için hizmet eder, gelecek
için evrensel bir takım gerçekler sunar. Bize kalan, hizmet edilen gerçekleri içimize sindirmektir.
Cumhuriyet’te Tiyatro Arayışı ve Edebiyat
Ülkemizde kesintiye uğramış, bir süre unutulmuş, doğal
gelişimini tamamlayamamış bir Ortaoyunu ve Karagöz
geleneğine, ayrıca ilkel biçimini koruyan dramatik köylü
oyunları geleneğine sahibiz. Batı tiyatrosunun benimsenmesi ve uzun yıllar uygulanması ile o doğrultuda da
bir gelenek oluşmuştur. Günümüz tiyatro yazarları ve
sanatçıları bu birikimin tümünden yararlanabilme olanağına sahiptirler. Ayrıca bugün yazarlarımızın ve yönetmenlerimizin modern akımlara ilgi duydukları, yeni
denemeler yaptıkları da görülüyor. Böyle bir gelişim bizi
yeni ve başarılı sentezlere götürebilir. Ancak bazı tuzakların da farkında olmalıyız. Bu tuzakların başında,
eskiyi yeni görünümler altında uygularken bu buluşun
çarpıcılığından etkilenerek kolaya kaçma olasılığı geliyor. Geleneksel seyirlik oyunlarının pek çok özelliği
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bugün, seyirciyi avlamak, onu sözde güldürmek, sözde
düşündürmek, sözde eğlendirmek için kullanılmaktadır.
Popüler tiyatro çalışmalarında bunun örneklerini görüyoruz.
İnsanlar hala “Ne hakla, otuz beşe bakla” esprisine gülmekte devam ediyorlarsa, aynı açık saçık şakalar, espriler, el kol işaretleri seyirciyi her oyunda sözüm ona
güldürüyorsa, burada geleneğin yararlı değil, zararlı biçimde kullanılışına tanık oluyoruz demektir.
Duygusal müzikli oyunlarda ise bir arabesk beğenisinin
gelişmekte olduğu görülüyor. Birkaç ünlü isim çevresinde
kümelenen kopuk kopuk öykü parçaları, nasıl bir araya
geldiği anlaşılmayan abartılı tipler, yavan esprilerle, taklitlerle beslenmiş konuşmalar, piyasadan aktarılmış şarkılar bu oyunların seyirci toplamasına yetiyor. Bu
oyunların gelişigüzel kotarılmış biçimiyle, gelenekselden
esinlenen ciddi düzenlemeler arasındaki farkı gözden
kaçırmamak gerekir.
Arayış Döneminde Dramatik Edebiyat
Cumhuriyet döneminin en güçlü ve en iyi gelişmiş yanının, dramatik edebiyat olduğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda sahnelerimizde yüzde 50’den yukarı bir oranda
yerli yazarların eserleri oynayabilmektedir.
1950’lerden günümüze dek, yazarlığımızda büyük bir gelişme görülmüştür. Yazarlığı ödüllerle isteklendirmek de
bir çözüm olarak benimsenmiştir. Özellikle Devlet Tiyatrosu, pek çok değerli tiyatro yazarını sahnelerimize kazandırmıştır. Ancak son yıllarda özel tiyatroların bu
bağlamdaki katkısı daha büyüktür. Ödenekli tiyatrolarımız daha çok gelen oyunları kabul ya da reddederek de609
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ğerlendirirken, özel tiyatroların birçoğu yazarlarla işbirliği
yapmışlar, onları oyun vermek konusunda isteklendirmişler, yapıcı bir ortak çalışmaya girişmişlerdir. Cumhuriyet
Tiyatrosu Edebiyatında da iki kaynak, etkisini duyumsatmıştır. Bunlardan biri Avrupa Tiyatrosu etkisi, İkincisi ise
geleneksel tiyatro etkisidir. Aslında gerek Tanzimat ve
Meşrutiyet Tiyatrosu olsun, gerekse Cumhuriyet Tiyatrosu Batı Tiyatrosu örneğinde olsun, dramatik edebiyatta
Avrupa etkisi kendini belli çığırlara, akımlara öykünmede
göstermiştir. Avrupa Tiyatrosu’na bağlılık yalnız, Aristotelesçi Tiyatro’nun yapısal kuruluşu bakımındandır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında yazarlarımızda esinlenmek ya
da dolaylı olarak sembolistlerin özellikle de Maeterlinck’in, İbsen’in toplumcu gerçekçiliğinin, Strindberg’in
ruhsal gerçekçiliğinin, Alman dışavurumculuğunun izlerini bulabiliriz. Ancak etki altında kalan örneklerin hiçbiri
için, bu çığırları tam olarak uyguladığını söyleyemeyiz.
Ne toplumcu gerçekçilikte, ne de diğer anlayışlarda kişileştirme, sorunun tabana sağlam yerleştirilmesi bakımından başarılı olabilmiştir. Söyleşmeler, karakterlerden
çok, yazarın ağzından verilir. Devinimsel bir söyleşme
düzeni yoktur. Ele alınan konular çekingenlikle, kişilerin
davranışları, gelişimi ise belirli itkilerle gösterilmeden yazılmışlardır.
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‘68’in Sahnede Parlayan Işığı
Tavır Dergisi - Mehmet Esatoğlu - Haziran 2008
‘68 dönemi, ülkemizde tüm sanat alanlarını etkilediği gibi
tiyatro alanımızda da izler bırakmış bir dönemdir. Plastik
sanatlardan edebiyata, sinemadan tiyatroya sanatçılarımız bu süreçte daha öncekilerden çok farklı muhalif yapıtlar ortaya koymuş, yeni bir dünya görüşü ve perspektif
altında yeni bir estetiğin sorgulamasına ve inşasına girişmişlerdir.
Aslında, 1960’tan itibaren ülkedeki kısmi demokratik ortamın verdiği olanaklar sonucunda, demokratik mücadele gelişmiş; örgütlenme bilinci yükselmiş ve bunun
kültür sanat alanında da yansımaları olmuştur. Yani
sanat alanında, özelde de tiyatroda; halktan, doğrudan,
iyiden, güzelden yana eserlerin verilmesi tek başına
‘68’in etkisinin sonucu değil, aksine gelişen mücadelenin
sonucudur. Bu gerçeğin altını en başta çizmek gerekiyor.
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Batıda faşizmin saldırıları, baskıları, emperyalist paylaşım savaşı yüzünden 1930’larda yeni bir ivme kazanırken; engellenen sanattaki yeni atılım, 1940’ların son
yıllarında yeniden hareketlendi. Aynı gelişmeler ülkemizde Bayar-Menderes diktatörlüğünün son günleri olan
50’lerin ikinci yarısında görüldü.
Tanzimat’tan 50’li yıllara kadar yolunu “batı” tiyatrosuna
çevirmeye çalışan ülke tiyatromuz, cumhuriyet öncesi batılı oyun metinlerini doğrudan ya da uyarlama yaparak oynamaya çalıştı. Şinasi ve benzeri kimi yazarların tiyatro
oyunları kaleme almaları da bu yönelişi değiştirmedi.
Hem metin hem de sahne estetiği açısından batıyı taklitle “modernleşme” çabalarına giren tiyatromuz, cumhuriyet sonrası resmi çatılar altında bir sanatsal alan var
etmeye çalıştı.
1930’larda resmi çatıların altında Kemalist yönetimin gittikçe sertleşen baskıları yüzünden yazarlar ancak Osmanlı döneminin eleştirisini yapabildiler.
Cumhuriyetle kurulan ülkedeki sistemin çıkmazlarını ortaya koymak isteyenler ise Nazım Hikmet’ten Rıfat
Ilgaz’a, Sabahattin Ali, Hasan İzzettin Dinamo’ya hapislere tıkıldılar.
Bunların bir kısmı tiyatro yapıtları kaleme almasa da bunlara yapılan saldırılar, örneğin Nazım Hikmet gibi bir yazara “orduyu isyana teşvik” gibi uyduruktan bir suçtan
toplam 36 yıl hapis cezası verilmesi, en sıradan yazarı
bile susturmaya yetti. 1950’lerin ortasına kadar sahnelerde, ülkede yaşanan gerçekliği yansıtmayan oyunlar
perde açıp durdu.
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Bu süreçte; Kürt isyanları, kentlerde 1929 kapitalist sistem krizi, İkinci Paylaşım Savaşı günleri ekonomisinin
yarattığı açlık ve yoksulluk, emekçilerin “vahşi kapitalistlerden hak alma savaşımı, ülke çapında geniş kitlelerin
salgın hastalıklardan kırılması yaşanırken sahnelerde
bunlara ilişkin hiçbir oyun sergilenmedi.
Nazım Hikmet’in “Memleketimden İnsan Manzaraları’nda anlatılanların onda biri bile sahneye bir oyun konusu olarak gelemedi. Yazılan birkaç metni ise
sahneleyecek sanatçı çıkmadı.
50’lerin ortasında başlayan ve giderek yoğunlaşan toplumsal muhalefetin ilk izlerini üniversitelerde yapılan
oyun gösterilerinde görüyoruz.
1960 ihtilali ve onun ardından ülkede estirilen “özgürlük”
havası, önce tiyatro üreten amatörleri, ardından ülkenin
yazarlarını ve oyuncularını harekete geçirdi.
Tabanı üniversite gençliğinden oluşan amatör topluluklar
peş peşe kurulmaya başladı. Bunlar gençlik merkezlerinde, halkevlerinde ve değişik sahnelerde oyunlarını
sahnelemeye başladılar.
O yıllarda yeni dilimize kazandırılmış Alman yazar, kuramcı Bertolt Brecht’in İspanya iç savaşını konu alan
“Carrar Ana’nın Tüfekleri” adlı oyunu büyük bir coşkuyla sergilendi. Oyun, faşistlere karşı savaşta önce kocasını, sonra oğlunu yitiren bir ananın öyküsünü
anlatıyordu.
Bunun dışında ortada “saçma tiyatro” (absürd) örneği
çeviri metinler vardı. Bir süre bunları oynayan topluluklar
613

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
bu karamsar dünya görüşü ile yazılmış yapıtlardan ve
sahnedeki sonuçlarından çok hoşnut kalmadılar.
Topluluklar yerli oyunlar da sahnelemek istiyorlardı.
Ancak muhalif yapıt bulmak zordu, olsa bile metni ortada
yoktu. Kimi eski oyuncular nerede olduğunu çok iyi bilemedikleri kimi oyun metinlerinin ancak konularını anlatabiliyorlardı.
Süreç içinde Genç Oyuncular, Tiyatro Sevenler Gençlik
Cemiyeti (Daha sonra adı Ankara Deneme Sahnesi
oldu.) ve Gençlik Tiyatrosu bu alanda kimi metinler üretmeye başladılar.
Genç Oyuncular’ın “Tavtati Kütüpati”, “Vatandaş
Oyunu”; Tiyatro Sevenler Gençlik Cemiyeti’nin Yaşar
Kemal’den uyarlama “Uzun Dere” (Oyunlaştıran: Nihat
Asyalı), Güngör Dilmen’in bir öyküsünden oyunlaştırma
“Ayak Parmakları” (Oyunlaştıran: Münip Şenyücel),
Sermet Çağan’ın radyo oyunundan uyarlama “Savaş
Oyunu” (Sahneye uyarlayan: Yılmaz Onay) döneme
damgasını vuran yapıtlar oldu. Yine dönem içinde kaleme alınmış Güngör Dilmen’in “Midasın Kulakları”, bu
alandaki yerli metin var etmenin ilk kıpırdanışları sayılabilir.
Dönemin başında henüz Marksizm ile yoğun bir buluşma
olmadığından yerli metinlerde görülen yaklaşımlar; genel
bir adalet kavramı, haksızlığa tepki ve Kemalist bir yaklaşımla Anadolu yüceltmesi düzeyindeydi.
‘68’lere doğru “emperyalizm”, “kapitalist sömürü”,
“feodaliteden kapitalizme geçiş” gibi konular yoğun
bir biçimde tartışılmaya, bu kavramlar üzerinden Tür614
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kiye’nin nasıl sömürge bir ülke konumuna itildiği, bu durumdan kurtulmak için emperyalizme karşı savaş açmanın gerekliliği konuşulmaya başlandı.
Bu dönemde kimi dergilerde yayınlanmış “Bu Köy Emperyaliste Buğday Vermez!” türünden, yapı olarak sıradan ama içerik olarak politik oyunlara rastlıyoruz.
O günlerde kurulmuş Genç Oyuncular topluluğu bir yandan kendi metinlerini var ediyor, öte yandan da yeni
özgün sahneleme biçimleri araştırıyordu.
Erdek’te geniş kitlelere yönelik tiyatro şenlikleri de düzenleyen topluluk, tiyatro ile bağı olmayan kesimlere sanatını ulaştırmak için çaba harcıyordu.
Dönem içinde profesyonel alanda da politik oyunlara yönelme gözlemleniyor. Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı” oyunu, gerek biçim gerekse içerik olarak büyük
beğeni kazanıyordu. ‘60’lardan ‘70’lere doğru yürünürken, dönem, kendi içinde sanatçılarını yaratmaya başladı.
Sermet Çağan, emperyalizmin boyunduruğunda bir ülkede yaşananları anlattığı “Ayak Bacak Fabrikası”nı
kaleme aldı. Elindeki doğal “nimet”leri kullanması
“günah” ilan edilen bir ülkede yapay gıdalarla kötürüm
olanlara ayak, bacak satan emperyalist güçleri anlatan
oyun döneme damgasını vuran bir çalışma oldu.
Dönem içinde bir başka ses getiren çalışma, Osmanlı’ya
başkaldıran bir ayaklanmayı konu alan, Halk Oyuncularının sergilediği Erol Toy’un “Pir Sultan Abdal” oyunu
oldu. Oyun, yapısı çok başarılı olmasa da, dönem içinde
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büyük yankılar uyandırdı. Oyunun Dersim’de sergilenişi
sırasında olaylar çıktı ve bir kişi yaşamını yitirdi.
Oyun bir yanıyla geniş halk yığınlarını coştururken; oynandığı her yerde yasaklama ve engellemelere uğrarken, öte
yandan topluluk da bir yol ayrımına sürükleniyordu.
Vasıf Öngören, oyunu kitlelerin coşku ile izlediğini ama
ezen sınıfa ait kişilerin de oyunu aynı coşkuyla alkışladığını ve beğendiğini söyleyerek bu işte bir yanlışlık olduğunu söylüyordu.
Kimdi Vasıf Öngören? Dönem içinde yetişen, Marksizmi
incelemiş, “Ülkede nasıl bir tiyatro olmalı?” üzerine kafa
yoran bir sanat adamı. İstanbul’da aradığı kimi sorulara
yanıt bulmak üzere Berlin’e gitmiş. Orada bir yandan tiyatronun ilerlediği yolları araştırmış ama gördüklerine
kimi sanatçılar gibi hayran kalıp tapınmak yerine, onların
bilimsel ve estetik kaynaklarını araştırıp bunları ülke koşullarına uygulamak üzere kolları sıvamış bir sanatçı...
Dönemin ülke tiyatrosuna belki de en önemli katkısı Vasıf
Öngören gibi bir yazar, yönetmen ve kuramcıyı yetiştirmek olmuştur.
Öngören ‘60’ların sonlarında “Almanya Defteri” oyununu yazarak emek sorunlarını ve emekçinin durumunu
bilimsel bir yaklaşımla sahne üzerine taşımıştır.
Bu oyunun ardından yazdığı “Asiye Nasıl Kurtulur?”
ise hem ülke tiyatrosu için önemli bir dönemeç olmuş
hem de döneme damgasını vurmuştur. Oyun hem öz ve
biçimi hem de sergilenişiyle ülke tiyatrosuna bir yol göstermiştir. Seyirci ve sahne arasında oluşan yanılsamanın
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özdeşleşmeye yol açtığını ileri süren Brecht’in bunun yerine izleyicinin zihinsel faaliyetini harekete geçiren yabancılaştırmaya dayalı epik tiyatro önerisini ülke
koşullarına uyarlayan Öngören, buradan yola çıkarak
“Asiye Nasıl Kurtulur?”u yazdı ve sahneledi.
Sahnede “artistik numara” geliştirme yerine tiyatroda
sistem üzerinde duran Öngören, burjuvaların estetiğine
karşı işçi sınıfının kendi estetiğini var etmesini önerdi.
Egemen sınıflar bu “tehlikeli” öneriler karşısında harekete geçmekte gecikmediler. “Sosyal gelişmenin ekonomik gelişmeyi aştığı” tespiti ile başlayan saldırılar
önce üniversitede kan dökmeyle devam etti, ardından da
12 Mart darbesiyle noktalandı.
Dönemin devrimci etkisiyle sanatta devrimci bir atılımı
başlatan sanatçılar uyduruk gerekçeler yaratılarak 6 yıldan başlayan hapis cezalarıyla zindanlara tıkıldılar.
60’larda başlayan atılım darbe günlerinde yerini durgunluğa bıraktı. Yeniden toparlanma 1974 affı sonrası gerçekleşebildi.
Yine bu dönemin sahnemize kattığı iki başka zenginlikten biri sözsüz tiyatro (pandomim), bir diğeri de politik
sokak tiyatrolarıdır.
Sözsüz tiyatro, batıda dönem içinde büyük çıkışını gerçekleştirirken ülkemizde de Oğuz Aral, Erdinç Dinçer,
Ergin Kolbek, Taner Barlas ve Oktay Anılanmert, bu
alanda çeşitli topluluklar var ederek gösteriler sergilediler.
Oğuz Aral ve topluluğu, muhalif bir çizgide ve yerel tatlar
katarak hazırladıkları gösterileriyle çeşitli şenliklerde yer
617

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
alırken, Erdinç Dinçer batı çizgisinde yapıtlar ortaya
koydu. Ergin Kolbek’in yarattığı “Biko” tiplemesi, özellikle gençlik yığınları içinde ilgi görürken sanatçı, çok verimli günlerinde yaşamına son verdi.
Taner Barlas ise özellikle 70’li yıllarda özgün ve derin politik içeriği olan yapıtlar ortaya koymaya başladı. Oktay
Anılanmert üretimin yanı sıra bu alanda eğitim çalışmaları yaparak öğrenciler yetiştirdi. “Her Yer Sahnedir!”
sloganıyla ortaya çıkan sokak tiyatroları ise dönemin bir
başka zenginliğini oluşturdular.
“Sanatın sınıfsal olarak kendi yönünü tayini, ezen sınıfların estetiğinden farklı bir estetiğin var edilmesinin gerekliliği yine bu dönemde geniş kitlelerin önünde ortaya
konmuştur.”
“Devrim İçin Hareket Tiyatrosu” ve “İşçinin Tiyatrosu” İstanbul’da, “Tarsus Meydan Oyuncuları”
Güney Anadolu’da oyunlar sergilediler.
Genel olarak o günlerin politik sorunlarını ajit-prop bir
dille işleyen topluluklar, kuru bir anlatım yerine zengin
yaratılar ortaya koydular.
Tiyatrodan uzak kalan izleyiciye ulaşma hedefiyle o günlerin yeni gelişmekte olan gecekondu semtlerine giden
topluluklar Çeliktepe, Gültepe vb. semtlerde izleyiciyle
yakın bir diyalog geliştirmeyi başardılar. Bir süre sonra
kahvelerde de gösterilerini sergileyen topluluklar, İstanbul’a yapılmak istenen ve aydın çevrelerin karşı çıktığı
Boğaziçi Köprüsünden emek sorunlarına, yerleşim ve
insan ilişkileri üzerine yazılmış metinleri yer yer abartılı
bir oyunculuk biçimiyle izleyiciye sundular.
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Sonuç olarak bu dönem, genelde sanat alanımızı,
özelde tiyatromuzu yoğun bir biçimde etkilemiş, Cumhuriyet’in kuruluşundan ‘60’lara görülmemiş bir canlılık, bu
dönemde yaşanmıştır. Sahnede gerek metin, gerekse
oyun biçimi olarak değişik tarzlar denenmiştir. Sanatın
sınıfsal olarak kendi yönünü tayini, ezen sınıfların estetiğinden farklı bir estetiğin var edilmesinin gerekliliği yine
bu dönemde geniş kitlelerin önünde ortaya konmuştur.
Dönem içinde yurtdışında festivallerde de oyunlar sergileyen çeşitli topluluklarımız, oralardaki sanatçıların pek
farkında olmadıkları konuları onlarla paylaşmış, ülkemize
özgü sahne biçimlerini onlara tanıtmışlardır. Aynı dönemde, oyuncular tiyatro alanının da bir iş kolu olduğunu, toplumda ezilen emekçilerin hak mücadelesi gibi
kendilerinin de bu yönde bir mücadele vermesi gerektiğini anlayarak sendikalaşma yoluna gitmişlerdir.
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‘68’i Geçtikten Sonra
Tavır Dergisi - Mehmet Esatoğlu - Temmuz 2008
12 Mart darbesiyle, KızıIdere katliamı ve hemen ardından 6 Mayıs idamlarıyla, hapislere doldurulan binlerce
ilerici, demokrat ve emekten yana insanla oluşan yeni
manzara, bir dönemin geride kaldığını ilan ediyordu.
Darbenin hemen öncesinin heyecanla üreten, koşturan
sanat insanları, büyük bir şaşkınlıkla oluşan yeni döneme
bakıyorlardı. Sıkıyönetim mahkemelerinde uyduruk suçlamalarla dönemin önde gelen sanatçılarına, devrimcilere,
ilericilere verilen cezalar büyük bir şaşkınlığa yol açıyordu.
Toplumun yakından tanıdığı sanat insanları, uyduruk iddianamelerle gizli örgüt üyesi ilan ediliyor ve ardından da yapıp
yapmadığı belirsiz bir dolu suçla mahkûm ediliyorlardı.
Bir dönem önce “kararlı” ve “keskin” bir tavırla sanat
üreten kimi sanatçılar; Vasıf Öngören, Halil Ergün, Can
Yücel vb. sanatçılara verilen hapis cezalarını görünce
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önce geçmişi “eleştirme”ye, ardından da kendilerine.
“yeni” bir yol aramaya giriştiler.
Bir kısmı “sürgün” adı altında kendilerini yurt dışına
atarken diğer bir kısmı kenara çekilmeyi yeğlediler.
Belli bir kesim ise muhalefetini değişik yöntemlerle sürdürmeye çalıştı.
1972 yazında başlayan karamsar hava, 1974 yılının şubat
ayında dağıldı. Şubat’ın ilk haftasında çıkan afla 12 Mart’ta
mahkûm olanların bir kısmı dışarı çıktı. O yılın yaz aylarında ise yurt dışına gidenler ülkeye dönmeye başladılar.
‘70’lerin ikinci yarısı başlarken dünyada ‘68 dalgası dinmiş, işin öncülüğünü yapanlar “Biz Devrimi Çok Sevmiştik!” edebiyatını üfürmeye koyulmuşlardı.
Ülkemizde ise ‘60’lı yıllarda ortaya atılan kavramlar, mücadele önerileri, hatta örgütlenmeler ‘70’lerin ikinci yarısının başında yeniden canlanmaya başlamıştı.
Siyasal alandaki gelişmeler sanatsal alanı da etkilemeye
başladı. Yeni çıkan dergilerde ortaya atılan düşünceler,
yayınlanan sanatsal ürünler, tartışmalar ortamı biranda
canlandırdı.
O günlerde gerçekleşen yerel seçimlerde başa geçen ilerici, demokrat belediye başkanları, ilerici sanatsal çabalara
destek veren etkinlikler, toplantılar, şenlikler düzenlediler.
İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarının başına yeniden
tiyatro adamı Muhsin Ertuğrul’un getirilmesiyle bu kurumda da ileri atılımlar başladı.
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Bir yanda anti-faşist, sistem eleştirisi yapan oyunlar sahneye konurken öte yanda, 60’lı yılların sonunda üretimleriyle öne çıkmış Taner Barlas’tan Haşmet Zeybek’e bir
dolu sanatçı kurumun bünyesine alınıyordu. O günlerde
kuruma giren yönetmen Beklan Algan, kurum bünyesinde yeni açılımlar sağlama hedefiyle bir “Deneme
Sahnesi” kuruyordu. Bu sahnede o güne dek İstanbul
Şehir Tiyatroları sahnelerinde örneği görülmemiş içerik
ve biçimde oyunlar sahnelenecekti.
Dönemin başında amatör bir topluluk olarak perde
açan “Genç Oyuncular”da yetişen kimi oyuncular ise
‘70’lerin başında “Dostlar Tiyatrosu”nu kuruyor,
başta Genco Erkal olmak üzere Mehmet Akan ve Arif
Erkin’in çabalarıyla ilerici bir özel tiyatro perdelerini açıyordu.
Dostlar Tiyatrosu, o günlerde politik tarihe damgasını
vurmuş “Rosenbergler Ölmemeli”, “Havana Duruşması” gibi ABD’nin çirkef yüzünü deşifre etmeye yönelik
belgesel oyunlar sergileyerek işe başladı. Rosenbergler
Ölmemeli, sosyalizmden yana tavır alan bilim insanlarının ABD’de acımasızca idam edilişini konu ederken;
“Havana Duruşması” sosyalist Küba’ya saldıran ve
orada kurulan yeni düzeni yıkmaya çalışan karşı devrimcilerin yargılanışını anlatıyordu.
Bu oyunlar özellikle hızla politikleşen üniversite gençliğinin yakın ilgisiyle ve yoğun bir izleyici kitlesiyle buluştu.
‘70’lerin ikinci yarısı başlarken ülke çapında yaygınlaşan
grev dalgası topluluğu etkiliyor, onlar da Haşmet Zeybek’in kaleme aldığı maden ocağında gerçekleşen bir
grevi anlatan “Alpagut Olayı” oyununu sahnelerine taşıyorlar. Yazar, yönetmen ve koreograf Mehmet Akan,
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yöre danslarıyla bezeyerek anlatıyor grevi ve işçilerin
maden ocağına el koyarak ocağı işletişlerini...
İstanbul’daki Dostlar Tiyatrosu çizgisinin bir benzeri de
Ankara’da Ankara Sanat Tiyatrosu (AST)’nda görülüyor.
‘60’ların başında toplumcu bir çizgide kendine yer arayan
AST, önceleri Batı Avrupa Tiyatrosu’nda görülen sistemin
haksızlıklarını eleştiri çerçevesinde ilerleyen bir topluluk
olarak sanat alanında yerini alıyor.
‘70’lerde ülkemizde ilk tiyatro grevini gerçekleştiren AST’ı
patronları terk etti. Bunun üzerine topluluk önceleri kolektif bir yönetimle, ardından da politik bir ayrışma sonucu Rutkay Aziz’in sanat yönetmenliğinde sosyalist bir
çizgide ilerlemeye koyuldu.
Özellikle 1975 sezonunda sahnelenen Maksim Gorki’nin
aynı adlı romanından Bertolt Brecht’in oyunlaştırdığı
“Ana” oyunu, ülke çapında ilgiyle izlendi. Oyun, sıradan
bir annenin oğlunun mücadelesinden etkilenişiyle politize
olmasını anlatıyordu.
AST, bir yanda dünya edebiyatından Brecht, Maksim
Gorki, Hans Fallada gibi yazarlardan oyunlar sergilerken
öte yandan da İsmet Küntay, Bilgesu Erenus, Ömer Polat
gibi yeni yazarların yapıtlarını izleyiciyle buluşturmuştur.
Amatör tiyatrolar da yine aynı günlerde Halkevlerinin ve derneklerin çatısı altında harekete geçti. Lise tiyatrolarında yetişen gençler okulun ardından gerek Halkevleri çatısı altında,
gerekse derneklerde yeni yeni topluluklar oluşturdular.
Bakırköylü, Üsküdarlı, Fatihli gençler, liselerindeki deney
ve birikimlerini Halkevi ve derneklerin çatısı altında daha
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da geliştirdiler. O günlerde sergilenen Üsküdar Halkevi’nin
“Görünen Köy Kılavuz İstemez”; Bakırköy Halkevi’nin
Brecht’ten “Carrar Ana’nın Tüfekleri” ve “Ana”; Fatih
Halkevi’nin Aziz Nesin’den “Sen Gara Değilsin” oyunları,
kendi semtleri çerçevesinde büyük ilgi gördü.
Türk ordusunun Kıbrıs çıkartması sonrasında ülke çapında yükselen ekonomik kriz ve sistem partilerinin yükselen politik mücadele karşısında aciz kalmaları, politik
bir krizi körükleyince ülke çapında büyük bir kargaşa ortamı doğdu.
Ekonomik krizin ardından peş peşe grevler patladı. Amatör tiyatrolar da grev alanlarına yöneldiler. İstanbul Şehir
Tiyatrosu çeperindeki genç oyuncuların oluşturduğu bir
topluluk Haşmet Zeybek’ten “Grev Ya da Referandum’’u, İlerici Gençler Derneği ise “Ellerimiz ve Yalana
Dair”i vb. oyunları bu alanlarda sergilemeye başladılar.
Döneme damgasını vuran bir başka topluluk da Vasıf
Öngören’in kurduğu İstanbul Birlik Sahnesi oldu.
1974 affında, gizli örgüte destek suçlamasıyla aldığı 6 yıl 8
aylık mahkûmiyetten kurtulan Öngören, cezaevi günlerinde
kaleme aldığı “Oyun Nasıl Oynanmalı” adlı oyununu İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahnelemek için kolları sıvadı.
Öngören, ticari dayatmanın olmadığı bir ortamda oyuncularla önce teorik çalışmalar, ardından da sahne pratiği
çalışmaları yapabileceği hevesiyle geldiği Şehir Tiyatrolarında umduğunu bulamadı.
Kurum büyük bir atılım içindeydi ama içindeki bürokratik
yapı ve oyunculardaki bürokratik ruh değişmemişti. Ön625
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gören’in teorik çalışmalarına “zaman kaybı” gözüyle bakan
oyuncular onun estetik önerilerine de kulak tıkadılar. Oyun,
Öngören’in düşlerinin uzağında bir biçimde sergilendi.
Öngören, Şehir Tiyatroları’nda birlikte çalıştığı Meral Taygun, Ali Taygun ve profesyonel alandan Güler Ökten,
Mutlu Parkan, Oktay Sözbir gibi oyuncularla ‘70’lerde Ankara’da kurduğu Ankara Birliği Sahnesi’nin bir devamı
olarak İstanbul Birlik Sahnesi’ni kurdu. Topluluk
Brecht’ten Ali Taygun’un rejisiyle sahnelediği “Faşizmin
Korku ve Sefaleti” oyunuyla başladığı serüvenini yine
Brecht’ten Vasıf Öngören’in sahnelediği “Sezuan’ın İyi
İnsanı”, “1941-1942’den İnsan Manzaraları” ve Öngören’den “Zengin Mutfağı” oyunlarıyla sürdürdü.
Topluluk sahnede düşlediği yerlere ulaşamasa da gerek
iç yapılanma gerekse oyun çalışmasında önemli denemeler gerçekleştirdi. Sahnede doğruyu yakalama noktasında büyük çabalar harcadı. 1979’da Öngören’in
çalışmalarına Berlin’de devam etme kararı ile dağıldı.
Giderek gerginleşen ortam ardından faşist katliamları getirdi. Önce öğrenci cinayetleri ile başlayan faşist saldırılar
giderek kitlesel katliamlara dönüştü. Ülkenin önde gelen
aydınları, sanatçıları da bu saldırılarda can verdiler.
Saldırılar öylesine yaygınlaştı ki 1977 yılında amatör çalışmalar yapan Üsküdar Halkevi’nin sahnesine üç kez
bomba atıldı. Oyuncularından biri faşistler tarafından öldürüldü. İstanbul Şehir Tiyatrosu Fatih Sahnesi’ne bomba
atıldı. Oyuncular rastlantısal bir biçimde ölümden kurtuldu.
Gelişen politik mücadele içinde kurulan devrimci, ilerici
dernekler de kendi bünyelerinde tiyatrolar var ettiler.
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Bunlar içinde en tutarlı çalışma yürütenlerden biri İlerici
Gençler Derneği (İGD) içindeki tiyatro topluluğu oldu. “Elleriniz ve Yalana Dair” oyunuyla yola koyulan topluluk,
giderek metinlerini kendilerinin var ettiği oyunlar sergilemeye başladı. Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği
(YDGD) içindeki topluluk ise başlangıçta tutarlı bir çizgide
oyunlar üretmeye çalışmasına rağmen giderek mücadele
gündeminin yoğunluğu nedeniyle sahnedeki özenini yitirdi. Mahallelerde ve pazaryerlerinde sergilediği oyunlarında pahalılık, faşist cinayetler ve devlet terörünü
vurgulayan temaları işledi. Bunların dışındaki devrimci
derneklerde zaman zaman var olan anma günlerine endeksli oyunlar sergileyen ve dağılan çalışmalar oldu.
‘70’lerin sonlarına doğru yoğunlaşan kargaşa ortamından tiyatrolar da nasibini almaya başladı. Politik mücadelede değişik siyasi çizgilerin önerileri ve mücadele
yöntemleri arasında bocalayan topluluklarda politik görüşe dayalı parçalanmalar başladı.
Dönemin başında politik ve estetik çizgisiyle baş tacı edilen topluluklar Dostlar Tiyatrosu ve AST’ın uğradığı saldırılar karşısında bocalaması ve giderek daha eleştirel
düzeyi düşük oyunlara yönelmeleri izleyiciden tepki almalarına neden oldu.
O günleri ‘90’lı yıllarda değerlendiren Mehmet Akan, “İzleyici bizden slogan attıran çalışmalar bekliyordu ama
biz böylesi oyunlar yapamazdık.” diye anlatıyor.
Ancak sorun slogan sorunu değildi. İzleyici ülkede olup
biteni anlamaya çalışıp yanıtlar arıyordu ama sahne
bunu beceremiyordu. Çünkü sahnedekilerin de olup bitenler hakkında kafaları karışıktı.
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Topluluklar, faşist terör ve devlet saldırısından korunmak
için giderek ülke gündeminden kopmaya başladılar. Onların kopuşuyla da alternatif olarak yerlerini daha sert bir
dil kullanan topluluklar doldurmaya başladı.
Gerginleşen ortamda ajitasyon yönü yüksek oyunlar sergileyen topluluklar, önce büyük kentlerde, ardından Anadolu’da başta Adana ve Gaziantep olmak üzere kurulmaya
başladı. Var olan metinleri yeterli görmeyen bu topluluklar
Aziz Nesin, Muzaffer İzgü gibi yazarların öykülerinden yaptıkları oyunlaştırmalarla işe başladılar, süreç içinde bu alan
kendine özgü yazarlarını yetiştirmeye başladı.
AST’dan ayrılan Erkan Yücel ve arkadaşları önce Devrimci Ankara Sanat Tiyatrosu (DAST) adı altında, sonra
da Ankara Halk Tiyatrosu olarak kırsal kesimdeki izleyiciyi hedefleyen oyunlar hazırladı. Doğu Perinçekçi bir
çizgi izleyen topluluk; “Halkın Gücü”, “Deprem ve
Zulüm”, “Toprak” ve “Güneyden Mektuplar” adlı
oyunları Anadolu’nun her yanına giderek sahneledi.
Sahne olmayan köylerde ise traktör kasalarını sahne yaparak oyunlarını oynadı.
Zeki Göker ve arkadaşlarının var ettiği Ankara Birlik Tiyatrosu da dönemin politik tiyatro üreten topluluklarından
biri oldu. Adana’da amatör tiyatro yaparak kendini geliştiren Zeki Göker, ‘70’li yılların sonlarına doğru politik tiyatro ile halk tiyatrosu öğelerini birleştiren sahnelemeler
yaptı. ABT, “Karadüzen”, “Yeniden Doğarız Ölümlerde”, “Güneşin Katli” gibi oyunlarla Anadolu’nun dört
bir yanını dolaştı.
1979 Maraş Katliamı sonrası kimi illerde ilan edilen sıkıyönetim, politik tiyatroların gösteri yapmalarına izin ver628
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medi. Politik oyun yapan tüm topluluklara değişik davalar
açılarak gösteri yapmaları engellendi.
12 Eylül askeri darbesi sonrası, toplumcu tiyatro yapan
tüm topluluklar kepenklerini indirmek zorunda kaldılar.
‘70’li yıllardan itibaren ülke tiyatrosu yeni yazarlarını da
yetiştirdi. İsmet Küntay, Bilgesu Erenus ve Ömer Polat,
dönemi ve sorunlarını konu alan oyunlar yazdılar. İsmet
Küntay, “Evler Evler” ve “403. Kilometre” oyunlarında
emekçilerin dünyasını anlatıp onların sorunlarını işlerken;
Erenus, “Ortak” ve “Nereye Payidar?” oyunlarında sınıf
sorunlarına değişik açılardan yaklaştı. Ömer Polat, “804
İşçi” oyununda emekçilerin kararlı mücadelesine, “Aladağlı Mıho” da ise Kürt sorununa değiniyordu.
Yine bu dönemde Vasıf Öngören “Zengin Mutfağı” oyununda yükselen faşizme dikkati çekerken; dönemdaşı
Oktay Arayıcı “Seferi Ramazan Beyin Nafile Dünyası”nda sistemin “iyi niyetle” değişemeyeceğine vurgular yapıyordu.
Emek mücadelesi içinde gelişen ve dönem içinde hızla
büyüyen sendikalar, sanat alanına değişik katkılar yaptılar. Maden-İş, Petrol-İş çeperindeki işçiler, sendika tiyatrosu kurarak emek sorunlarını mizahi bir dille işlediler.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), çeşitli
tiyatrolara toplu satışlar örgütleyerek işçileri tiyatroyla buluşturan etkinlikler düzenledi. Ancak bütün bu çabalar,
tutarlı bir sanat politikasıyla yürütülmediğinden işçi sınıfına düzenli bir biçimde sanatsal ürünler ulaştırılamadı.
Tiyatro alanında çalışan emekçiler dönem içinde sendikal çabalarda yoğunlaştılar, AST hakları için grev yap629
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mayı başardı. Şehir ve Devlet tiyatrolarındaki emekçiler
yükselen mücadelenin etkisiyle gerek parasal anlamda
gerekse haklar anlamında iyi bir düzey yakalamayı başardılar. 24 Ocak ekonomik kararları ile birlikte, 12 Eylül
günlerinde, elde edilmiş haklar emekçilerin ellerinden
teker teker geri alındı.
12 Eylül 1980, ‘60’lı yıllardan başlayan ve 12 Mart askeri
darbesine rağmen durdurulamayan politik ve sanatsal
gelişmenin önüne engellenebilir bir set çekmenin miladıdır. Cumhuriyetten ‘50’li yıllara kadar tek parti zulmü
altında gelişemeyen sanatsal alanımız, geçen 20 yıl
içinde önemli aşamalar kat etmiş, gerek içerik gerekse
sanatsal estetik anlamında yeni gelişmeler olmuştur.
Yazılan oyunlarda sistem üzerine sorgulamalar yapılmış,
ezilenlerin yaşamları ve mücadeleleri ilk kez bu dönemde sahnede sergilenmiştir.
Başta Vasıf Öngören olmak üzere Başar Sabuncu, Rutkay Aziz, Genco Erkal, Mehmet Akan, önemli yapıtlar ve
sahne gösterileri gerçekleştirmişlerdir.
Ancak 12 Eylül sonrası gerileyen sanat alanımız ve insanlarımız 1991’de “sosyalist” sistemin dağılmasıyla sistem içinde tıkanıp kalmışlardır.
Yaşamlarının geri kalanını sıradan oyunlar yazarak, sergileyerek, dizi filmlerde oynayarak, seslendirme yaparak
ya da kenara çekilerek geçiren bu öncü, ilerici sanatçıların ardından yeni kuşaktan kimileri çıkışlar yapmış olsa
da yeterli olamamış ve dönemin atmosferi nedeniyle de
kitlelerden yeterli ilgiyi görememişlerdir.
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Dönem içinde birkaç yazar ve birkaç amatör tiyatro inatla
ayakta durarak çabalarını sürdürmüşlerdir.
2000’li yılların hemen başında ülke çapında yaşanan sanatsal dibe vuruş büyük bir dağınıklığı da beraberinde
getirmiş, sanat alanı ancak 2005’ten sonra yeniden bir
toparlanışa geçebilmiştir.
Bugün medyatik bombardıman altında kalmış, kendi taleplerine ve durumuna yabancılaşmış, neye sevineceğini
neye üzüleceğini şaşırmış geniş yığınları değiştirip dönüştürecek sanatsal politikalara ve atılımlara gereksinim
vardır.
Sistem sanatın ne denli tehlikeli bir silah olduğunu ‘70’li
yıllardaki deneylerden görmüş ve bu alandaki “işe yarar”
sanat insanlarını, düşünürleri satın almak için her tezgâhı harekete geçirmiştir. Medya pervasızca günlük yaşantımızdan, duygularımızdan kişisel ve politik mücadele
tarihimizden kahramanlarımıza kadar her unsuru kendi
çıkarı açısından kullanmaktadır.
Buna karşı politikalar ve eylemlilikler geliştirilmedikçe yeni
sanatsal ürünler, yaklaşımlar, karşı koymalar ortaya konmadıkça, kitlelerin devrimci sanatla buluşması için olanaklar yaratılmadıkça onlar “sol” çevreleri bile peşine takacak
politikalar ve yöntemlerle üzerimize geleceklerdir.
‘80’lerin başında yaygınlaşan sponsorluk ilişkileri sanat
alanını çürütmüş, sanatçıları sermayenin ve devletin kapısında “dilenci” durumuna düşürmüştür.
Sanatın hele hele devrimci sanatın sermayenin ve devletin kirli liralarına gereksinimi yoktur ve olmamalıdır.
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Bize düşen sanatın her dalını para babalarının ve medyanın saldırılarına karşı sürekli bir devingenlikle harekete
geçirmek ve burada üretilen her türlü ürünü geniş yığınlarla buluşturmaktır. Bu, kitlelerin olduğu kadar sanatı
üretenlerin de ayakta kalabilmesi için gereklidir.
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Agusto Boal ve Ezilenlerin Tiyatrosu
Tavır Dergisi - Temmuz 2009
Brezilyalı tiyatrocu Augusto Boal, 2 Mayıs 2009 sabahı,
uzun süreden beri mücadele ettiği lösemi hastalığı yüzünden fiziken aramızdan ayrıldı.
Augusto Boal, tiyatroyu demokratikleştirmek, ezilenlerin sesi haline getirmek için yaklaşık yarım yüzyıl çabaladı. Kariyerine 1960’lı yıllarda Brezilya’da Arena
Tiyatrosu’nda başladı. Ancak Boal, 1971 yılında Brezilya’daki askeri rejim sırasında tutuklandı ve işkence
gördü, sonra yaşamının beş yılını Arjantin’de sürgün
olarak geçirdi. Arjantin’deki diktatörlüğün hemen
ardın- dan Portekiz’e kaçtı ve iki yıllık bir yaşamdan
sonra Fransa’ya yerleşme olanağı buldu. Fransa hükümetinin finansal desteğiyle çalışmalarını ve araştırmalarını bu ülkede sürdürdü. 1978 yılında Brezilya’da
genel af ilan edilmesiyle, ülkesine dönme olanağı
buldu. Belli aralıklarla Brezilya’ya gitmekle birlikte çalışmalarını büyük ölçüde Fransa’da sürdürdü. ‘80’li yıl633
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ların ortalarında yeniden vatandaşlığa kabul edilen
Boal, Brezilya’ya döndü.
1970’lerin başlarında Peru’da, yakın dostu Paolo Freire’nin eğitim felsefesinden esinlenerek ilk “Ezilenlerin
Tiyatrosu” çalışmalarını başlattı.
Freire’nin “Ezilenlerin Pedagojisinde ileri sürdüğü ezenezilen ve öğreten-öğrenen karşıtlığı, Boal’e göre, Aristotelesçi katharsis tiyatrosunun oyuncu seyirci karşıtlığına
tekabül eder. Bu açılımı baskı kurmaya yönelik bir model
olarak ele alan Boal, eylemde bulunma iradesinin seyirciye devredilebileceği bir alternatif model önerir. Seyirci
ve oyuncu ayrımının ortadan kalktığı bu yeni tiyatro anlayışında yeni bir terim ortaya çıkar: seyirci oyuncu.
Ezilenlerin tiyatrosunda seyirci odak olur. Oyuna müdahale eder. Ezilenlerin tiyatrosu, devrimin provasını yaparak, gözle görülmeyen siyasal ve toplumsal baskıya karşı
izleyicinin oyuncu haline gelerek tavır almasını ve eylemde bulunmasını amaçlar.
Ezilenlerin Pedagojisi’nde Freire; bir problemin tanımlanması, diyalog aracılığıyla yorumlanması ve olası çözümler denenmesini önerir. Bu süreçte öğreten-öğrenen
karşıtlığının kırılması için eğitmenin, çözümü önceden
bilen ve tüm tartışmayı da oraya yönlendiren biri konumunda olmaması gerekir. Boal’da benzer şekilde, tiyatro
çalışmalarında seyircileri seyirci-oyuncu olmaya kışkırtan, yanıtlar bulmalarını ve yanıtları sahne üstünde
eylem halinde göstermelerini teşvik eden, koordinatör işlevi gören bir “joker”den söz eder.
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Tiyatronun Demokratikleşmesi
Augusto Boal, ezen ezilen çelişkisinden hareket eder
çünkü ezen ezilen çelişkisi mülkiyetin ortaya çıkışından
günümüze uzanan süreçte, insanlığı insan olmaktan çıkaran bir temel çelişkidir.
Augusto Boal’ın Ezilenlerin Tiyatrosu, kaynağını Brezilya’daki anti demokratik uygulamalara karşı çıkan siyasi görüşlerinden alır. Bu anlamda Boal’ın tiyatrosunun
merkezinde “aktör” değil, “oynamak” vardır.
Boal’ın çalışmasının temelinde ezilme durumundan “oynayarak” kurtulmak vardır. Herkes rol yapabilir ve tiyatro
alanı yalnız profesyonellere bırakılmamalıdır. Boal herkesin kendisini tiyatro yoluyla ifade edebilecek kapasitede
olduğunu söyler ve tiyatroyu “kendimize bakma sanatı”
olarak ifade eder. Boal’a göre “oynamak” kelimesinin iki
anlamı vardır: Rol yapmak ve eyleme geçmek.
Marksist-Leninist dünya görüşüne sahip Augusto Boal tiyatronun demokratikleşmesini savunur. Bu nedenle Ezilenlerin Tiyatrosu’nu oluşturma gerekçesini şöyle açıklar:
“Politika ile uğraşmak istiyorum ama işimi değiştirmek istemiyorum. Ben bir tiyatro adamıyım! Benim için her
zaman olası olan ve şimdi de gerçekleşen bir şey bu: tiyatro politikadır; politika da tiyatro. (...) İşte benim önermem bu bileşimde yatıyor. Bu bileşim tiyatroyu da,
politikayı da daha verimli kılacak. Ben izleyicinin kendini
oyun kişisi yerine koyduğu, olası çözümleri keşfedip
sahne üzerinde tartışabileceği bir demokratik tiyatro öneriyorum. Ve işte bu noktada ortaya çıkan politik bir izleyici oyuncuya dönüşür ve oynar. Oy kullanan kişi kanun
yapan kişiye dönüşür, kanunla ilgili öneriler getirir, sokak
tiyatrosu meclis olur ve meclis artık sokaktadır. Altmış635
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larda tiyatro kendini politize etti, bugün doksanlarda politikayı teatralize etmenin zamanı geldi.”
Ayrıca Augusto Boal, tiyatronun politik olmasına karşı çıkanlara şöyle cevap veriyor: “Tüm tiyatrolar zorunlu olarak politiktir, çünkü insanın bütün faaliyetleri politiktir ve
tiyatro da bu faaliyetlerden biridir. Tiyatroyu politikadan
ayırmaya çalışanlar bizi yanıltmaya çalışmaktadırlar ve
bu da politik bir tutumdur.”
Ezilenlerin Tiyatrosu’nun amacı insanın olduğu her yerde
var olan ezme ezilme çelişkisinin farkındalığını sağlayarak,
insanın ezilmekten kurtarılmasına yönelik tiyatro eylemleri
gerçekleştirmektir. Boal’a göre, Ezilenlerin Tiyatrosu, “(...)
deneysel, yaratıcı ve tiyatronun özündeki coşkuyu ortaya
koyan bir içerikle, biçimini arayan ‘prova’ tiyatrosudur.
Boal, Aristotelesçi Arınma Katharsis kavramının devrimci
tiyatroya ters düştüğünü vurgular. Toplumu değiştirmeye
yönelik etkin bireylerin ortaya çıkmasını sağlayan bir tiyatro ister: “Şundan hiç kuşku yok ki, Aristoteles, devrimin de olmadan önce içinde yer aldığı, genel anlamda
kabul görmeyen her şeyi bertaraf eden, güçlü bir arındırıcı sistem geliştirmiştir. Onun sistemi bugün gizlenmiş
bir biçimde sirkte, televizyonda, tiyatroda görülmektedir.
Medyada da farklı biçimlerde görülmektedir.
Ama temeli asla değişmez: Sistem bireyi dizginlemek ve
onu var olana yönlendirmek adına tasarlanmıştır. Eğer
bizim istediğimiz buysa, Aristotelesçi sistem amaca her
şeyden daha iyi hizmet eder. Ama eğer buna karşıt olarak biz seyirciyi toplumu değiştirmeye, devrimci bir eyleme bağlamaya yöneltmek istiyorsak bu durumda
başka bir poetika aramak durumundayız!”
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Tiyatronun değiştirme gücüne inananlar için sonsuz ve
pratik olanaklar sunan ve Gazete Tiyatrosu, İmge Tiyatrosu, Görünmez Tiyatro, Forum Tiyatro, Sokak Tiyatrosu,
Yasama Tiyatrosu gibi kategorilerden oluşan Boal’ın Ezilenlerin Tiyatrosu, konuşmaktan çok oynamakla, yanıtlamaktan çok soru sormakla, onaylamaktan çok analiz
etmekle ilgilenen bir poetikaya dayanır.
Tiyatro Boyalı Kuş’un Genel Sanat Yönetmeni Jale Karabekir, Ezilenlerin Tiyatrosu’nun 1950’lerden beri Augusto Boal’in yarattığı, belki de Bertolt Brecht’ten sonra
ve bir adım ötedeki tiyatro kuramının olduğunu söylüyor
ve ekliyor: “Belki Türkiye’de çok fazla bilinmiyor, uygulanmıyor. Ama kanımca Brecht’ten sonraki en ilerici ve
devrimci tiyatro tekniği. Çünkü seyirciyi, seyirci oyuncu
haline getiriyor.
Yani seyirciyi aktif, gerçek aktörler yerine geçiriyor. Bunu
tiyatro yoluyla, oynatarak, icra ettirerek (perform) yapıyor. Tiyatronun monolog yapısını, ‘diyaloga’ dönüştürüyor.”
Ezilenlerin Tiyatrosu’nda Farklı Tiyatro Pratikleri
Ezilenlerin Tiyatrosu’nda aşağıdaki başlıca çalışma
yöntemlerinden bahsedilebilir: Forum Tiyatrosu, İmge
Tiyatrosu, Görünmez Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Yasama
Tiyatrosu ve Arzunun Gökkuşağı.
Forum Tiyatrosu
Forum Tiyatrosu, seyirci oyuncular tarafından belirlenen
bir problemin çözümlerinin araştırılarak sahne üzerinde
deneyimlenmesine dayalı bir Ezilenlerin Tiyatrosu pratiğidir. Bir atölye formunda gerçekleştirilen Forum Tiyatro637
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su’nda, öncelikle belirlenen probleme uygulanabilecek
çözümler tartışılır. Sonra bu çözümler, seyirci-oyuncular
tarafından sahne üstünde deneyimlenir. Sahnede gösterilen çözüm, bütün katılımcılar tarafından tartışılarak
çürütülür veya benimsenir.
Görünmez Tiyatro
Görünmez Tiyatro, genellikle kamusal alanda gerçekleştirilen, oyuncuların belirlenen bir konu üzerine bir fikir sunarak seyirci-oyuncuları da oyuna katılmaya kışkırttığı
bir Ezilenlerin Tiyatrosu pratiğidir. Seyirci oyuncular, bir
tiyatro eyleminin içinde olduklarını fark etmeksizin oyuna
dâhil edilir ve belirlenmiş konu üzerine düşünmeye ve
eylemeye teşvik edilirler.
Forum Tiyatrosu’ndan farklı olarak Görünmez Tiyatro,
seyirci-oyuncuların müdahaleleri ile değişen koşullara
uygun dinamik bir metin gerektirir. Ayrıca oyuncular, seyirci-oyuncuları inandırmak ve kurgusal kökeninden habersiz oldukları bir oyuna çekebilmek için rollerini
yaşayarak oynamalıdırlar.
Bu tiyatro günümüz tiyatrosunda sokaktaki halkı karşılıklı
iletişim içinde olarak tiyatronun içine sokmaktadır. Türkiye’de ilk defa bu tiyatroyu denemeye başlayan İzmir’de
Euterpe Sanat Topluluğu olmuştur.
İmge Tiyatrosu
İmge Tiyatrosu, seyirci-oyuncuların bir konu üzerine kafalarındaki imgeleri sergiledikleri bir Ezilenlerin Tiyatrosu
pratiğidir.
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İmge Tiyatrosu’nda öncelikle seyirci-oyunculardan belirlenmiş tema üzerine bir imge göstermeleri istenir. Diğer
seyirci oyuncular, bu imgeyi onaylamazsa ikinci bir imge
gösterebilir. Bu şekilde, bütün katılımcıların ortaklaştığı
bir imge elde edilene kadar çalışmaya devam edilir. Elde
edilen bu imge, baskının bir temsiliyeti olan “gerçek
imge”dir. Sonra seyirci-oyunculardan bu baskının yok
olduğu bir “ideal imge” yaratmaları istenir. Bu noktada
tekrar “gerçek imge”ye dönülür. Katılımcılardan “gerçek imge”den “ideal imge”ye geçiş aşamasını gösteren bir “olası geçişin imgesi”ni yaratmaları beklenir.
İmge Tiyatrosu’nda her seyirci-oyuncu, bir rolü oynuyormuş gibi davranmalı, kendi kişisel karakter özelliklerini
asla sergilememelidir.
Gazete Tiyatrosu
Bir gazete haberinden ya da diğer yazılı bir metinden bir
tiyatro sahnesi yapmayı tasarlayan bir tiyatro tekniğidir.
Yasama Tiyatrosu
Boal, Rio de Janeiro’da belediye meclisi üyesiyken Yasama Tiyatrosu isimli yeni bir tiyatro biçimi yarattı. Bu tiyatronun amacı seçmenlere düşüncelerini ifade etme
fırsatı vermekti. Kavram olarak Forum tiyatrosuna benzer ama üretimin konusu yürürlüğe girmesi önerilen bir
yasaya dayanır. Seyirci-oyuncu sahneye çıkar ve düşüncelerini ifade eder. Bu şekilde, yeni yasaların yapılmasına yardımcı olur. Boal’ın yönetimde olduğu dönemde,
20 yasa bu şekilde Yasama Tiyatrosu’yla yapılmıştır.
Bundan sonra bu teknik Kanada ve İngiltere’de de uygulanmıştır.
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Arzunun Gökkuşağı
Arzunun Gökkuşağı tekniğini Boal, aynı isimli kitabında
açıklamıştır. Gökkuşağı teknikleri İmge Tiyatrosu’ndan
gelir. Baskıyı içselleştirmiş bir karakter ve ilişkide olduğu
bir karşı karakter vardır. Arzunun Gökkuşağı çoğunlukla
drama terapisi olarak kabul edilir.
Ezilenlerin Estetiği
Augusto Boal, 2006 yılında basılan “Ezilenlerin Estetiği”
isimli kitabını yazdı. Bu yapıt onun tiyatro tekniğiyle ilgili
son kitabıdır. Ezilenlerin Estetiği’nde Augusto Boal, Ezilenlerin Tiyatrosu’nun tüm tekniklerini birleştirir ve tüm sanat
dallarının ifade araçlarını kullanır. Boal, kitabında ve atölye
çalışmalarında Ezilenlerin Tiyatrosu, Kaju Ağacı’m çiziyor
ve her dalında ne gibi teknikler yattığını, bu ağacın köklerinin Etik, Dayanışma, Felsefe, Politika, Çoğalma, Tarih,
Katılım, Kelime, Ses, İmaj’la beslendiğini anlatıyordu. Bir
kuş çizmişti ağacın üzerine. Uçan bir kuş. Kuşun ağzında
bir tohum vardı, “Örgütlenme ile Çoğalma”yı temsil ediyordu. Haziran 2008’de Hırvatistan’da atölye çalışmasında
şunları söylemişti Augusto Boal: “Bu ağaç herhangi bir
ağaç değil. Kaju ağacını bilir misiniz? Kaju ağacı ilginç bir
ağaçtır. Nereden çıkacağını bilemezsiniz. Kökleri toprağın
altından yürür, bambaşka bir yerden kök vererek, orada
büyümeye başlar. “Ezilenlerin Tiyatrosu Ağacı” da bir kaju
ağacıdır. Kökleri toprağın altındadır ve farklı bir ülkeden,
farklı bir şehirden gövde vermektedir.”
Augusto Boal 2009 yılının Mayıs ayının ikinci günü,
sabahın ilk saatlerinde aramızdan “fiziksel” olarak
ayrıldı. Rio Ezilenlerin Tiyatrosu Merkezi’nden Barbara Santos, Augusto’nun son gününü şu şekilde
aktarıyor bizlere:
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“Augusto, mayısın ilk gününü daha adil ve daha mutlu
bir dünya için, dayanışma dünyası için mücadele eden
işçilerle birlikte dayanışma nöbetinde geçirdi.”
1950’lerden bugüne Ezilenlerin Tiyatrosu kuramı ve teknikleri üzerine çalışan, 2008’de Nobel Barış Ödülü’ne
aday gösterilen, 27 Mart 2009 Dünya Tiyatrolar Günü Bildirisi’ni yazan Augusto Boal; mücadeleci ve devrimcidir,
“Mutlu olmak için cesaretli olun!” der. Augusto Boal
“fiziksel” olarak aramızdan ayrılmış olabilir ama Ezilenlerin Tiyatrosu yaşadıkça, ezilenlerin sesi ve mücadelesi
sürdükçe, hayatı ve dünyayı değiştirdikçe, dönüştürdükçe Augusto hep bizimle yaşayacak... Barbara Santos’un dediği gibi, “Onun bedeni gitmiş olabilir ama
‘varlığı1 asla!” “Yakına Gelin!” diyen sözü kulaklarımızda,
bizim mücadelemize onunkini de ekleyecek... “Yakına
Gelin!”
Augusto Boal “Mutlu olmak için cesaretli olun!” derken
dünyayı ezilenler için yaşanabilir bir dünyaya dönüştürmek için cesaretli olun, Dünyayı değiştirmek için eylemler yapmaktan korkmayın diyerek ezilenlere cesaret
vermiştir. “Yakına gelin” sözleriyle de örgütlenin, ancak
örgütlü ve birleşik bir mücadeleyle Dünyayı değiştirebiliriz demek istemiştir.
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Sistemin İllüzyonuna Karşı Brecht Estetiği
Tavır Dergisi - Mehmet Esatoğlu - Nisan 2009
Brecht ve kuramı, bizim ülkemizde sanat alanının ve tiyatronun gündemine düştüğünde, onun estetiğine karşı
çıktığı Stanislavski ve dramatik tiyatrosu üzerine henüz
kitaplar ortada yoktu. Bu yüzden Brecht kuramına ilişkin
iIk yazıları okuyanlar neyin nasıl olduğunu pek anlamadılar. Kafalarında durumu pek somutlayamayınca esas
sorunun bizdeki yansımasını Devlet Tiyatrosunun ağdalı
oyunculuğu sandılar.
Brecht ise öncelikle “illüzyonu” kırıp parçalamak istiyordu
sahnede. Brecht tartışmalarının ilk gündeme geldiği 60’lı
yıllarda çok açıktan görüp, bilemediğimiz, giderek 2000’li
yıllara doğru tüm yaşamımızı kaplayan illüzyon...
Neydi illüzyon? Yaşamımızda ve sanatta nasıl işliyor?
Bizi nasıl avucunun içine alıyor? Kapitalizmin acımasız
koşullarında kadar uğraşıp didiniyor. Gece karnını doyurup uyuyor. Bir süre sonra bu, bir rutin halini alınca ya643
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şamın ağır koşulları onu bunaltmaya başlıyor. Acımasız
sömürü çarkının koşulları onun isyanı olmadan değişmeyeceğine göre geriye onu avutacak tek bir şey kalıyor, o
da illüzyon.
Televizyonda, sinemada, tiyatroda izlediğiyle duyusal özdeşlik kuran emekçi, böylece günün üzerine çöken bunaltısından bir nebze olsun sıyrılıyor, rahatlıyor, boşalıyor.
Ama kendisini bu duruma düşüren sistemi sorgulamak,
ona isyan etmek aklının ucundan bile geçmiyor.
Örneğin dizi filmde patronu ile özel ilişki kuran, onun sayesinde güzel lokantalara giden, lüks otellerde tatiller
yapan bir kadını izlerken duyusal özdeşlik kurarak giriyor
düşler alemine. İzliyor, rahatlıyor, boşalıyor ama somut
yaşamında değişen bir şey olmuyor. O koşullar ertesi
gün yollarda, işyerinde onu bekliyor.
İllüzyon onun yaşamına sadece televizyonda, sinemada,
tiyatroda izlediklerinden girmiyor. Özellikle medyatik
bombardımanın bir fırtına halini aldığı 1990’lardan bu
yana yaşayan insanın her yanı illüzyonla doldu taştı.
Bir piyango çekilişinden futbol karşılaşmasına, büyük
alışveriş merkezlerine kadar her yanda illüzyonun kurulabileceği ortamlar insanların çevresini kuşattı. Örneğin eskiden piyangodan çıkacak ikramiye, yalnızca
bilet alan, ona para ayıranlarla sınırlıyken şimdi medyatik ajitasyonla tüm toplum bir kişinin alacağı trilyon
üzerinden düşler kuruyor. Futbolda yapılacak bir karşılaşma da onunla ilgili ilgisiz herkesin gündeminde.
Dolayısıyla yaratılan illüzyonla tüm toplum konuyla ilgili
olsun olmasın, bir histeri ve boşalım içine sokuluyor.
Bu arada içinde bulunulan dertler unutuluyor. Yöneten644
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ler onların çıkarlarını gasp eden düzenlemeleri rahatlıkla yapabiliyorlar.
Brecht’in 30’lu yıllarda saptadığı ve sanat alanında karşı
durduğu, mücadele ettiği illüzyon aslında burjuva estetiğinin temelini oluşturuyor. Aristoteles’in “Poetika” adlı yapıtında ortaya koyduğu “katharsis” kavramını
inceleyerek kendi estetik duruşunu inşa eden Brecht, illüzyona karşı durmadan ve alternatif geliştirmeden yeni
bir adım atılamayacağını saptadı. İşin tuhaf yanı burjuva
estetiğine karşı duranlar da bunun önemini anlamıyorlardı. Brecht uzun bir süre bu konuda savaş vermek zorunda kaldı.
Brecht, her türlü illüzyona karşı dururken bunun “devrimci romantizm” için kullanımına da karşı çıktı.
İnsanın insanı sömürdüğü bir sistemin ortadan kaldırılması; eşit ve özgür bir dünyanın kurulması kavgasına
duyusal bir özdeşlikle bağlı olanlar mücadelenin gerileme günlerinde bu ortamın havasına kapılıp sisteme
teslim oldular. Brecht’in “Az gittiler, uz gittiler sonunda
en azgınları oldular yalancıların” dediği pozisyona düştüler.
Brecht’in estetik anlayışı ise illüzyonu değil yabancılaşmayı öneriyor. İzleyici karşındakiyle duyusal özdeşlik
kurmak yerine olayı dışardan bir gözle izliyor. Karşısındaki “kahraman”ın yapıp ettiğine “yabancı” gözlerle
bakıyor. Onun yanlışını da doğrusunu da görüyor.
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Brecht tiyatroya ilişkin bir şiirinde şöyle söylüyor
oyunculara:
“Sizler, büyük sanatçılar, usta taklitçiler
Altta kalmamalısınız bu konuda.
Ne kadar yetkinleştirseniz de sanatınızı
Çok fazla uzaklaşmayın, sokakta oynanıp duran
O günlük tiyatrodan.
Şu adama bakın sokağın köşesinde
Nasıl olduğunu anlatıyor kazanın şu anda
Şoförü sunuyor kalabalığın yargısına
Nasıl oturduğunu direksiyonun arkasında,
Ve şimdi de ezileni taklit ediyor, belli ki
Yaşlı bir adam.
Her ikisinden de yalnızca
Kazayı anlaşılır kılacak kadar veriyor, ama
Yine de yetecek kadar
Onları gözünüzde canlandırmaya
Kazaya mahkûm gibi göstermiyor ama ikisini de
Böylece anlaşılır oluyor kaza ve anlaşılmaz yine de
Çünkü bambaşka hareket edebilirlerdi her ikisi de
Gösteriyor işte şimdi
Kazadan kaçınmak için
Nasıl davranabileceklerini.
Hiç de batıl inancı yok
Bu görgü tanığının,
Yıldızlara terk etmiyor da ölümlüleri
Kendi hatalarına bağlıyor yalnızca.
Ciddiyetine ve özenine de dikkat edin
Bu taklit sırasında.
Çok şeyin, suçsuzun yıkımdan kurtulabilmesinin,
Zarar görenin zararının karşılanabilmesinin,
Kendi kesinliğine bağlı olduğunu biliyor o.
Bakın nasıl tekrar ediyor daha önce yaptığı şeyi
Durarak, yardıma çağırarak hafızasını
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Tam da emin olmayarak, iyi taklit edip etmediğinden,
Durarak ve bir başkasından şunu ya da bunu
Düzeltmesini isteyerek...”
Brecht’in “diyalektik tiyatro” olarak adlandırdığı kuramının temeli Marksist-Leninist bir dünyaya bakıştan yola
çıkar. Öncelikle maddecidir. Olan biten, şiirde anlatıldığı
gibi somut nedenlere bağlanır.
Brecht maddeyi ve olayları ele alırken ona kaskatı bir biçimde bakmaz. Onun süreç içinde duruşunu ve değişimini ele alır. Oyunlarındaki kişiler ki bunları oyunun
figürleri olarak adlandırıyor oyun boyunca büyük bir değişim yaşarlar. Öğretici oyunlarından “Kural ve Kural
Dışı”nda karşımıza bir emekçi koyar Brecht. Adam kendini sömürenlere “kıyak” yaptığı ve iyi davrandığı müddetçe işlerin iyi gideceğini düşünürken yaşamını yitirir.
Mahkeme emekçinin hatalı olduğuna, kendini sömüren
kişiye iyilikle yanıt vermesinin yanlış olduğuna hükmeder
ve emekçiyi öldüren patronunu beraat ettirir.
Oyunun başından sonuna her figür sürekli değişir. Ama
bu öylesine rastgele bir değişme değildir. Sınıfların karşılıklı çatıştığı, çıkar kavgasının olduğu bir toplumda herkes kendine uygun sınıfsal bir pozisyon alır. Burada
yanlış karar veren kaybeder. Kendine kötü davranan, sömürenlere karşı iyilikle karşılık vermeye kalkan emekçi
bunun bedelini yaşamıyla öder.
Şimdi oyuncu bu anlatılanı, dramatik tiyatronun kalıplarına göre oynamaya kalkarsa izleyici ölen emekçiye acıyacak, patrona kızacak, adalet beklediği mahkemeden
de patronu aklayan bir karar çıkınca yıkılıp kalacak ve
salonu öyle terk edecek.
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Yeşilçam filmlerini düşünecek olursak izleyici duyusal özdeşlik kurduğu “kötü adam” Erol Taş’a kızar. Adana’da
bir film gösterisi sonrası izleyiciyi selamlamak için çıktığı
sahneye taş atılır. Taş sanatçının kafasına gelir ve alnı
kanar. Bunun üzerine Erol Taş’ın izleyiciye verdiği yanıt
oldukça ilginçtir: “Siz bana taş değil ekmek atıyorsunuz!”
Yeşilçam sinemasında izleyici kötülere kızar. Ama nedenleri üzerine hiç düşünemez. Bilmeden sevdiği, duyusal özdeşlik kurduğu bir “iyi” ve alabildiğine kızdığı bir
“kötü” vardır. Bu anlatım biçiminin içine ezen-ezileni de
koysanız sonuç değişmez. İzleyici olayı duyularıyla izler.
Sevgi, acıma, nefret gibi duyguları ayağa kalkar kalkar
iner. Finalde duyguları boşalır, rahatlar. Ancak olay üzerine zerre kadar düşünemez.
“Diyalektik tiyatro”da ise olayı sunan oyuncular, izleyicinin duyusal özdeşlik kurmalarına izin vermeyecek bir
biçimde “göstermece” bir oyunculukla oyunu sergilerler.
Figür sahnede rolü sosyal jestlerle oynar. Zaman zaman
rolden çıkar. Şarkı söyleyerek işin bir başka boyutunu
önümüze koyar. Sahnede dekor, aksesuarlar bir atmosfer yaratmaya hizmet etmez. Işıklar, efektler izleyiciyi bir
düş alemine sürüklemek üzerine düzenlenmemiştir. Dramatik tiyatroda bu atmosferin oluşumu için her şey salonun kapısından itibaren örgütlenir. Salonda hafif bir ışık
vardır. Oyun başlamadan izleyiciyi atmosfere sokacak
bir müzik fonda hafif hafif çalmaktadır. Kırmızı kadife perdelerle sahnenin önü örtülüdür. Üçüncü zilin ardından
perde açılır. Sahnede dekor ve ışıkla yaratılmış bir atmosfer vardır.
Oyuncu bu atmosferin ortasında tepeden tırnağa oyun
kişisine bürünmüş bir biçimde dolanır. Her davranışı il648
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lüzyonu adım adım yükseltir. Dramatik tiyatronun temellerinin atıldığı ünlü Moskova Sanat Tiyatrosu’nda bu illüzyonu
yaratmak adına Çehov’un “Vişne Bahçesi” adlı oyunu, girişte yaklaşık 5 dakika süren bir sessizlikle başlar.
Brecht’in önerisiyle salon şöyle düzenleniyor. İzleyicinin
kapıdan girişinden itibaren bir tiyatroda olduğunu unutmaması sağlanıyor. Dramatik tiyatrodaki o anlı şanlı kırmızı perdenin olduğu yerde yamalı bir yarım perde
vardır. Perde açılır açılmaz görülür ki sahnede her şey
çıplak gözle görülebilecek biçimde yerleştirilmiştir. Atmosfer yaratıcı hiçbir şey yoktur.
Ünlü fizikçi Galile oyunu başlarken; o dinci gerici engizisyonla kapışacak, “Dünya yuvarlaktır!” diye kavga
edecek ve sonunda geri adım atacak büyük bilim adamı
Galile, çıplaktır ve bir fıçının içinde yıkanmaktadır. Oyun
boyunca onu mitleştirecek hiçbir yan yoktur. Oburdur, gerektiğinde üç kağıtçıdır. Bunları da hiçbir kutsal amaç
adına değil düpedüz maddi çıkarları için yapar. Oyunun
sonuna doğru dinci-gericilerin baskılarından korkar, geri
adım atar. Sahnede gördüğümüz her şey insani bir biçimde olup biter. Açık olana asla gizem katılmaz.
Brecht tiyatrosunu bir “moda” olarak görenler, onun
devrinin geçtiğini vaaz ediyorlar. Halbuki aslolan
Brecht’in önerdikleridir. Sistemin her yanımızı illüzyonla
kuşattığı günümüzde Brecht’in önerilerine bir kez daha
yeniden bakmak gerekiyor.

649

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi

650

tiyatro

Filipinler’de Devrimci Mücadele
ve “Kurtuluş Tiyatrosu”
Tavır Dergisi - Eren Buğlalılar - Aralık 2009
Filipinler’deki devrimci mücadelenin mermisi, 1968 yılında suskunluğunu bozdu. 1960’lar, yani halkların ellerini kaldırımlara basıp doğrulmaya başladıkları yıllar...
Amerikan emperyalizminin bir yandan geri bırakılmış ülkelerdeki sermaye sütunlarını sağlamlaştırmaya çalıştığı, diğer yandan halklara kan kusturduğu yıllar.
1970’te 2000 kişi olan parti kadrosunun, 1980’lerde 30
ila 35.000 arasında olduğu tahmin ediliyordu.
(…)
Karşı devrimin 1987 yılında başlayan saldırısı bu kez
daha yoğun ve profesyonelceydi: FKP’nin üsleri yok
edildi, militanları katledildi ve partinin önde gelen 100 lideri 1988’de karşıdevrimin tutsağı oldu.
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Kurtuluş Tiyatrosu
Filipinler’deki devrimci tiyatro faaliyeti birkaç kaynaktan
beslendi. Bunlardan en önemlisi, giderek artan eşitsizlikler ve buna paralel olarak gelişen halk direnişiydi. Aydınlar ve sanatçılar giderek halk için ve halkla beraber
üretmeye ilgi duyar oldular. İkinci kaynak, Filipinler’deki
anti-emperyalist mücadelede etkisini sürdürmeye devam
eden yurtseverlik ve milliyetçilik oldu. Ancak bu milliyetçilik, bugünün Türkiye’sinde hissettiğimiz türden bir milliyetçilik değil; halkın kendisine karşı dayatılan yoz
burjuva kültürünü reddetmek için sığındığı, aydınların da
bu kültürün karşısına savunulacak ve geliştirilecek bir
değer olarak diktiği, ilerici özellikler gösteren bir milliyetçilikti. Üçüncü kaynak ise, Güney Amerika’da yaratılan,
devrimci pedagoji ile tiyatronun harmanlandığı Boal’in
“ezilenlerin tiyatrosu” yaklaşımıydı.
Diktatör Marcos karşıtı bir demokrat olan Cecile Guidote,
1967 yılında kurtuluş tiyatrosunu etkili bir biçimde ülke
çapında icra edecek olan PETA (Filipinler Eğitsel Tiyatro
Derneği) adlı organizasyonu kurdu. Guidote, diktatörlüğe
karşı çıkan bir isim olduğu için kısa süre sonra ülkeden
sürgün edilince PETA’da liderlik el değiştirdi. PETA’nın liderliğini daha radikal solcuların ele alması ve 1970’lerin
ortasında iyi planlanmış bir çalışmayla derneğin işleyişi
mükemmelleştirildi.
Sıkıyönetimle birlikte yüzlerini halka dönen aydınlar, sanatsal üretimlerinin merkezine halkı yerleştirmekle yetinmediler, bizzat halkın sanat üretebilmesini sağlamak için
kollarını sıvadılar. Kurtuluş tiyatrosu böylece Boal’in tiyatro anlayışına yeni öğeler ekleyerek, onu daha da devrimcileştirdi.
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Boal’in tiyatrosu sorunu teşhis ediyor, oyuncularla bölgeye gidiyor, oyunu halkla birlikte oynadıktan sonra oradan ayrılıyordu. Kurtuluş tiyatrosu ise kendini bir devrimci
örgüt gibi yapılandırmıştı: PETA’ya bağlı yazarlar, müzisyenler, ressamlar ve oyunculardan oluşan bir tiyatrocu
grubu, birkaç hafta önceden atölye yapılacak mahalleye
yerleşiyor ve orada halkla temasa geçiyordu. Gecekondu
halkının küçük burjuva aydınlara tepeden bakması nedeniyle, böyle bir iletişim aradaki buzları kırma, sorunları
gözlemleme fırsatını veriyordu.
Daha sonra bir hafta süren atölye boyunca, halkın kendi
sorunlarını müzikle, boyayarak ya da oynayarak ifade
edebilmesi için onlara eğitmenlik yapılıyordu. Buradan
tamamı halkın ürünü olan müziğiyle, dekoruyla bir tiyatro
gösterisi oluşturuluyor ve kimi durumlarda gösteri mahalle halkına oynanıyordu. Ancak burada asıl amaç atölyeye katliamların yalıtılmışlıktan kurtulmaları, ifade
yeteneklerini geliştirmeleri ve bunu kendilerini ezen sisteme muhalif bir biçimde yapmalarıydı. Gerçekten de
atölyeye katılan yoksulların özsaygılarının ve güvenlerinin arttığı, kendilerini daha yaratıcı hissettikleri belirtilmektedir.
Üçüncü ve son aşamada, halkın içindeki gönüllülerden bir
kurtuluş tiyatrosu grubu oluşturulması için gereken adımlar atılıyor ve PETA merkezinin sürekli danışmanlık desteği altında, mahallede bir sanat atölyesi yaratılması
sağlanıyordu. Böylece PETA bir mahallede daha örgütlenmiş ve burjuvazinin yoz sanatına karşı, adeta bir kültür
fabrikası gibi çalışan bir sanat hücresi yaratmış oluyordu.
Bu yeni mahalledeki sanat hücresinin militanları yeterince
deneyim kazanınca, onları başka bir mahalleye göndermek ve orayı örgütlemek mümkün olabiliyordu.
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Bu çalışmanın sonuçlarına ilişkin ilginç bir örnek vardır:
PETA’nın eğitmenleri, yoksul mahallelerden gelen yüz
kadar gence üç günlük bir atölye çalışması yaparlar. Burada insanların kendi ezilmişliklerini ya bir müzikle, bir
resimle, bir kıyafetle ya da maskla ifade edebilmeleri için
gerekli çalışmalar yapılır. Kimisi resim, kimisi müzik, kimisi dans çalışır. Üç günün sonunda yoksul mahalleli düzene yönelik öfkelerini somutlaştırdıkları tenekeleri,
maskları, çizimleri ve kostümleri alarak karnaval havasında şehir merkezine akarlar. Yol boyunca kendilerine
katılan ve merkezde onları karşılayan binlerce insanla
birlikte Davao şehrindeki hükümet binalarının etrafında
bir hafta sürecek bir gösteri yaparlar.
Kurtuluş tiyatrosunun emekçileri, sadece bir sanatçı olmakla yetinmiyorlardı. Hepsi birer pedagog ve sosyolog
da olmak durumundaydı. Gittikleri yerlerde yaşayan insanların sosyo-ekonomik durumlarını bilmek, onların yaşadığı ezilmişlikleri kavramak ve bildiklerini aktarırken
bunu uygun bir dille, onlara tepeden bakmadan yapmanın yollarını bulmak durumundaydılar.
Bu süreç, küçük burjuva sanatçıların bilinçlenmesine
büyük katkılarda bulundu. Tanık olduğu yoksulluk karşısında etkilenen tiyatro sanatçısı, yoksulluğun da bir estetiği olduğunu fark ediyordu. Yoksulluğun renkleri,
çatışması, ifadesi, dekoru, müziği ve hatta oyunculuğu
da başkaydı. Küçük burjuva sanatçının üniversitede ya
da şehir merkezinde gördüğünden çok başka... Yönetmen Brenda Fajardo, bir oyun çıkmadan evvel tasarımcılarının gecekondu mahallelerini ziyaret etmelerini şart
koşuyor ve oranın estetiğini sahneye aktarmalarını istiyordu.
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Kurtuluş tiyatrosu bu metodolojiyle ülke çapında çabucak
yaygınlık kazandı. Her şehirde bir eylem, grev ya da gösteri olduğunda sahneye oyun koyabilecek, sokak tiyatrosu sahneleyebilecek hücreler vardı artık. Grupların
eylem kapasitesi o kadar gelişmişti ki, akşam eylem haberini alıp, beyin fırtınasıyla bir oyun yazıyorlar, sabah
provasını yapıp, öğlen de sahneliyorlardı. Ve ülkedeki
mücadele sertleştikçe, tiyatrocular gerilla tiyatrosu yöntemlerini de geliştirmeye başladılar. Polisler ya da sivil
faşistler tarafından yakalanmamak için tek kullanımlık
ucuz dekorlar kuruyorlar, hafif maskeler ve kostümlerle
oyunlarını sahneleyip, polis gelmeden önce halkın arasına karışıyorlardı. Ne var ki, pek çok sanatçı gözaltından ve işkenceden kendi payına düşeni aldı.
PETA’nın kurtuluş tiyatrosu yöntemi, sadece topluluk çalışmaları ve sokak tiyatrosu gösterileriyle yetinmedi. Bu
türden yaratıcı drama çalışmalarının yanında, geleneksel
dramatik oyunlar da yazıldı ve sahnelendi. Ancak bu
oyunların yazılış ve sahneleniş biçimleri de devrimciydi.
Sürekli yapılan yazarlık, oyunculuk atölyeleri sayesinde
deneyimli bir sanatçı havuzuna sahip olan PETA’nın yazarları, düzenli olarak gündemi ve gazeteleri takip ediyor,
kendilerine konu teşkil edebilecek haberlere odaklanıyorlardı. Buna uygun bir haber bulunabilirse, yazarlardan
biri olayın gerçekleştiği yere gidiyor, oranın sakinleriyle
tanışıyor ve bir süre onlarla birlikte yaşıyor, oyununu
orada yazıyordu.
Örneğin, 1978 yılında kertenkele yiyerek yaşayan yoksul
bir çocuğa dair yapılan bir gazete haberinden sonra
PETA, yazar havuzundaki Malu Jacob’u görevlendirdi.
Jacob, uzun bir süre çocuğun yaşadığı gecekondu mahallesinde yaşayarak onunla dost oldu ve daha sonra
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buradan yola çıkarak yazdığı “Juan Tambar” adlı oyun,
ulusal çapta ün kazandı. PETA’ya bağlı Peryante adlı
topluluğun “İlocula” adlı oyunu daha da ilginçtir.
Oyunda, İlocula adlı bir vampirin öyküsü anlatılır. İlocos
kasabası, diktatör Marcos’un doğduğu kasabaydı ve
oyun sahnedeki vampirin şahsında Marcos’a yöneltilmiş
acı bir hicivdi. Karın ağrısı ve hazımsızlık çeken vampir
İlocula, doktor çağırır. Doktor vampirin midesinden sırasıyla bir işçinin yumruğunu, bir köylünün sırtını, bir öğrencinin bacaklarını, bir profesörün beynini, bir
sanatçının dilini ve devrimci mücadelede şehit düşenlerin kalplerini ve ciğerlerini çıkarıp kenara atar. Bunların
hepsi Marcos iktidarı sırasında öldürülen halkı temsil etmektedir. Oyunun sonunda, tüm bu parçalar birleşerek
yeniden ve daha güçlü bir insan olarak ayağa kalkar ve
işçinin yumruğu vampiri ezerek öldürür.
1983 ve 84 sezonu boyunca sahnelenen oyun, adeta
Marcos’un çöküşünü haber vermekteydi. Örnekler çoğaltılabilir, ancak şunu söylemek de yeterli olacaktır: PETA
önderliğinde örgütlenen kurtuluş tiyatrosu, Marcos’un
devrilmesine kadarki dönemde halk direnişinin kültür
sanat alanındaki temsilcisi değildi yalnızca. Sürekli olarak yetiştirdiği militanlar, devrimci mücadele için adeta
bağımsız bir propaganda makinesi işlevi görmekteydiler.
Sürekli ezilmişliği nedeniyle kendine ve yaratıcı yeteneklerine olan güvenini yitirmiş halka, burjuva kültürü ve televizyonun saldırısı altında kolektif ezilmişliğini
bireyselleştirenlere uzanan bu yardım eli Marcos’un devrilmesinde önemli roller oynadı.
Kurtuluş tiyatrosu; sanat üretme işini, aydınların ve sanatçıların tekelinden kurtarmayı hedefledi ve sonuçta
hem aydınların, hem de halkın devrimcileştirilmesi gibi
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bir görev üstlendi. Zira sanata ilişkin teknik bilgi ve ustalık
aydınlarda mevcuttu ama halkla, yoksullukla ve direnişle
bağ kuramasaydı, bu teknik ruhsuzlaşmaya, bireycileşmeye mahkumdu. Öte yandan, bu yoksulluğu birinci
elden deneyimleyen halk da, kendini nasıl ifade edebileceğini bilmiyordu. Bu ittifak sayesinde burjuvazinin kültürünün dışında bir kültür yaratmak mümkün hale
geliyordu.
Bana kalırsa kurtuluş tiyatrosu, yöntemi ve içeriğiyle sosyalist sanatın varabileceği en derinlikli noktalardan birisidir. Böyle bir sanat yalnızca 1,5 saatlik bir gösteriyle
seyircisine bilinç aşılamakla yetinmez. Böyle bir sanat,
aynı zamanda seyircisini örgütler, onu da harekete geçmeye, yaratmaya ve direnmeye teşvik eder. Bu bakımdan, bilinçlenme işini hakkıyla yerine getirebilen en etkili
yöntemlerden biridir de denebilir, çünkü bilinç tam da bu
direnme iradesinden ve bunun eyleme dökülmesinden
doğar.
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ASKERİ CUNTA KUŞATMASI ALTINDA
“ŞİLİDE GİZLİCE” FİLM ÇEKEN YÖNETMEN;
MİGUEL LİTTİN
Tavır Dergisi - Temmuz-Ağustos 1997
PİNOCHET’İN 32 BİN METRELİK KUYRUĞU
Sizlere Latin Amerikalı bir yönetmenin. Miguel Littin’in
öyküsünü anlatacağız. Kim mi Miguel Littin? Anlatalım:
Yeni dünyanın Cola ve petrol milyoneri. Efendi Amerika’sı. Hemen aşağılarındaki küçücük bir ülkede koca bir
oyun tezgahlamıştı. Bahsettiğimiz ülke Şili’dir.
Miguel Littin ise Şili’nin ünlü yönetmenlerinden biridir. Bir
sosyalist olan Littin. Allende’nin seçim çalışmalarında gönüllü olarak görevler almış, yine “Halkın Birliği” için tanıtım filmleri yapmıştır. Pinochet’in tezgahladığı darbeyle
birlikte yurtdışına çıkmış ve yaşamını İtalya’da sürdürmeye başlamıştır.
İşte bu yönetmen Şili’den ayrıldıktan tam 12 yıl sonra ülkesine geri dönmüştür. Nasıl mı? Niye mi? İşte bunun
cevabı yazının ilerleyen bölümündedir.
Şimdi Littin’in Şili macerasına dönelim.
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Littin, 1986 yılı başlarında. Madrid’de karşılaştığı yazar
Marguez’e Şili’de yaşadığı bir çekim serüvenini, belki de
hayatının en önemli filminin çekimini anlatır. Daha sonra
Marguez, onu üç hafta sürecek sorgulamaya(!) alır. Marguez bant kayıtlarını değerlendirip, roman tadında bir
akıcılıkla kaleme alır. Kitap “Şili’de Gizlice” adıyla basılır ve dünyaya yayılır.
Sinema toplumsal mücadelenin belgelenmesinde
önemli bir araçtır. Baskının, sefaletin, sömürünün en
vahşi biçimleriyle hüküm sürdüğü Latin Amerika’nın
Şili’sinde sinema gibi bir sanat dalı daha da önemlidir,
önemli olduğu kadar da coşkulu bir serüvendir. “Sinemayı böylesine coşkulu, önemli bir araç konumuna getiren şey nedir?” diye sorulsa, herhalde buna verilecek
en önemli yanıt: Marguez’in roman diliyle kaleme aldığı
“Şili’de Gizlice” (Miguel Littin’in Serüveni) adlı kitapta
yazılanlar olurdu.
Littin, yeni sömürge ülkelerin sinemacılarına, aydın-sanatçılarına, vatanlarına karşı nasıl bir sorumluluk taşımaları gerekliğini örnek bir deneyle aktarmaktadır. Bu
başarı, devrimci sanatçıların hanesine yazılmış tarihsel
bir deney olarak yeni kuşakları motive etmektedir.
‘Vatan hasreti’ denince ilk akla gelen, sürgünler olur.
Littin, 12 yıl sürgünde kaldıktan sonra, ülkesine (Şili’ye)
gizlice dönüp, tam otuz iki bin iki yüz metrelik bir film
çeker. Filmin her karesinde Şili var. Latin halklarının acılan, yanılan vardır.
Şimdi filmi başa alıp izlesek, izlerken de sahne arkasını
incelesek ne dersiniz?
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Sahne 1 / Paris...
Cıvıl cıvıl bir gün. Cıvıl cıvıl bir kahve. Littin, İtalyan yapımcı Luciano Bablucci ve Şili direniş hareketinin önemli
simalarından bir kişi bir masanın etrafında oturmuş karşılıklı konuşmaktadır.
Dört saat süren konuşmanın ardından, Littin’in gözlen
coşkuyla gülümsemektedir. Uykusuz sürgün geceleri boşunca, hayallerle dolu, en ufak ayrıntısına kadar tasarladığı film projesi, daha detaylandırılmış olarak bireysel
bir istemden öteye iradı bir programa kavuşuyordu.
Güzel olan ve önemli olan da buydu. Littin, artık devrimci
iradenin yaratıcılığında, Şili’ye dönme hazırlığı içindedir.
Çekimlere katılacak üç ekip (İtalyan, Fransız, Şili’li) önceden ayarlanan görüşmelerle belirlenmiştir.
Şili’de, altı hafta sürecek çekimlerin başından sonuna
kadar takip edecek iradi koordinasyonun başında Elena
(Manuel Rodriguez Halk Cephesi’nin görevlendirdiği sorumlu) adlı Şilili bir devrimci bulunmaktadır.
Elena, siyasal görevlerle Şili’ye sık sık gittiği için, ülkeye
giriş çıkışlarda özel olarak uzmanlaştırılmış Görevi; Cephe’yle Littin arasındaki bağlantıyı sağlamak, gizli ilişkiler
kurmak, uygun buluşma yerleri sağlamak. Çekim operasyonlarının gelişmesini değerlendirmek ve bütün çekim
ekiplerinin genel güvenliğini sağlamaktır.
Şili’de Çekim Operasyonu Planı:
“Atılacak ilk adım üç film ekibini Şili’ye götürmekti: Ekiplerden biri İtalyan olacaktı, biri Fransız, biri de karma bir
ekip olacaktı. Ekibin her üyesi, Şili’ye yasal kimlikle ve önceden alınmış izin belgeleriyle girecek, sonra da kendi el663
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çiliğiyle bağlantı kuracaktı. Bir kadın gazetecinin başkanlığındaki İtalyan ekibinin bahanesi: Şili’deki İtalyan göçmenler. Özellikle de, Moneda Sarayı’nın mimarı Joaguina
Toesca üzerine bir belgesel film hazırlamaktı. Fransız ekibinin Şili’nin coğrafyası üzerine ekolojik bir film yapma izni
alacaktı. Filmcilerden hiçbiri öteki ekiplerin varlığını bilmeyecektir. Ekip başlarının her biri kendi alanında saygın bir
profesyonel ve siyasal geçmişe sahip biri olacak nasıl bir
tehlikeye girdiği açık seçik bilecekti.”
Sahne 2 / “Dostlarım bile tanımamalıydı.”
Littin yaklaşık 3 hafta süren bir operasyonla başka biri
olmuştur. Littin bu durumu “Şili’de Gizlice”de şöyle açıklamaktadır;
“Şili’den gönderilen ve ülkeye gizlice girme eylemlerinde
uzman olan bir kişinin yönetiminde, iki psikolog ve bir
film makyaj ustası, kendim olarak kalma yolundaki içgüdüsel kararlılığıma bıkıp usanmadan karşı koyarak üç
haftadan daha kısa sürede mucizeyi gerçekleştirdiler”
Sahne 3 / Paraguay: Asun Cion Havaalanı
115 sefer sayılı uçak, yönetmenin doğduğu ülkeye yol
almak üzere pistte hızla ilerler ve havalanır. Uçak yedi
bin metre yüksekte, ay ışığı altında göğe doğru yükselen
Acocagua Dağları üzerinden geçmektedir. Az sonra gelecek olan sıradağlar And’lardır. Ne Pinochet ne de bir
başkası bu görkemi, bu ihtişamı gölgeleyemez.
Sahne 4 / Şili… Pudahuel Havaalanı
Uçak alana iner. Uçaktan inenler arasındaki çift, uçağın
merdivenlerinden ağır adımlarla inmektedir.
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Littin ve Elena, burjuva bir çift olarak Şili’ye giriş yaparlar.
“Ben Heran’dan olma; Cristiana’dan doğma sinema yönetmeni Miguel Littin, 12 yılını sürgünde geçirdikten
sonra ülkeme dönüyordum. Planımız; General Agusto
Pinochet’in işbaşına gelişinden bu yana geçin 12 yılın
sonunda, Şili’nin git gide umarsızlaşan durumunu gizlice
çekmektir.”
1985 başlarında Şili Panoraması özetle şöyledir;
Burjuva ekonomisi Milton Friedman’ın tezlerini 12 yıldır
Şili’ye uyarlamakta olan “Chicago Okulu’nun çalışmaları
başarısızlıkla sonuçlanmış, Şili ekonomisi ve buna bağlı
olarak sınıflar arasındaki gerilim yeniden bir çatışma evresine girmiştir. Ülkedeki, kriz, halkın muhalefetini geliştirmekte, farklı direniş odaklarını bir araya getirmektedir.
Kitle gösterileri, silahlı eylemler birbirini izlemektedir.
Bu gelişmeler bir günlük genel grevle bir üst boyuta sıçradığında ise, Pinochet “Bu böyle giderse yeni bir 11
Eylül olur” (1) diyerek sıkıyönetim ilan etmiştir.
Sahne 5 / Havaalanında bir afiş;
“ŞİLİ DÜZEN VE BARIŞ İÇİNDE İLERLİYOR”
Littin, havaalanı binasının ön yüzündeki asılı geniş afişi
okumaktadır. “Şili düzen ve barış içinde ilerliyor.”…
Sonra saatine bakar. Zaman birden 12 yıl öncesine Ekim
1973’e döner.
Sahne 6 / Şili… Los Cerillos Havaalanı… Gece…
Yağmur yağmaktadır. Littin, aceleyle kalkmak üzere olan
uçağa doğru ilerlemektedir. Hızla koşan ayaklarına Şili’nin çığlığı karışmaktadır. Her adımda bomba, kurşun
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ve dumanlar içinde sürgüne gönderilen, stadyumlar, toplama kamplarına atılan, kaçırılan, kaybedilen, işkenceden
geçirilen yüz binlerce Şili vatandaşının, vahşetle yüz yüze
kalışını dehşetle hisseder. Littin, sürgün yılları boyunca, bir
gün geriye dönüp vefa borcunu, otuz iki bin iki yüz metrelik
film gerçeğinde ödeyeceğini, “vatanım, hasretim” diyebileceği Şili’yi düşleyip durdu. İşte şimdi o an gelmişti. Adımları,
12 yıl sonra geriye dönmüştü. Büyük silahlar kuşanmıştı.
Allende’yi, Victor Jara’yı, binlerce Şili’liyi katleden Pinochet’i,
can evinden vuracak kadar büyük, ağır silahlar… Bu silahlar Santiago’nun beş ana noktasını birden vuracaktı. Metrelerce kurşunu olacaktı, her kurşun bir ana gerçeği
vuracaktı, teslim alacaktı Moneda sarayını ve Pinochet’i.
Littin yönetimindeki üç film ekibi, ellerinde izin belgeleriyle çekim operasyonuna başladılar. Önce çekim yapılacak ana noktayı “8’lik” kameralarla filme aldılar.
Bu arada Cephe, Littin’in yönetimindeki yabancı ekipler, herhangi bir engeller karşılaşırlar ya da ülkeyi tek
etmek zorunda kalırlar diye, kendi aralarındaki genç sinemacıları yedekte tutmaktaydı. Çekim operasyonları
başladığında, yedekteki bu genç sinemacılar, oldukça
başarılı bir performans gösterdiler. Aslı ekipler kadar
hızlı davranıp olumlu sonular aldılar. Yabancı ekipler
azaldığında yeni ekipler bulmakta görev aldılar.
Pinochet, Allende iktidarını kanla bastırdığında bu genç
kuşak ilkokulu yeni bitirmiş olmalıydı. Bugünse, Şili’nin
aydınlık geleceğinin kararlı savunucuları, savaşçıları olarak yeni bir okul döneminden geçiyorlardı.
Bu genç sinemacılar, sinemanın devrim mücadelesindeki
rolünün ne olması gerektiğine en güzel cevabı veriyorlar.
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Sinema bir yeniden üretim süreci olarak, yüreğinde devrim ateşi taşıyanlarla daha yalın, daha kusursuz… Çünkü
devrimci sanatçının ana kaynağı olan halk, berrak ve yalındır. Bütün sorun; bu gerçeğe inanmak, onunla kopmaz
bağlar kurmaktır. Bu bağ kurulduğunda, toprağın damarlarına inen su gibidir sinema. Bereketini hasretle bulup
çıkartır gün yüzüne. Littin ve genç sinemacılar bunu başarmışlardır. Gecekondular, bakır madenleri, Moneda Sarayı, Pinochet, Manuel Rodriguez Halk Cephesi’nin karalı
savaşçıları, önderleri, toprak ağalarına karşı ayaklanan
köylülerin vadisi San Fernando Vadisi, Santiago sokakları, caddeleri, satıcıları, dilenciler, kiliseler ve Neruda’nın
İsgla Negra’daki evi… Hepsi profesyonel bir çalışma temposunda, büyük yaratıcılıklarla altı haftada kaydedildi.
Çekilen filmlerin negatifleri akla gelmeyecek simalarla İspanya’daki laboratuvarlara ulaştırıldı. Altı hafta süren
çekim operasyonu başarıyla sonuçlandığında, her şey,
evet her şey Cephe’nin kolektif iradesinde, bütün riskleri
atlatarak finale ulaştı.
Şili’nin belgeseli artık insanlığın hizmetindedir. Littin,
kalkmak üzere olan uçağına son anda ulaşır.
Latin Amerika, sınıflar savaşının belki de en keskin, en
acımasız deneylerini sunuyor insanlığa; azgın emperyalizm sömürü ve talan, yoksul Latin halklarını çıplak savaş
gerçeğine daha çok bağlıyor. Tarihin güncesi, pimi çekilmiş bir bomba gibi, düşüyor Şili’ye, Arjantin’e, Peru’ya,
Meksika’ya… Yengiler, yenilgiler, ayaklanmalar, katliamlar, sürgünler, tutsaklıklar… Umut, her şeye rağmen
unutturulamıyor. Şili’de derin yaralar açsa da zulüm,
umudun evlatları yeniden söylüyor o ölümsüz şarkıyı;
Neruda’nın Allende’nin V. Jara’nın anıları “VENCEREMOS”la yankılanıyor. ITT, CIA ve Pinochet, binlerce Şili
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yurtseverinin kanlarına basarak aldıkları iktidarı; baskı
yasaları, yasaklar, sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasaklarıyla korumaya çalışıyorlar. Havaalanına astıkları afişte
yazdıkları gibi “ŞİLİ DÜZEN VE BARIŞ İÇİNDE (böyle)
İLERLİYOR”
1985 Mayısında; tüm baskı yasaklarına, sıkıyönetime,
sokağa çıkma yasaklarına rağmen bir gerçeğin altı bir
kez daha çizildi. Hiçbir güç halkın iradesinin önüne geçemez! Cephe ve onun iradesindeki silah (sinema). Littin
yönetiminde en kahramanca değilse de onurlu bir belgesel film eyleminin örgütleyicisi oldu. Esaret var olduğu
sürece, umut ve onun evlatları hep yanı başında olacak
Şili’nin ve bütün Latin Amerika’nın… Littin ve yeni kuşak
sinemacıların Şili’si, bir gün mutlaka özgür olacak. O gün
geldiğinde, Şili’nin belgeseli bir geriye dönüş yeniden
anımsanacak, VENCEREMOS ŞİLİ!
Uçak, And dağlarını üzerinden geçerken Littin şöyle düşünür; “Şimdi Pinochet, peşinde maiyetiyle, çalışma odasından çıkıyor, uzun ıssız koridorlardan ölçülü adımlarla
geçiyor, sırtına yapıştırdığımız otuz iki bin iki yüz metrelik
eşek kuyruğuyla halı kaplı merdivenlerden iniyor olmalı.”
(1) 11 Eylül 1973’te General Pinochet, Halkın Birliği
(Unitad Popular) yönetimini, faşist bir darbeyle devirdi.
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KARANLIK ODA
SOSYALİZME AÇILAN YOLU AYDINLATACAK!
Tavır Dergisi - Ocak 1991
Sabah gazeteyi elimize aldığımızda, günlük haberlerle
bağlantılı olarak irili ufaklı bir sürü fotoğrafla karşılaşırız.
Yolda giderken ilan panolarına, duvarlara yapıştırılmış
tüketimi özendirici reklam fotoğrafları görürüz. Bir kuruma kaydımızı yaptırırken, bir işe girerken, bir belge
çıkartırken istenen başlıca evrakların içinde mutlaka vesikalık fotoğrafımız da yer alır. Örnekleri çoğaltmak
mümkün. Yüz elli yıllık geçmişiyle, teknik alanda gerçekleşen buluşların fotoğraf makinalarına ve malzemelerine yansımasıyla birlikte fotoğraf; yediden yetmişe
hepimizin yaşantısında kendisine bir yer edinmiştir.
Bugün, ömründe hiç fotoğraf görmemişlerin sayısı okyanusta damla kadardır. Bütün bunlara karşın, sıradan
birine “Fotoğraf sanatı üzerine ne düşünüyorsun? Hiç
sanat fotoğrafı gördün mü?” vb. sorular yönelttiğimizde
büyük bir olasılıkla alacağımız yanıt birkaç sözcüğü
geçmeyecektir.
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Fotoğraf sanatının, sınıflar mücadelesinde etkin olarak
kullanılmamasının, Türkiye emekçi halklarına ulaştırılamamasının en büyük nedeni; fotoğraf sanatçılarının
büyük çoğunluğunun küçük burjuva kökenli olmasıdır.
Fotoğraf sanatının, küçük burjuva fotoğraf sanatçılarının tekelinde bulunmasının nedenlerini ekonomik temellerde aramak gerekir. Fotoğraf, çekiminden
izleyiciye ulaştırılmasına kadar, sürekli para harcanmasını gerektiren bir uğraştır. Fotoğraf çekimi için en azından bir fotoğraf makinası ve film gereklidir. Pozlanmış
filmin banyosunu, karta aktarılmasını da hesaplarsak,
yüklüce bir miktar çıkar karşımıza. Zaten geçim sıkıntısından bunalan, kuruşların hesabını yapmakta olan
emekçi halkımızın, fotoğraf alanında çalışmalar yapması çok zordur.
Fotoğraf alanında söz sahibi olan küçük burjuva sanatçılar, düşünce ve değer yargılarını ürünlerine de yansıtmışlardır. Sanat her zaman, sınıfsal bir nitelik taşımıştır.
Çağımızda burjuva dünya görüşünü dile getiren sanat
da sınıfsal karakteri gereği yozlaşmıştır.
Fotoğraf sanatının sınıfsal niteliğini göz ardı edenler, burjuva ideolojisine denk düşen kaygılarla anlaşılmaz görüntülerin elde edildiği, estetik kaygıların ön plana geçtiği,
iletilmek istenen herhangi bir mesajı olmayan ürünler ortaya koymaktadırlar. “Seslendiği kitlenin bilgi ve deneyimlerine hiçbir şey katmayan, onları geldikleri gibi geri
gönderen, kaba içgüdüleri gıcıklamaktan ve ham ya da
içi geçmiş görüşleri beslemekten başka bir tasası olmayan sanatın değeri sıfırdır.” diyor Bertolt Brecht. Ne yazık
ki, bugün üretilen sanat fotoğraflarının büyük çoğunluğu
bu tanımın kapsamı içinde yer almaktadır.
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Ayrıca, çeşitli kurumların, fotoğraf malzemesi üreten firmaların açmış oldukları fotoğraf yarışmalarında, konunun “nü, portre, turistik yerler, vs.” olarak belirlenmesi
fotoğraf sanatçısını dar kalıplar içine hapsetmekte, burjuvazinin istemlerine göre ürünler ortaya koymasına
neden olmaktadır.
Fotoğraf alanındaki olumsuz örneklerden yola çıkarak,
ülkemizde iyi ürünler olmadığını söylemek yanlış olur.
60’lı ve 70’li yılların sonlarında, özellikle toplumsal muhalefetin yükseldiği yıllarda gelişen süreçten etkilenen
sanatçılarda günceli estetik yaklaşımlarla yarına ulaştırabilmenin kaygısını taşımışlardır. Dönem dönem bireyler ya da kısa süreli yaşayan gruplar tarafından güzel
fotoğraflar üretilebilmiştir.
Fotoğraf sanatını yozlaşmış burjuva beğeni ve dünya görüşünden kurtarmanın yolu onu sınıfsal niteliğiyle değerlendirmekten geçer.
Fotoğrafın gücü yansımaz bir gerçektir. Dünya fotoğraf
tarihinden ve ülkemizdeki fotoğraflardan vereceğimiz
çarpıcı örnekler, bu gücü kanıtlamaya yeterli olacaktır.
Yirminci yüzyılın ilk yarısında, Amerika’nın birçok eyaletinde zor koşullarda çalışan çocukların fotoğraflarını
çeken Levis Hine, toplumun kanayan yarasına parmak
basmış, bu konu üzerine kamuoyu oluşturulmasında
etkin bir rol oynamıştır. Böylece 14 yaşından küçük çocukların çalışmasını yasaklayan, 16 yaşından küçük çocukların da günde 8 saatten fazla çalışmamasını
sağlayan yasanın çıkarılmasına hizmet etmiştir. “Fotoğraf gerçeğin kendisinden daha etkilidir” diyor Levis Hine.
Demekle kalmıyor objektifini halkın sorunlarına, toplum671
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sal çelişkilere doğrultarak, yaşadığı ortamın değişmesine
de katkıda bulunuyor.
1936 yılında, İspanya’da Cumhuriyetçi güçler faşist
Franko kuvvetlerine karşı ülkenin dört bir yanında savaşırken, Robert Kapa elinde fotoğraf makinası en ön saflarda yer alıyor. Cumhuriyetçilerin faşizme karşı verdiği
mücadeleyi belgeliyordu. 1954’te Fransız emperyalizminin Vietnam işgalini belgelemek uğruna yaşamından oluyordu. Japon emperyalizminin Çin’e saldırısını, ikinci
paylaşım savaşını da belgeleyen fotoğrafçı, dünyayı yerinden sarsıyor “kim için, ne için savaş” sorularının
netleşmesine yardımcı oluyordu.
1935’lerde Amerika’da, Dorothea Lange fotoğraflarıyla,
göçmen ailelerinin içinde bulundukları kötü koşulları
açığa çıkarıyor, “göçmen ana” adlı fotoğrafının gazetelerde yayınlanmasıyla binlerce kişinin göçmen kamplarına yardım etmesini koşulların iyileştirilmesini
sağlıyordu.
Amerikan emperyalizminin, 1983 yılında Karayipler Denizi’ndeki Granada adasının işgali sırasında basının
adaya girişi yasaklanmıştı. Her şey olup bittikten sonra
gazetecilerin adaya girmesine izin verilecekti. Emperyalizm Granada da insan haklarını koruma maskesi altında
yapacağı katliamları, dünya kamuoyundan gizlemeyi hesaplıyordu. Ne yazık ki, evdeki hesap çarşıya uymadı.
Tesadüfen adada bulunan üç fotoğrafçı; Claude Urraca,
Fabion, Michel Parbot ABD askerlerinin estirdiği terörü,
halkın yol ortasında kurşuna dizilmesini belgelediler.
Böylece bu fotoğrafçılar emperyalizmin gizlemek istediği
gerçek yüzünü günışığına çıkardılar.
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Ülkemizde toplumsal mücadeleyi belgeleyen fotoğraflara
baktığımızda, bu fotoğrafların, resmi ideolojinin yalanlarını suratlarına nasıl çarptığını görebiliriz.
1977 1 Mayıs katliamının fotoğrafları, silahlı çatışmanın
devrimciler arasındaki sürtüşmeler sonucu başlamadığının, kontrgerillanın planlı bir saldırısı olduğunun kanıtıdır.
Kahramanmaraş’ta, Çorum’da sivil faşist çetelerin önceden işaretledikleri evlere saldırıp çocukları, gebe kadınları, genç, yaşlı kendilerinden olmayan herkesi
katletmeleri fotoğraflarla belgelendi. Bu fotoğraflar cunta
şeflerinin terörist, cani türü iddialarının aksine devrimcilerin halkı faşist teröre ve katliamlara karşı savunduğunun kanıtı değil midir?
1 Mayıs ‘89’da M. Akif Dalcı faşist kurşunlarla öldürüldü.
Resmi açıklamalarda göstericilerin birbirini vurduğu söyleniyordu. Ertesi gün, gazete fotoğrafları bir trafik polisinin silahını doğrultup, hedef gözeterek ateş ettiğini
gözler önüne seriyordu. Dalcı’nın ellerinde taşlar polis
kurşunlarına karşı ölümü göze alarak direndiği anda çekilen fotoğraf, sınıf mücadelesinin keskinliğini sömürüsüz
topluma giden yolda her şeyi göğüslemek gerektiğinin
açık bir belgesidir.
Silopi, Nusaybin, Cizre fotoğrafları Kürdistan’da halkın,
yurtseverlerin mücadelesine katıldığının, soykırıma ve
faşist teröre karşı direndiğinin göstergesidir. Dağlarda
yakılan ateşler, sokaklarda varillerin türküsü, zafer işaretleri, resmi ideolojiye en iyi yanıtlardır. Zılgıt seslerini
duyabilirsiniz o fotoğraflarda. Silahların gölgesinde yaşamanın ürküntüsünü, ihanetin alçaklığını ama yine de
umudu, birleşmenin gücünü görebilirsiniz.
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Yeni Çeltek katliamıyla birlikte toprağa gömülen maden
işçilerinin ve ailelerinin yaşadıkları dramı, çektiği acıları,
madenlerdeki çalışma koşullarının ilkelliğini, fotoğraflarla
yüreğimizde hissetmedik mi?
Ya Küçükarmutlu’da militan yakalama bahanesiyle, gecekondu halkını sindirmeye yönelik baskınlar. Polisi, bir
şehit verme pahasına geri püskürttükten sonra, ellerinde
sopalarla yeni bir saldırıya karşı hazır bekleyen gecekondu kadınlarını, belgeleyen fotoğraflar, yalvaranların
değil, direnenlerin kazanacağını göstermiyor mu?
Bütün bu örneklerden görüleceği gibi fotoğrafın gücü
apaçık ortadadır. Yapılması gereken, bu gücü sınıflar
mücadelesinde hak ettiği yere oturtmaktır.
Sadece İstanbul’da gecekondu sayısının 500.000’e ulaştığını, çocukluğunu yaşayamadan fabrikalarda, atölyelerde çalışmaya başlayanları, madenlerde en ilkel
koşullarda üretim yapanları, pazar yerleri dağıldıktan
sonra yere atılan sebze ve meyveleri toplayanları, hakkını aramak için sokağa dökülenleri, genel grev hazırlığı
yapan işçileri, YÖK zincirini kırmak için boykota giden
üniversite öğrencilerini düşünürsek, fotoğraf sanatçısının
objektifini nereye doğrultması gerektiğini daha iyi kavrayabiliriz. Böylesi bir süreçte bireysel, içe dönük, yalnız
estetik kaygılarla fotoğraf çekenler kendilerini sorgulamalıdırlar.
Salt, sanat yapma adına çekilen fotoğrafların, burjuvaziye hizmet edeceği akıldan çıkarılmamalıdır. Fotoğraf
sanatçısı çağının tanığı olmalıdır. Bu tanıklık sanatçının
toplumsal çelişkileri belgelemesiyle, fotoğraf diliyle mücadelenin tarihini yazmasıyla mümkündür.
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Bir grev yerini, oradaki coşkuyu, dayanışmayı gösteren
bir fotoğraf greve çıktığında, yalnız kalmanın endişesini
taşıyan diğer işçilere moral kaynağı olabilir.
Zonguldak’ta 48 bin madencinin açlığa, yoksulluğa, kötü
çalışma koşullarına karşı greve çıkmaları, halkın grevcileri desteklemesi, diğer ocakları harekete geçirebilir.
Fotoğraf; dayanışmanın, örgütlenmenin gerekliğini kavratabilir. Devrimci fotoğraf sanatçısı, belgesel fotoğraf çalışmalarına yönelmelidir. Toplumsal gelişmeyi (sosyal,
kültürel, ekonomik), toplumsal mücadeleyi fotoğraf sanatının gücüyle belgelemelidir.
Belgesel fotoğrafların yanı sıra kurgu fotoğrafları da toplumsal mücadeleye katılmalıdır. Negatiflerin uygun bir
şekilde bütünleştirmesiyle ya da karanlık oda tekniğinden ve ışık-gölge oyunlarından, mümkün olduğunca yararlanarak oluşturulacak kurgu fotoğraflar, izleyiciye bir
mesaj iletebileceği gibi, estetik güzelliğiyle de uzun süre
hafızalardan silinmeyecektir. Ele alınan soruna çözüm
getirmek için bir adımdır fotoğraf.
Söylediklerimizden fotoğrafın sadece içeriğine önem verilmesi gerektiği anlaşılmamalıdır. Sadece içeriğe önem
veren yaklaşım kaba saptamacılıktır, bundan kaçınmak
gerekir.
Fotoğrafta öz ve biçim eşit ağırlıkta olmalıdır. Estetik değeri olmayan bir fotoğraf içeriği ne denli önemli olursa
olsun kısa sürede unutulur. Sanatçı objektifine hakim olmalı, görsel elemanları değerlendirebilmeli, teknik olanakları
ve
sanatsal
yeteneklerini
yapıtına
aktarabilmelidir. Biçimde halkın anlayacağı bir dil oluştu675
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rulmalıdır. Belge fotoğrafları bir makalenin, bir romanın,
bir haber yazısının aktaramadığı gerçekliği olduğu gibi
verebilir. Bu güç sanatçının dünya görüşüyle doğrudan
ilintilidir.
Fotoğraf bir eğitim, propaganda aracı olarak da önemli
bir işleve sahiptir. Bunun en güzel örneği FOSEM’in
“Haksız Savaşlara Hayır” adlı dia gösterisidir. Bu çalışma binlerce emekçiye gösterilmiş, haksız savaşlara
karşı emekçi halkımızın tepkisini eyleme dökmesine,
emperyalist savaşa karşı komitelerde örgütlenmesine
yardımcı olmuştur. Küçük burjuva fotoğrafçıları elitist
yaklaşımlarını, ürünlerini, izleyiciye ulaştırırken de sürdürmekte, sergi salonlarının ve sanat galerilerinin dışına
çıkmamaktadırlar. Dolayısıyla ürünlerini izleyenlerin sayısı bir kaç yüzü aşamamaktadır. Oysa fotoğraf, emekçi
halka ulaştırılmalıdır. Gecekondu mahalleleri, fabrikalar,
işyerleri, hastaneler, okullar, sokaklar hatta pazar yerleri
doğal bir sergi salonu olarak değerlendirilmelidir. Bunun
yolu örgütlü sanatçı olmaktan geçer. Fotoğraf emekçi yığınların daha iyi yaşama, hak arama mücadelesine, demokrasi mücadelesine, yeni bir toplum yeni bir dünya
kurmak için iktidar mücadelesine katılacaksa, fotoğraf
sanatçısı da örgütlü olmalıdır.
Fotoğraf sanatı, karanlık odanın karanlığından yayılan
bir ışığa dönüşmelidir. Sömürüsüz topluma giden yolu
aydınlatmalıdır.
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POLİTİK BİR SİLAH OLARAK BELGESEL SİNEMA
Tavır Dergisi - Nisan-Mayıs 1991
Sinema, diğer sanat dallarının bileşimi ve devamıdır. Anlatım olanakları diğer sanatlara göre çok zengindir. Sinema, coğrafi yayılma yeteneği ve ulaşabildiği insan
sayısı açısından evrensel bir kitle sanatıdır. İletişim araçları ile bir anda evrensel yaygınlığa ulaşabilir. Doğrudan
bir anlatım aracı olan sinemanın dilde (nesne dili, görüntü dili) somut ve evrenseldir. Çünkü dış dünyadan gelmiş olsa bile görüntünün kendisi somut ve evrenseldir.
Bu özelliklerden dolayı sinema toplumsal dönüşümü
sağlama ve sosyalist dünya toplumunu yaratmada etkili
bir araç olacaktır.
DEVRİMCİ MÜCADELENİN ÖNEMLİ BİR ARACI
Televizyon, video, sinema salonları burjuvazinin kontrolü altındadır. Burjuvazi sömürüsünü sürdürmede endüstri haline
getirdiği bu sanatın olanaklarından faydalanır. Devrimci mücadele bu silahı ancak karşısında daha güçlü bir alternatif
çıkararak etkisizleştirebilir. Gerçeği açıklayarak, öykünerek,
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sorgulayarak yaratıcı bir biçimde yorumlayıp filmlerle yaygınlaştırmak gerekir. Toplumsal hayatı sosyalist anlayışla
sorgulayıp yorumlamanın en etkili ve gerçekleştirilebilir biçimi siyasal belgesel veya kısa metrajlı filmlerdir. Sinemayı
yayın biçimi olarak görmek ve propaganda kürsüsü olarak
kullanmak kitlelerle iletişim kurulmasını sağlar. Hayatın her
alanına yönelen hareketli bir kamera ve gerçek kişiler sinemaya bilgilendirme, tanıtma ve eğitim olanakları tanır.
MÜCADELEYİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMADA DEVRİMCİ BAKIŞ AÇISI ESASTIR
Sinemanın doğrudan anlatımı, yalın cümleler yapma ve
bağlayıcı sonuçlara ulaşma olanağı değerlendirilmelidir.
Sinema, temposu ve düş gücüne açık olmasıyla da kolayca ikna edicidir. Sözlü anlatıma izin vermektedir. Sıradan bir gözlem bile kamera ya da kurgu aracılığıyla
güçlü bir anlatım biçimine dönüşebilir, Gerektiğinde tek
bir düşünce, tek bir haber, tek bir an bile bir gecede binlerce kez yinelenip milyonlarca göze ulaştırılabilir. Ajitasyon ve propaganda için, mücadeleyi gelecek kuşaklara
aktarmak için güçlü bir araçtır sinema.
YAŞAMIN SİNEMASI?
Kameralar, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesine çevrilmelidir. Üniversitelere, fabrikalara, yoksul gecekondulara, maden ocaklarına, tarlalara, alanlara
girmeli, mücadele bilincinin, moral değerlerinin yükseltilmesine, belgelenip yayılmasına hizmet etmelidir.
Örnek: J. İvens ve Devrimci El Salvador sineması
Bugün J. İvens’in belgesel sineması ve Devrimci El Salvador Sineması, sinemaya yaklaşım ve onu genel mücadelenin bir parçası, yaşamın savunulmasında önemli
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bir araca dönüştürmede, sinema perspektifimizin açılımında bize yol göstermekledir.
İspanya iç savaşından, Çin Kültür Devrimi’ne, Laos ve
Kamboçya’dan Vietnam halkının onurlu savaşımına kadar
her yere elinde kamerasıyla koşan enternasyonalist sinema
adamı J. İvens kameranın devrimci mücadelede bir
silah olarak kullanılması gerektiğini özellikle vurgular.
İspanya iç savaşı ve Vietnam devrimindeki sinema serüvenine ilişkin söyledikleri şu sözler bizim sinemaya
yaklaşımımızla çakışmaktadır: “Silahımızın etkin ve gizli
silahımızın kamera olduğunu düşündük. O anda kamera
daha önemliydi. Başlangıçta Vietnam’da bizden başka
film çeken yoktu. Bu işin gerçekten devrimci bir görev olduğunu düşündük. “İspanya Toprağı” adlı filmimizin sonlarına doğru savunulmakta olan bir köprü var. Orada
15-20 askerden meydana gelmiş küçük bir müfreze ile
beraberdik. Uluslararası Tugayın subayı örneğin şöyle
demişti, ‘İvens kameranla burada kal. Burada kalırsan
bir tehlike olmadığını sanacaklar. Kameranla burada olduğunu gördükleri sürece, bizde saat yediye kadar elimizde tutacağınız yolu daha uzun bir süre tutabileceğiz.’
Orada kaldık tabi Bu da kamerayı bir başka biçimde
almak, haklıdan yana almak”.
BELGESEL SİNEMA YAKLAŞIMIMIZ
Yaşamın vazgeçilmez değerlerini, bu “en önemli” iletişim
aracının imkânlarıyla tarihsel bir işleyime-işleve dönüştürmek istiyoruz. Mücadelenin önemli anlarını, kitlelerin bilincine yerleştirmede, bazen bir bildiriden bile etkili kılınabilen
bu önemli aracın kullanım alanı sınırsızdır. Bu yanıyla teknolojinin bize sunduğu bütün pratik-teknik biçimleri öğrenmekten, denemekten ve kullanmaktan kaçınmamalıyız.
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Video kameraların, dijital kameraların, hatta cep telefonu
kameraları dahil, halkımızın ihtiyacı olan konuları ajitasyon ve propaganda amacıyla çekip, geniş biçimde yaygınlaştırabilmeliyiz. Kitleleri aydınlatabilir, bilgilendirebilir,
eğitebiliriz. Sanatın, sinemanın olanaklarını kullanarak
etki gücünü arttırmalıyız.
Her konuda (ekonomik-sosyal-siyasal-kültürel) alternatif
video programları hazırlayıp, kitlelerin bilinçlendirilmesinde önemi ve etkili bir gelişme sağlayabiliriz-sağlamalıyız.
Örneğin: 1 Mayıs’ın tarihsel önemi ve ülkemizdeki yeri
üzerine bir video program hazırlayabiliriz. Elimizdeki bu
konuyla ilgili (1 Mayıslarda çektiğimiz) filmlerimizi ve reproduktion çalışmalarımızla, müzik efekt ve ara konuşmaların da yardımıyla kurgulayıp bir “dökümanter film”
haline getirebiliriz. Yine bunun gibi projeksiyonların yardımıyla, herhangi bir konu hakkında eğitim amaçlı programlar yapabiliriz. Örneğin: Faşizm üzerine sayfalar
dolusu bir yazısı okumaktansa, onu dıştan ses, efekt ve
müziğin yardımıyla, projeksiyondan videoya yansıyan
görüntülere dönüştürebiliriz. Bu tip çalışmalar aynı zamanda alternatif programcılığımızı da geliştirecektir.
Kısa filmler, konulu filmler de çekebiliriz. Müzik, tiyatro,
fotoğraf ve sinemanın bileşimiyle toplumsal gerçekliğin
kitlelere ulaştırılmasında açıklayıcı, dönüştürücü bir rol
oynayabiliriz. Alternatif video klip çalışmaları yapıp müziğimizin kitlelerle kaynaşmasını kolaylaştırabiliriz. Aynıca demokratik kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa
programlar yapıp kitleselleşmeye yardımcı olabiliriz.
Evet, sinemanın olanakları sonsuz ve kalıcıdır. Devrimci
sinemacılar olarak şuna kesinlikle inanmalıyız ki, sinema
680

fosem
sanatının derinliğine incelenen ve kavranan bir sinema
dilinin ve yönteminin gelişmesi, ancak içinde yaşadığımız karanlık günlerin sonunda başlayabilir. Ancak yarını
yaratabilmek için bugünden üzerimize düşeni yapmak
kaydıyla... Çünkü bugün sinemanın tam bir hızla gelişmesi, gücünün tümünü yok etmeye yönelik emekçi yığınların, yok etme amaçlarından yaşam ve yaratma
amaçlarına döneceği güne, bu dil ve yöntemlerin bugünden yarına uzanan birlikteliği ile olacaktır.
Sonuç olarak;
Yüzyıllar boyunca süren çabaların, buluşların yaratımların sağladığı bütün kültürel olanakları, işte bu an için bir
araya getirmek geliştirmek zorundayız. “Gezici Sinema
ve Fotoğraf Grupları” oluşturulmalıdır. Fotoğraf ve Sinema ile halkımıza en güzel eserleri vermeyi hedeflemelidir. Gerçek işleviyle aydınlatıcı-bilgilendirici, eğitici ve
dönüştürücü işleviyle halka ulaşmalıdır. Grev yerleri,
sendikalar, demokratik kitle örgütleri, gecekondular, semt
kahveleri, köy kahveleri, köy odaları, mezralar bizim
sergi salonlarınız, sinema solanlarımızdır. Kültür ve
sanat alanındaki örgütlü alternatif çaba bu tür grupları
organize etmeye yönelmelidir.
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100. DOĞUM YILDÖNÜMÜNDE
SOVYET DEVRİMİ’NİN SİNEMACISI
SERGEİ M. EİSENSTEİN
Tavır Dergisi - Ağustos 1998
Devrim başarılmış, sosyalizme giden yol düzlenmiştir.
Artık, devrimi dünyaya anlatmalı, propagandasını en iyi
şekilde yapmalıdır. Dünyada devrimler çağını başlatan
Ekim Devrimi’nin muzaffer komutanı V. İ. Lenin, devrimin
ardından gösterir hedefi:
“Sinema, bizim için sanatların en önemlisidir.”
Ve 1919’un 27 Ağustos’unda devrim, sinema için start
verir.
1919’dan ‘24’e kadar süren hazırlık döneminde, üç
okulda yetişmiştir Sovyet yönetmenleri. Bunlar; Lev Kuleşov’un “Deneyliği”, Trauberg, Kozintsev ve Yutkeviç’in
“Ayrıkçı Oyuncu Okulu” ve Dziga Vertov’un “Kinoks”udur. Bu dönemin en önemli ürünleri arasında şu
filmleri sayabiliriz:
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Aleksandr Razumni’nin Gorki’den uyarladığı “Ana”
(1920), Vsevolod Pudovkin ile Vladimir Gardin’in birlikte
çektiği “Açlık...Açlık...Açlık...” (1921), Kuleşov’un “Bay
Batı’nın Bolşevikler Diyarındaki Akla Durgunluk
Veren Serüveni” ve Protazanov’un “Aelita”sı.
Sergei Mihailoviç Eisenstein... 1898’de, Letonya’nın Riga
kentinde “merhaba” diyor dünyaya Sergei M. Eisenstein.
Takvim yaprakları, Ocak’ın 23’ünü göstermektedir. Babası Mihail Osipoviç Eisenstein, Alman Yahudisi bir mühendistir. Annesi Julia İvanovna Konyetskaya ise, zengin
bir Rus ailesinin kızı...
1906 yazında ailesiyle birlikte Paris’e giden Eisenstein,
burada ilk kez sinema ile tanışır. Grevin Müzesi’ndeki sinema, O’nu derinden etkiler.
1915’te Petrograd Üniversitesi Mühendislik Enstitüsü’ne
giren Eisenstein, Ekim Devrimi’ni burada karşılar.
8 Mart 1917’de, Petrograd’da genel greve gidilmesi karan
alınırken, aynı günler Eisenstein’ın hayatındaki dönüm
noktalarından birine sahne olur. Eisenstein, Aleksandriski
Tiyatrosu’nda Meyerhold ve Golovin’in sahneye koyduğu
Lermontov’un “Maskeli Balo” adlı oyununu izler.
“Yazgımı iki darbe çizdi.
Önce Nezlobin Tiyatrosu’nun 1913’te Riga’daki turnesinde sahneye koyduğu ‘Turandot’.
(...) Kendimi ‘sanat’a vermek üzere mühendisliği bir yana
bırakmaktaki gizli kararımı belirleyen ikinci ve bu kez
kesin darbe, Petersburg’daki eski Aleksandriski Tiyatrosu’ndaki ‘Maskeli Balo’ oldu.”
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Ekim Devrimi’nin ardından, ülkede bir iç savaş başlar.
Devrim ile karşı-devrimin savaşıdır bu. Eisenstein, yönünü
devrimden yana çevirir ve 18 Mart 1918’de üniversiteden
bir grup arkadaşıyla birlikte gönüllü olarak Kızılordu’ya katılır. Tarihin ne garip cilvesidir ki; aynı dönemde Eisenstein’ın babası da karşı-devrimci Beyaz Ordu’ya girecek ve
devrimin zaferi üzerine Almanya’ya sığınacaktır.
Kızılordu’da istihkâmcı olarak görev yapan Eisenstein,
cephede tiyatro bölümüne girerek birliklere tiyatro yapar
ve sokak tiyatrosu çalışmalarına katılır.
27 Eylül 1920’de ordudan terhis olan Eisenstein, Proletkült Tiyatrosu’nda çalışmaya başlar. Dekorcu olarak girdiği Proletkült Tiyatrosu’nda, kısa sürede yönetmenliğe
yükselir. “Çarpıcılıklar Kurgusu” adını verdiği kuramın
ilk nüvelerini de bu dönemde ortaya koyar. 1923 yılında,
Mayakovski’nin yönettiği LEF (Levi Front İskustvo-Sol
Sanat Cephesi) dergisinde, bu kuranım ilkelerini açıklar.
Bu yazı, Eisenstein’ın ilk kuramsal yazısıdır.
Eisenstein’ın sinemacılığının, Proletkült Tiyatrosu’nda, Ostrovski’nin “Her Akıllının Saf Yanı” adlı oyununu Mart
1923’te, Moskova’da sahnelemesiyle başladığı yönünde
genel bir düşünce varsa da, O bunu kabul etmez. Eisenstein’a göre sinema eğiliminin ilk belirtisi; bölümlerin gerçekliğini amaçlayarak, olayları en az bozulmayla göstermektir.
Bu eğilim ise O’nda, 1920’de, Jack London’ın bir öyküsünden sahneye koyduğu “Meksikalı” adlı oyunda görülmektedir. Bu oyunda, bir boks karşılaşması sahnesi vardır.
Oyunda bu boks karşılaşması, sahne gerisinde yer alacak,
sahnedeki oyuncularsa, yalnız kendilerinin görebilecekleri
karşılaşmadan duydukları coşkuyu, karşılaşmanın sonucuyla ilgili kişilerin çeşitli duygularını yansıtacaklardır. Ei685
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senstein ise, boks karşılaşmasının, izleyicinin görebileceği
bir şekilde verilmesini önerir. Önerisi kabul görür ve sahnenin tam ortasında kıran kırana bir boks karşılaşması yapılır.
Eisenstein’ın ise, bu oyundaki resmi görevi; dekorculuktur.
Ardından, “Her Akıllının Saf Yanı” ve “Moskova İşitiyor musun?” oyunlarıyla güçlenen bu eğilim, Tretyakov’un “Gaz Maskeleri” adlı oyunuyla Eisenstein’ı
sinemaya fırlattı. Bunun nedeni; bir gaz fabrikasını konu
alan bu oyunda, Eisenstein’ın, gerçek bir gaz fabrikasını
tiyatro sahnesine taşımak gibi “ilginç” bir düşünceye kapılmış olmasıydı.
“Araba devrilip parçalandı, sürücüsü sinemaya yuvarlandı.”
Eisenstein’a göre, film özelliklerinin ikinci yönünü “kurgu”
oluşturuyordu. İlk kez “Her Akıllının Saf Yanı”nda kurguyu deneyen Eisenstein, daha sonraki tiyatro oyunlarında bunu geliştirir.
Eisenstein, ilk film kurgusu deneyimini, Ester Şub ile birlikte, Fritz Lang’ın “Kumarbaz Dr. Mabuse” adlı filminin
yeniden kurgulanmasında gerçekleştirir. Bu yeniden kurgulama anlayışı, derleme film türünün doğmasına yol açmıştır ki, bu türün yaratıcısı ve en büyük ustalarından
biri, yine Ester Şub’tır.
Yukarıda anlattığımız üzere, “Gaz Maskeleri” adlı
oyunda gaz fabrikasını sahneye taşımayı beceremeyen
(!) Eisenstein, ilk film çalışması olan “Grev” de, “Gaz
Maskeleri”ndeki sahnelemeyi beyazperdeye yansıttı.
Ama film, Eisenstein’ın deyişiyle “kendisine yabancı
olan su katılmamış tiyatroluk öğelerin içinde batıp çıkıyordu”.
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Eisenstein, bunun hemen ardından, tiyatronun en önemli
unsurlarından biri olan “öykü”yü de kaldırıp atarak tiyatroyla ilişkisini tamamen kesti. Burjuva sinemanın bireyciliğine karşı, beyazperdeye ortaklaşmayı ve kitle
devinimini yansıtan Eisenstein, burjuva sinemasındaki
“birey kahraman”ın yerine, kitleleri filmin kahramanı yapmıştır. Büyük Ekim Devrimi’nin, sinemada yarattığı devrimdir bu bir yerde.
Filmde öyküye karşı gelişen bu kesin karşı duruşu şöyle
açıklıyor Eisenstein: “1924’te, büyük bir tutkuyla şöyle
yazmıştım: ‘Kahrolsun öykü ve olaylar örgüsü!’. O zaman
devrimci sinemamıza karşı, neredeyse ‘bir bireycilik saldırısı’ olarak görünen öykü, bugün (bu yazı, ‘Sovyet Sineması’ dergisinin Aralık 1934 tarihli 12. sayısından
alınmıştır-b.n.-) yepyeni bir biçimde, asıl yerini almaktadır. Öyküye doğru bu dönüşte, Sovyet sinemacılığının
üçüncü beş yılının (1930-35) tarihsel önemi yatmaktadır.”
Öykünün tamamen reddi döneminin geçirilmesinin zorunlu olduğunu söylüyor Eisenstein. Çünkü O, genel kavram yolu açmasaydı, sinemanın sonraki dönemlerinde
istenen daha derin anlamlı “ortaklaşma içinde bireylik”in giriş olanağı bulamayacağına inanıyor. Buradan
yola çıkarak, ileride anlatacağımız Aleksandr Nevski,
Korkunç İvan gibi “ortaklaşma içindeki bireyler”in köklerini, Sovyet sinemasının bu çıkışında aramak gerektiği
sonucuna varabiliriz.
Velhasılı, “Grev” ile birlikte dünya sineması, bir büyük
sinema dehasıyla tanışıyordu. “Grev”den bir yıl sonra
çektiği filmle ise Eisenstein, sinema tarihine adını altın
harflerle yazdıracaktır.
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Devrimin Beyazperdede Şahlanışı:
POTEMKİN ZIRHLISI
Pek çok filmde görmüşüzdür. Bir merdivenin basamaklarından gitgide hızlanarak bir bebek arabası iniyordur.
Bebek arabası, kısa bir süre içinde yuvarlanarak inişe
geçer.
Bunların hepsi, “Potemkin Zırhlısı”ndaki “Odesa Merdivenleri” sahnesinin kötü birer kopyasıdır aslında.
Çünkü bu sahne, ancak Eisenstein’ın gün geçtikçe geliştirdiği kurgu anlayışının içinde bir anlam kazanıyor. Eisenstein’ın, “Potemkin Zırhlısı”nda oluşturduğu
muazzam kurgu diyalektiğinin içinden bebek arabası
sahnesini koparıp aldığınızda, elinizde, belki göze hoş
görünen ama hiçbir anlam taşımayan bir sahne kalıyor.
“Potemkin Zırhlısı”, Odessa kentinde, 1905 Ayaklanması’na katılan bir zırhlının hikayesini anlatıyor. Eisenstein, bir kurgu mucizesiyle izleyenlerin karşısına çıkıyor.
Filmin, izleyiciyi adım adım belli bir hedefe sürükleyen
kurgusu, son tahlilde devrimci bir coşku ve bilinç aşılıyor.
Ekim Devrimi’nin yarattığı devrimci uyanışı “Potemkin
Zırhlısı”, dalga dalga tüm dünyaya yayıyor.
Burada, filmin 21 Aralık 1925’de, Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu’ndaki ilk gösterimine ilişkin bir anıyı aktaralım. Eisenstein’m yardımcısı Grigori Aleksandrov’dan dinliyoruz:
“Büyük bir titizlikle düzenlenmiş yıldönümü saati gelip
çattığında, biz hala filmin kurgusuyla uğraşıyorduk. Gösterim saati gelip çattığında, son makaralar henüz hazır
değildi. Görüntü yönetmeni Tisse, bitmiş olan ilk makaralarla Bolşoy Tiyatrosu’na doğru yola çıktı. Böylelikle
gösterim başlayabilecekti. Sondan bir önceki makara
688

fosem
hazır olur olmaz Eisenstein O’nu izledi. Ben son makarayı yapıştırmak için kaldım. Bitirir bitirmez makarayı alıp
yola düştüm ama motorsikletim İberian Kapısı’ndan
öteye gitmemekte direndi; buradan Bolşoy Tiyatrosu’na
koşarak gittim. Merdivenlerden gösterim odacığına koşarak çıkarken alkış seslerini duymak, beni sevince
boğdu. Bu, filmin başarısının ilk mutlu işaretiydi.”
Filmdeki bu devrimci ruh, özgürlükçü (!) devletleri korkutmakta gecikmedi ve Fransa’da 1950’lerin sonlarına
dek gösterimi yasaklanan “Potemkin Zırhlısı”, İngiltere’de ise ancak 29 yıl sonra gösterilebildi.
“Potemkin Zırhlısı” aynı zamanda, yukarıda bahsettiğimiz, kitleleri filmin kahramanı yapan kuramın da beyazperdeye görkemli bir biçimde aktarımıdır. Mademki
devrim, kitlelerin eseridir; o halde filmin kahramanı da
kitleler olacaktı. Filmde zaman zaman gözüken ve izleyicinin özdeşleşmek için yeterli zaman bulamadığı kişiler
ise, filmin “birey kahraman”ları değil, sadece belli bir kitlenin temsilcileridirler. Yani beyazperdede gördüğümüz;
İvan, Aleksandr, Ahmet, Mehmet değil, bir denizci ya da
bir işçidir. Ve bir kesim denizciyi ya da bir kısım işçiyi
temsil ediyordur.
Filmin ilk çevrildiği dönemdeki müziği, Alman müzisyen
Edmund Meisel’e aittir. 1976’da ise bu müzik, Sovyet yönetimince Şostakoviç’in müziğiyle değiştirildi.
Sonuç olarak bir gerçek vardır ki o da; bugünkü onca teknolojiye rağmen, 73 sene önce çekilen bu filmin düzeyine,
henüz hiçbir filmin ulaşamamış olmasıdır. Ki bu gerçek,
burjuva sinema yazarı ve eleştirmenlerinin dahi kabullenmek zorunda kaldığı kadar karartılamaz açıklıktadır.
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Amerika ve Meksika Serüveni: YAŞASIN MEKSİKA
‘26 Kasım’ında “Eski ve Yeni”yi çekmeye başlayan Eisenstein, Ekim Devrimi’nin 10. yıldönümü dolayısıyla bu
filmin çekimlerini yarıda bırakarak “Ekim”i çekmeye başlar. “Ekim”in ilk gösterimi, 20 Ocak 1928’de Leningrad’da yapılır. Bunun ardından kolektif üretimin
propagandasını yapan “Eski ve Yeni”nin çekimlerine
tekrar başlayan Eisenstein, Stalin’in önerileri üzerine filmin bazı bölümlerinde değişiklikler yapar ve film, 7 Ekim
1929’da gösterime girer. Ancak film gösterime girdiğinde
Eisenstein, Sovyetler Birliği’nde değildir.
1926’da Moskova’yı ziyaret eden Mary Pickford ve Douglas Fairbanks’ın çağrısını kabul eden Eisenstein, kararını verir ve 19 Ağustos 1929’da Hollywood’a gitmek
üzere yola koyulur. Bu yolculuğunda O’na, değişmez görüntü yönetmeni Edouard Tisse ve asistanı Grigori Aleksandrov eşlik edecektir.
Önce bir süre Avrupa’da dolaşan Eisenstein, Paris, Londra ve Berlin’de konferanslar verir. Bu arada, İsviçre ve
Fransa’da kısa birer deneysel film çeker. Ardından da
Hollywood’un yolunu tutar.
O yıllarda Amerika’da gitgide yoğunlaşan anti-komünist politikalar, Eisenstein’ı doğrudan hedef alır. Hiçbir senaryo önerisi kabul edilmeyen Eisenstein,
ikamet iznini dahi yenileyemez. Açıktır ki, özgürlükler(!) ülkesi Amerika, Eisenstein’ı ülkesinde istememektedir. Hollywood’da yapacak bir şeyi kalmayan
Eisenstein, yazar Upton Sinclair’in önerisi üzerine, bir
film çekmek için Meksika’ya gider. Meksika’ya iner inmez
gözaltına alınır Eisenstein ve ekibi.
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Meksika’yı ve halkını çok seven Eisenstein, Meksika Halkı’nın devrim mücadelesini konu alan bir filme girişir: Yaşasın Meksika. Film için aylarca çalışır ancak, filmin
bütçesini karşılayan Sinclair, O’nu yarı yolda bırakır.
Ve Eisenstein, çektiği filmin negatiflerini bile, bir
daha hayatı boyunca göremez.
Birbirinden farklı birkaç kurgulaması yapılan “Yaşasın
Meksika”, 1973’te nihayet Sovyetler Birliği’ne geri verilir.
O tarihte hayatta olan Eisenstein’ın görüntü yönetmeni
Eduard Tisse, filmi tekrar kurgular. Filmin en iyi kurgusu,
Tisse’nin yaptığı kurgudur.
Böylece Amerika ve Meksika serüveninde acı bir ders alan
ve emperyalizmin gerçek yüzünü bir kez daha gören Eisenstein, sanatını gerçek anlamda sürdürebileceği tek yer
olan Sovyetler Birliği’ne, vatanına geri döner. Berlin’de tanıştığı Moholynagy’nın, Sovyetler Birliği’ne dönmemesi yolundaki önerisi üzerine Eisenstein, şu cevabı verir:
“...Hayır, ben dönüyorum. İnsan, yurtsuz yaşayamaz.”
Sovyetler’e Dönüş
Eisenstein, Sovyetler’e dönmüştür ama, aklı hala “Yaşasın Meksika”dadır. Yıllarca, filmin negatiflerini Sovyetler’e
getirtmek
için
uğraşır.
Negatiflerin
getirtilememesi üzerine bunalım geçirir ve Ağustos ‘33’te
Kislovodski’deki sanatoryuma yatar. Kısa bir süre burada
kalır. Çocuğunu kaybeden bir ana gibi ölene kadar taşır
bu acıyı. ‘47’nin Mart’ında, “Yaşasın Meksika”nın parçalarından derlenen “Meksika’da Fırtına” ve “Güneş’te
Zaman”ı ilk kez seyreder ve Fransız sinema eleştirmeni
Georges Sadoul’e yazdığı mektupta şöyle der:
“Kurgu diye yaptıkları şey, üzücüden de öte...”
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Hitler’in Propaganda Bakanı Goebbels, Alman sinemacılarını büyükçe bir salonda toplamıştır. İçerisi karanlık
olan salonda, bir beyazperdenin üzerinde “Potemkin
Zırhlısı” oynamaktadır. Gergin bir bekleyişin yarattığı
sessizliği, Goebbels’in konuşması bozar:
“Bunun gibi bir film istiyoruz!”
22 Mart ‘34’te, Yazın Gazetesi’nde yazdığı “Dr. Goebbels’e Açık Mektup”unda cevabını vermekte gecikmez
Eisenstein:
“Gerçek sanat, hiçbir zaman Nazizm’le bağdaşmaz.”
1935 yılında, 8-13 Ocak tarihleri arasında Sovyet Sinema İşçileri 1. Toplantısı gerçekleştirilir. Toplantının başkanlığını Eisenstein yapmaktadır ve tartışmaların
odağında yine O vardır. Uzunca bir dönemdir film çevirmeyen ve kuramsal çalışmalara ağırlık veren Eisenstein,
bu yüzden eleştirilere uğrar. Dönemin sinemadan sorumlu başkanı Şumyatski’nin okları, özellikle Eisenstein’ı
hedef almaktadır. Eisenstein’ın, Şumyatski döneminde
gündeme getirdiği bütün film tasarıları reddedilir. Eisenstein bu arada, “Bejin Bataklığı” adlı filminin çekimlerine
başlar ancak, bir kilisenin mahzenini araştırırken yakalandığı çiçek hastalığı ve bunu atlatmasının üstünden
birkaç ay bile geçmeden ağır bir gribe yakalanması, filmin çekimlerinin kesintiye uğramasına neden olur. Tüm
bu hastalıkları atlatıp filme tekrar başladığında ise, karşısına Şumyatski çıkar. “Bejin Bataklığı”, yoğun eleştirilerin ardından, sinemacıların 19-21 Mart ‘37 tarihleri
arasında yaptıkları tartışmalar sonucunda yasaklanır.
Aradan bir yıl bile geçmeden, ‘38’in 9 Ocak’ında Sovyet
yönetimi, Şumyatski ve çalışma arkadaşlarını görevlerinden uzaklaştırır. Sebebi; Sovyet sinemasının gelişimini ve özellikle Eisenstein’ın tasarı ve filmlerini
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engellemesidir. Eisenstein’ın başvurusu üzerine Stalin, O’nun yeni bir film çevirmesi için aracı olur.
ALEKSANDR NEVSKİ: Vatan Savunması Bilinci
Avrupa’da Hitler Faşizmi, gün geçtikçe etkisini hissettirmektedir. İspanya’daki Halk Cephesi iktidarının, Hitler ve
Mussolini tarafından boğulması, Fransa’daki Halk Cephesi iktidarının ve genel olarak Avrupa devletlerinin İspanya İç Savaşı’na tavırsız kalıp faşist işgale göz
yummaları, Sovyetler için ciddi uyarılardır. Netekim, tekelci sermayenin iktidarı faşizm, ezeli düşman Sovyetler’e
yönelmekte gecikmeyecektir. Bu durumda Sovyetler’e
düşen; Sovyet halklarını vatan savunması bilinciyle donatmaktır.
Rus Halkı, bu saldırının bir benzerini 13. yy.da yaşamıştır. Bu yüzyılda Töton (Alman) şövalyeleri, Rus topraklarına saldırırlar. Üst üste düşen kentlerin ardından, ulusal
direnişin tek kalesi olarak Novgorod kenti kalır. Bunun
üzerine Rus prensleri, içlerinden en akıllıları ve bilgeleri
olan Novgorod Prensi Aleksandr Nevski’nin etrafında birleşirler. Tüm halkı direniş için birleştiren Nevski, 5 Nisan
1242’de, donmuş Peypus Gölü üzerindeki savaşta Töton
şövalyelerini gölün buzlu sularına gömer.
Bu film, Stalin’in önderliğindeki Sovyetler Birliği Komünist
Partisi’nin özel isteği üzerine çekilmiştir. Ve çekimler için;
Eisenstein’a çok geniş maddi olanaklar sağlanmıştır.
“Aleksandr Nevski”, Eisenstein’nın ilk sesli filmidir. Bakalım, Eisenstein bu konuda ne diyor:
“Ses denen şey, sessiz sinemaya eklenmiş birşey değil,
ondan çıkan bir şeydir. Bu sinema, ulaştığı plastik kusursuzluk içinde sesi arıyordu ve mutlaka bulacaktı.”
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Filmin bir diğer özelliği; film müziğinin de, kare kare görüntülerle birlikte kurgulanmasıdır. Prokofiev’in müziğiyle
beslenen, görkemli bir kurgu vardır karşımızda. “Aleksandr Nevski”, deyim yerindeyse bir savaş operasıdır.
Filmin, konusu gereği bir kahramanı vardır. Filmin kahramanı Aleksandr Nevski’yi, Sovyetler’in ünlü tiyatro sanatçısı Nikolay Çerkassov canlandırır. Çerkassov, 26
Şubat ‘47’de “Halk Sanatçısı” unvanını alacaktır.
“Aleksandr Nevski”, 1 Şubat ‘39’da, Lenin Nişanı’na
layık görülür. Aynı dönemde SSCB Bilimler akademisi Sinema Bölümü, Eisenstein’a “sanat doktoru” ünvanı
verir.
Bir Usta Daha Aramızdan Ayrılıyor
Görüntü yönetmeni Tisse ile birlikte “Büyük Fergana
Kanalı” adlı filmin çekimlerine başlayan Eisenstein, filmin hazırlıkları için ‘39 Eylül’ünde Tisse ile birlikte Orta
Asya’ya gider. Ancak, 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın başlaması üzerine, bu filmin çekilmesinden vazgeçilir ama Komünist Parti, savaş anında bile halkın
motivasyonunu sağlama bilinciyle sanatsal çalışmaların güvenliğini alır: Bütün film stüdyoları, bir iç
bölge olan Alma Ata’ya taşınır. Burada Parti’nin şu
inancı da kendini gösterir: Bu savaşı da devrim ve devrimciler kazanacaktır ve savaş bittikten sonra yola kaldığı
yerden devam edecektir devrimci iktidar.
Sinema tarihinde önemli bir yeri olan “Korkunç İvan”a
savaş yüzünden gecikmeli olarak 1943 yılında başlanabilmiştir. Bunun üzerine Einstein, bir sinema klasiğinin
daha altına imza atmak için çalışmalara başlar: Korkunç
İvan.
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“Korkunç İvan” filminin kadrosu, “Aleksandr
Nevski”yle aşağı-yukarı aynıdır: Müzikler Prokofiev,
başrolde Nikolay Çerkassov ve değişmez görüntü yönetmeni Tisse’nin yanına bir diğer görüntü ustası Andre
Moskvin... Bu arada filmde ilginç bir aktör daha vardır:
Sovyet sineması dendiğinde, adı Eisenstein ile birlikte
anılan ve kendi filmlerinde de çoğu zaman irili-ufaklı roller üstlenen Vsevolod Pudovkin.
“Korkunç İvan”da, Eisenstein için yeni olan bir şey
daha vardır: Renkli film makaraları. Kızılordu’nun önüne
kattığı faşist Alman askerleri panik içinde kaçarken, üstlerindeki “Agfa” marka renkli film makaralarını düşürürler.
Bu filmleri ele geçiren Eisenstein “Korkunç İvan”ın son
20 dakikasını renkli çekmiştir.
Film, İvan adlı Rus Çarı’nın yaşamını anlatmaktadır. Ama
bu filmde, “Aleksandr Nevski”den çok daha boyutlu ve
kapsamlı bir çözümleme görüyoruz. Film, “Aleksandr
Nevski”de olduğu gibi, sadece tarihteki bir tek olayı anlatmıyor; İvan’ın bütün hayatını (1547’de taç giymesinden 1570’lerdeki Livonya savaşlarına kadar) konu alıyor.
Tüm bunların yanı sıra “Korkunç İvan”da, destansı kişiliklerin yalınlığı yerine, çok değişik yapılardaki insanların birbirleriyle geliştirdikleri karmaşık ilişkiler yer alıyor.
Yani “Korkunç İvan”, yaptığı kişilik çözümlemeleri ile
dikkat çekiyor. Tarihte Korkunç İvan, Aleksandr Nevski
gibi istilacılara karşı tüm Rus boylarını birleştiren ve savaştıran bir kişiliktir. Film bu yanıyla, “Aleksandr
Nevski”yle benzer bir işlev görmektedir: Vatan savunması bilincini pekiştirme.
Film, ilk başta iki bölüm olarak düşünülür. Ama ‘44
Ekim’inde yapılan ilk gösterimle birlikte filmin, büyük bir
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övgüyle karşılanması ye 26 Ocak ‘46’da birinci bölümün
Stalin Büyük Ödülü’nü kazanması üzerine, üç bölüme çıkartılması kararlaştırılır.
“Korkunç İvan”ın ikinci bölümünün kurgusunu 2 Şubat
1946 günü saat 22.30’da bitiren Eisenstein, Mosfilm yapımevinden doğruca Sinemacılar Evi’ne gider. Burada, bir
yıl öncesinin sinema çalışmaları için verilen ödüller kutlanmaktadır. Eisenstein, orada bir kalp enfarktüsü geçirir.
Bu sırada, Sovyet Sanatı dergisinin başyazısında ağır
bir biçimde eleştirilen “Korkunç İvan”ın ikinci bölümü,
4 Eylül ‘46’da SBKP Merkez Komitesi tarafından kınanır.
Parti Eisenstein’ı, dönemin tarihini iyi araştırmamakla
eleştirmektedir. Çar İvan’ın ikinci bölümünü Shakespeare’nin Hamlet’ine benzetiyordu Stalin. Kararsız, bunalımlı
bir İvan anlatılmıştı ve bu tarihle bağdaşmıyordu. Bu yüzden filmin gösterimi iptal edildi.
Kasım ‘46’da Eisenstein ve “Korkunç İvan”ın başrol
oyuncusu Nikolay Çerkassov, Stalin’e bir mektup yazarak yanlışlarını düzeltmek için yardım isterler. Bunun
üzerine, 24 Şubat ‘47’de, Kremlin’de; Eisenstein, Çerkassov, Stalin, Molotov ve Jdanov hazır bulunduğu bir
toplantı olur. Bu toplantı sonucunda, ikinci bölümde eleştirilmeyen bölümlerin üçüncü bölüme eklenmesi ve Eisenstein’ın sağlık durumu tümüyle iyileşince üçüncü
bölümün çekimlerine başlanması kararlaştırılır. Ancak,
Korkunç İvan’ın üçüncü bölümünü hiçbir zaman çekemez Eisenstein.
1948... 10 Şubat’ı 11’e bağlayan gece... Ölüm, Eisenstein’ı çalışma masasında yakalar. Kuleşov’un “Yönetimin Temelleri” adlı kitabının ikinci basımı için renkli film
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konusunda hazırladığı yazıyı yazarken kalp krizi geçirmiştir. 11 Şubat sabahı cesedi bulunduğunda, radyosu
hala açıktır.
Sergei Mihailoviç Eisenstein... 13 Şubat’ta yakılan naaşı,
Moskova’nın Novo Diyeviçi mezarlığına defnedilir.
Eisenstein, Marksizm-Leninizm’in Sinemada Vücut
Bulmasıdır
Eisenstein’ın temel dünya görüşü Marksizm, yani diyalektik materyalizmdir. Ve bu, sadece dünya görüşü olarak
da kalmaz; Eisenstein, diyalektik materyalizmin ilkelerini
sanatına da uygular. Bu yanıyla, tam bir devrimci sanatçıdır Eisenstein.
Diyalektiğin ana ilkesi olan “çatışma”yı, sinema kuramının orta yerine yerleştiren Eisenstein, bunu şu sözlerle
açıklar:
“Çatışma, her sanat yapıtının ve her sanat biçiminin var
oluşunda temel ilkedir. Çünkü sanat, her zaman bir çatışmadır.”
Eisenstein, sanatı bir çatışma olarak tanımlarken, üç
yönden ortaya koyar.
Eisenstein’a göre sanat, toplumsal görevinden ötürü bir
çatışmadır. Çünkü sanatın en büyük görevlerinden biri;
varlığın çelişkilerini ortaya koymak, izleyicinin kafasındaki çelişkileri derinleştirerek doğru ve devrimci görüşler
yaratmaktır.
Sanat, doğasından ötürü de çatışmadır Eisenstein’a
göre. Bu çatışmayı, doğal varlık ile yaratıcı eğilim arasındaki çatışma olarak tanımlar. Yani varlığın, doğallı697
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ğında taşıdığı durağanlık ile bir amaca yönelik girişimin
arasındaki çatışma... Bu aslında, doğa ile endüstri arasındaki çatışmadır. Ve Eisenstein’a göre, doğa ile endüstrinin kesiştiği noktada sanat yer alır. Eisenstein’a göre
sanat, yöntem biliminden dolayı da her zaman çatışmadır. Çünkü, “toplumsal koşullanmanın çatışması ile var
olan doğanın çatışmasının yanında yer alan sanatın
yöntembilimi de yine aynı çatışma ilkesini ortaya koyar.”
Çekim ile kurguyu, sinemanın temel öğeleri olarak koyan
Eisenstein, diyalektik yöntemini burada da uygular. Eisenstein’a göre “Kurgu, Sovyet sinemasınca sinemanın
siniri olarak oluşturuldu.”
Eisenstein’a göre sinemacının işi; gerçeği, hiçbir şey katmaksızın, olduğu gibi aktarmak değildir. “Tam tersine sinemacı varlıkların, nesnelerin, bunlar arasındaki
ilişkilerin derinde yatan gerçeğine varmalı, bu gerçeklik
konusunda ideolojik bir yargıya varmalı ve bunu izleyiciye en iyi biçimde aktarmalıdır.”
Sinemacı, görünenin derinliğindeki gerçeği yakalamalı
ve bunu dünya görüşünün süzgecinden geçirip insanlara
sunmalıdır. Çünkü sanatçı tarafsız değildir. Marksist-Leninist bir sanatçının tarafı ise; ezilen emekçilerin yanıdır.
Kuramsal çalışmalarında yoğunlaştığı en önemli konulardan biri olan “kurgu”da ise Eisenstein, Sovyetler’in o dönemdeki bir diğer önemli sinema kuramcısı ve yönetmeni
olan Pudovkin dahil, pek çok sinemacıyla ayrı düşer.
Eisenstein’ın kıyasıya eleştirdiği bu sinemacılar grubu,
kurgunun, tek tek çekimlerin tuğlalar gibi birbiri ardından
sıralanmasından oluştuğunu savunuyorlardı. Eisens698
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tein’a göre bu anlayış, “yapıştırma gibi mekanik bir işlemin, bir ilke düzeyine çıkarılması” demekti. Pudovkin’in
de içinde bulunduğu sinemacılara göre kurgu; bir düşüncenin, tek tek çekimler aracılığıyla ortaya konmasıdır.
Einstein’a göre ise kurgu, bağımsız hatta birbirine karşıt
çekimlerin çatışmasından doğan bir düşüncedir. Bu
kuram, sinemada bir devrim gerçekleştirmiştir. Ve bu
devrimi sağlayan yöntem; devrimci bir ideoloji olan
Marksizm-Leninizm’in yöntemidir, diyalektik yöntemdir.
Yazımızda da belirttiğimiz üzere; Eisenstein’ın çektiği
her film, bu devrimin beyazperdeye görkemli bir yansımasıdır.
Tüm bunların yanı sıra, filmlerinde genellikle geçmiş tarihi ele alan Eisenstein, bu filmleri, diyalektik materyalizmin tarihe uygulanımı olan tarihsel materyalizmin
ışığında çekmiştir.
Buradan da anlaşılacağı üzere, Eisenstein’ı Eisenstein
yapan, Marksist-Leninist ideolojiyle donanmış ve bunu
sanatına uygulamış olmasıdır.
“Sanatçının Üretimini Kısıtlayan Komünist Partisi” Üzerine Bir Çift Söz “Örgütlülük, sanatçının ufkunu daraltır”
“Bir örgütlülüğe bağlı olmayan sanatçı, özgür düşünür.”
“Sanatta politika olmaz.” vb. vb.
Ülkemizde bu düşünceleri açıktan ya da utangaçça savunan birçok sanatçı var. Ve bu sanatçılar, örgütlülüğe
karşı duydukları fobiyi bastırmak için, her geçen gün örgütsüzlüğü, bireyciliği daha bir kutsuyorlar.
Einstein’ın, yazımızda da geçen “insan, yurtsuz yaşayamaz” deyişini hatırlayalım. Ayaklarının önüne serilen
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“dünya nimetleri” karşısında Eisenstein’ın verdiği
cevap buydu. Yurt; devrim demekti. Yurt; devrimin her
şeyiyle somutlandığı Komünist Partisi demekti. Çünkü
Sovyet yurdu, devrimiyle, öncüsüyle ayrılmaz bir bütündü. Ve Eisenstein, Parti’nin ortaya koyduğu ideolojinin, politikaların yolunu çizdiğini her fırsatta dile getirir.
Eleştirildiği de oldu Eisenstein’ın. Bu eleştirilerin sahibi,
kimi zaman birebir Parti de oldu. Sovyetler’de Ajitasyon
ve Propagandadan sorumlu Siyasi Büro üyesi Jdanov’un
söylediği gibi; “Stalin yoldaş, bize insan kaynaklarımızı
korumak istiyorsak, halka önderlik ve öğretmenlik etmek
istiyorsak, tek tek bireylerin kalbini kırmaktan korkmamamız ve cesur, açık, nesnel, eleştiriden çekinmememiz
gerektiğini öğretiyor.” Eisenstein, yapılan eleştirinin kendisini geliştirmek için yapıldığını biliyordu. İhtiyaç duyduğunda Parti’den yardım istemekten çekinmedi.
Sovyetler’in sanatçısı olmaktan gurur duyuyordu Eisenstein. Bunu, en iyi, Sovyet sinemasının 20. yıldönümü dolayısıyla yazdığı yazıda anlatıyordu:
“Gurur, şunun bunun bir takım ufak tefek özsaygısından
doğan kendini beğenme, böbürlenme, şişinme değildir.
Olumlu, canlı, son derece haklı bir gururdur bu. Günden
güne, yıldan yıla, beş yıllık plandan beş yıllık plana utkularını şaşmaz bir biçimde evrensel tarihin sayfalarına
yazan insanların gururudur bu. Öyleyse, yaşasın gurur!”
Örgütlülüğün sanatçının ufkunu daralttığı meselesine gelince; 1905 Ayaklanması’nın kahramanlarından Potemkin Zırhlısı’nın hikayesini anlatma fikri, Aleksandr
Nevski’nin ya da Korkunç İvan’ın yaşamlarım anlatma
fikri, Eisenstein’a vahiyle gelmemiştir. Eisenstein’ın sinema kuramının temeline koyduğu Marksizm-Leninizm
de Komünist Partisi’nin ideolojisidir.
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Eisenstein’ı Parti’den, Parti’yi Eisenstein’dan ayırmak
için tarihi çarpıtan aklı evveller, boşuna bir çaba içindedirler. Komünist Partisi’nden bağımsız bir Eisenstein Sineması, hayal bile edilemez.
Kendi bunalımları içinde kıvranıp duran, eserlerinde melankolik ruh hallerinden başka bir şey yansıtmayan
“geniş ufuklu, özgür düşünceli” sanatçılarımıza şunu
söyleyelim: Ne zamanki ağzınızı “sinema” diye açsanız
karşınıza ilk çıkan Eisenstein olacaktır. Aynı Yılmaz Güney’de olduğu gibi...
Ülkemizin sanatçı ve aydınlarına sesleniyoruz: Ufkunuzu
açmanın tek yolu; yüzünüzü halka, o sonsuz deryaya
dönmenizdir. Sarılınması gereken tek şey; halkların kurtuluş umududur.
Jdanov’un, dönemin edebiyatçılarına söyledikleri sözler,
sanırız ki bugün de gerçekliğim koruyor. Hem de sarsılmaz bir doğrulukla...
“Yetkin ustalıkla, ideolojik ve sanatsal içeriği yüksek
eserler ortaya koyun! Halkın sosyalizm ruhuyla eğitilmesinin en etkin örgütleyicileri olun! Sınıfsız sosyalist toplumun kurulması mücadelesinin en safında
yer alır!”
YARARLANILAN KAYNAKLAR;
Film Duyumu; S. M.Eiseinstein
Film Biçimi; S. M. Eiseinstein
100 Yılın Yüz Yönetmeni; Atilla Dorsay
Sinema; Nijat Özön
Edebiyat, Müzik ve Feslefe Üzerine; Jdanov
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Başlangıcından Bugüne Türkiye Sineması
Tavır Dergisi - Mayıs-Haziran 2000
Topraklarımız üzerindeki ilk film gösterimi macerası, Osmanlı’nın sarayında başlar. Fransız makinistlerin, Abdülhamit’e sunduğu film gösteriminin, sultana sunumunun
ertesi yılında halka açıldığı anda yaşananlar dikkat çekicidir.
“... Karşımızda bir, bir buçuk metrelik bir beyazperde duruyordu. Biz de buna, bir mana veremeden bakıyorduk...
“Derken ortalık birdenbire karardı. Zifiri karanlık içinde
kaldık; korktuk. Elim gayrı ihtiyari ağabeyimin elini aradı;
buldum ve bir tehlike karşısında imişim gibi kavradım.”
...“Perdenin önüne gelen bir şahıs bu karartının lüzumunu izah etti. Ve hemen onun arkasından gösteri başladı.”
“Avrupa’nın bir yerinde bir istasyon. Bacasından fosur
fosur kara dumanlar savuran bir lokomotif, peşinde takılı
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vagonlarla duruyor. Rıhtım üzerinde telaşlı telaşlı insanlar gidip geliyor...”
“Tren kalktı. Bittabi sessiz sedasız. Aman yarabbi! Üstümüze doğru geliyor. Zindan gibi salonun içinde kımıldamalar oldu. Trenin perdeden fırlayıp seyircileri
çiğnemesinden korkanlar ihtiyaten yerlerini terkettiler galiba. Hani ya ben de korkmadım değil; lâkin merak gelip
gelip beni iskemleye mıhladı. Bereket versin ki tren
çabuk geçti... gitti.”
İlk sinema gösterimi işte böyle bir etki bırakmıştı seyredenlerde. Ülkemiz sinemacılığını, film gösterimlerinden
ayırıp, çekilen filmlerle ele alırsak, Osmanlı’nın son dönemlerinde başlatmamız gerekir. Ama sistematik olarak
değerlendirildiği süreç Cumhuriyetim ilk yıllarıdır. Kemalist iktidar ülkenin sosyoekonomik yapısını kapitalist ekonomiye göre şekillendirmeye çalışırken bu durum
kültürel alana da yansımıştır. Sinemacılık “ulusal kültürün” şekillendirilmesinde bir araç olarak değerlendirmeye çalışılsa da bu düşünce emperyalist - yoz kültürün
sinema aracılığı ile yayılmasına dek uzanmıştır. Sinema
Kemalistlerin hedeflediği anlamda toplumsal kültür dönüşümünde önemli bir işlev üstlenmiştir. Halktan yana
yapılan, ilerici, devrimci dinamikleri içeren sinemacılık
anlayışı ise çok kısmi düzeyde varlığım ortaya koyabilmiştir.
Cumhuriyet Sonrası Sinema
I. Dünya Savaşı’nın etkisinin en yoğun yaşandığı İstanbul hareketli günler yaşarken 1914 yılı ilk belgesel görüntülerin çekildiği yıl olur. Fuat Uzkınay adlı bir
yedeksubay, savaşm etkisi ile harekete geçen bir grubun
Yeşilköy’deki Rus Anıtı’nı yıkışlarım kameraya alır ve ilk
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belgesel görüntüleri çeker. “Görüntüleri” diyoruz; Çünkü
bu adım, bir belgesel film çekimi gibi kurgusal ve anlatıma dayalı olmaktan çok anıtın yıkılışını tüm doğallığıyla
çekme anlayışına dayanmıştır. Dolayısıyla bu görüntüleri
bir film olarak değerlendiremeyiz. Fakat, kameraya alınan ilk görüntüler bunlardır.
Sinemacılık savaş yıllarında çeşitli belge filmlerle sürer.
1917’de Pençe, Casus isimli ilk konulu filmler çevrilirken
ardından “Himmet Ağa’nın İzdivacı”, “Mürebbiye”,
“Binnaz”, “Bican Efendi” filmleri peş peşe birbirini izler.
1922’de daha Kurtuluş Savaşı sürerken, ilk özel film şirketinin, Kemal Film’in kurulmasıyla birlikte Muhsin Ertuğrul, İstanbul’da bir ‘Facia’yı Aşk’ ve ‘Boğaziçi Esrarı’
adlı filmleri çeker. Ertesi yıl yine ‘Ertuğrul’, ‘Ateşten
Gömlek’, ‘Leblebici Horhor’, ‘Kızkulesi’nde Bir Facia’
filmlerini yapar.
Bu dönem, sinema çalışmaları Enver Paşa’nın talimatıyla Osmanlı Ordusu bünyesinde başlayan sinema çalışmalarının öncülüğünde yürüdü. Bu birimin başında,
Türkiye’de ilk sinema çalışmalarını da yürüten Alman
Sigmund Weinberg, bulunuyordu. Weinberg’in yardımcılığım Fuat Uzkınay yürütüyordu.
İstanbul’da gösterilen ‘Ateşten Gömlek’, ‘Sıcağı Sıcağına’ filmleri Kurtuluş Savaşının heyecanını kitlelere taşıyarak büyük ilgi görür. Bu dönemde de sinemacılık
daha çok Kemalist ordunun yönlendirmesi altındadır.
Malul Gaziler Cemiyeti sinema bölümünün operatörleri,
Fuat Uzkınay ve TBMM Ordu Film Teşkilatı operatörleri
savaşın değişik yönlerini, görüntülerini filme alırlar. Zaferle biten Kurtuluş Savaşı zamanına göre bir hayli zengin sinema belgesiyle arşivlerde yer alır.
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Kısacası ülkemiz sineması güçlü dinamikler üzerinde
yükselmese de temelleri I. Paylaşım Savaşı’nın işgal yıllarında ve Kurtuluş Savaşı’ın sürdüğü çetin bir dönemde
atılır.
Bundan sonra tam on yedi yıl sinema tek bir kişinin tekelinde kalır. Bu kişi İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun başındaki Muhsin Ertuğrul’dur. İlk adımlarım tiyatrocuların
önderliğinde atan sinema; yönetmeninden senaryosuna,
oyuncu kadrosundan repertuvarına kadar yine tiyatronun
etkisi altındadır.
Muhsin Ertuğrul 1922 yılından başlayıp, sinemayı bıraktığı 1953 yılma kadar yirmi dokuz film yapar. Böylece 17
yıl tiyatronun sinema üzerinde egemenlik kurması ve
yeni yetişenler eliyle de daha soma sürdürülmesi ülkemiz
sinemasının özgünlüğü olarak tarihe geçer. Özgünlüğü
şundadır ki, bir tiyatro sanatçısı olmasına rağmen, kimsenin kalkışmadığı bu işe, cesaretle girmiş, Türkiye’nin
ilk konulu filmlerini çekmiştir. Filmleri teknik, anlatım,
kurgu gibi yanlarıyla dönem içinde bile birçok eksiği barındırır ama O, Türkiye sinemasında cesaretle yürüyen
ve adım atan ilk kişidir.
1930’lu Yıllar ve Sinema
Sinema 30’lu yıllardan sonra bir değişim sürecine girer.
Bu değişimde yine Muhsin Ertuğrul’un rolü olacaktır.
Rusya ve Almanya’da çalışmalarını sürdüren Ertuğrul
daha önce 1924’te “Sözde Kızlar”ı, 1929’da “Ankara
Postası” adlı filmleri çeker. Kemalist iktidarın her konuda
faal çalıştığı bu yıllarda yine sinemanın geliştirilmesinde
yetersiz kalınır. Sinema daha Ordu’nun tekelinde gibidir.
Ordu’nun sinemacılık kolu yine Ordu’nun ihtiyaçlarına
göre şekillendirilir. Bunun dışında ise sinema yardımse706
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verler eliyle yaşatılmaya çalışılır. Ancak bu çabalarda
kısmi imkanlarla yapılan haber belgeselleri dışına çıkamaz.
Ülkemiz sineması sınıfsal dinamiklerden ve alt yapıdan
yoksun amatör çabalarla başlayıp, bu biçimde gelişir.
1930’larda ülkeye dönüş yapan Muhsin Ertuğrul Şehir
Tiyatroları’nın başına geçer. İpek film şirketi kurulmuş,
bir ticaret metası olarak sinemanın karlı bir iş olduğu artık
anlaşılmıştır. Ertuğrul 1931’de gösterime çıkan ilk sesli
film, İstanbul Sokakları’ndan başlayarak hemen her yıl
bir veya iki film çekmeye başlar. Tam bu yıllarda Nazım
Hikmet de önceleri senaryo yazan olarak sonraları ise
belgesel bazı filmlerin yönetmeni olarak sinemaya katkı
sunacaktır. Nazım Hikmet’in yaptığı; Güneşe Doğru dönemin farklı bir girişimidir. Filmin yapımcılığını İpek Film
üstlenmiş, diğer filmlere oranla daha dar bütçe olanaklarıyla, az sayıda ve farklı bir kadroyla gerçekleştirilir. Senaryo ve yönetim, o sıralarda Muhsin Ertuğrul’un
yaranda senaryo yazarlığı ve yönetmen yardımcılığı
yapan Nazım Hikmet tarafından yürütülür. Filmin çalışmaları sürerken basında ilgiyle izlenir. Film için eleştirmenler şöyle der;
“... Güneşe Doğru ismi verilen bu Türkçe sözlü film,
memleketimizde yetişen genç artist, rejisör, operatör ve
teknisyenlerin eseridir. Bu filmde, zaruri mali ihtiyaçlara
uyularak öyle zengin dekorlar, büyük mizansenler, baletler yoktur. Ancak temiz bir çalışmanın, iddiasız bir uğraşmanın ve son zamanların görüş farklılıklarının
neticesi olarak tekniğin ilerleyişine uyarak vücuda getirilmiş bir eser var... Filmin akışı, fotoğrafileri, tekniği, sinema tekniğinin en surat ve hareket nazariyelerine
uygundur...” (2)
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Nazım’ın Kemalist iktidarla girdiği ideolojik çatışma. Kurtuluş Savaşını ve ülkemizi tüm yalınlığı, sadeliği ile anlattığı “Kuva-i Milliye Destanı”, “Memleketimden
İnsan Manzaraları” gibi eserlerinin filme alınmasına
engel olur. O dönem Sovyetler Birliği ile geliştirilen ilişkiler sonucu Kurtuluş Savaşı yeniden kurgulanıp, düzenlenip film haline getirilirken, diğer yandan da yabancı
sanatçılar davet edilip onlara film ısmarlanır. Ünlü Sovyet yönetmeni Sergey Yutkuviçin, Lev Oskoraviç’le birlikte ‘Türkiye’nin Kalbi Ankara’ filmini yapar.
Hazırlanışında Reşat Nuri Güntekin, Fikret Adil gibi yazarlarında bulunduğu bu film Kurtuluş Savaşı yıllarını ve
Cumhuriyet Devrimlerini konu alır. 70’li yıllarda televizyonlarda gösterime sunulduktan sonra bu filmin ani bir
kararla geri çekilmesi çarpıcıdır.
30’lu yılların önemli bir gelişmesi ise yabancı girişimcilerin sinema alanında Türkiye pazarım tümüyle ele geçirmesidir.
Dönemin gösterilen filmlerine şöyle bir göz atarsak şu
tabloyla karşı karşıya kalırız;
1929 yılında gösterimde olan sadece bir yerli film vardır;
O da ‘Ankara Postası’ adlı filmdir. Vizyondaki diğer filmler
ise tümüyle yabancıdır.
Yerli ve yabancı filmler arasındaki dengesizlik daha sonraki yıllarda da sürer. Örneğin 1935 yıhnda gösterimde
yine bir tek yerli film varken, sadece İstanbul’daki sinema
salonlarından 17’sinde toplam 322 değişik yabana film
gösterimdedir. Bunların Çoğu Amerikan (Hollywood) yapımı, diğerleri ise başta Alman yapımı olmak üzere diğer
Avrupa ülkelerinin filmleridir. Türlerine baktığımızda ise
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daha çok aşk filmleri ve melodramatik müzikaller, korku
filmleri ve polisiye filmleridir.
1935 yılının tek yerli filmi olan ‘Bataklı Damın Kızı
Aysel’ işte böylesi bir ortamda yapılmış bir filmdir. Yönetmen Muhsin Ertuğrul’dur.
“Bu Türkçe film, şimdiye kadar çevrilen diğer Türkçe filmlerden büsbütün başka bir mevzuu ele almıştır. Bu mevzuu, öteki filmler gibi şehrin ve şehirlilerin dar yaşayışları
içinde kalmayıp memleketimizin yüzde yetmişini teşkil
eden köylünün yaşayışından alınmıştır. Bu suretle şimdiye kadar perde üzerine aksettirilmeyen bir muhit gözümüzün önünden geçecektir. Filmin belkemiği köy ve
köylüdür...” (3)
Çok kısıtlı olanaklarla ve devlet desteği olmadan geliştirilmeye çalışılan yerli filmler, ithal edilen yabana filmlerle
hiçbir zaman yarışabilecek bir düzeye ulaşamaz. İthal
edilen yabana filmlerin düzeyine ulaşılamadığından, bu
filmleri izlemeye alışan, hoşlanan izleyici için, yerli filmler
durgun ve yetersiz kalırken, fazla çekici de değildir. İthal
filmlere bir talep alanı yaratılmış ve bu sürekli hale getirilmiştir.
Sonuç olarak böylesi koşullar içerisinde Türk Sineması
kendi yerini de oluşturma çabası içerisinde olur ama bu
çaba devlet desteği olmayınca cılız denebilecek bir çabanın ötesine geçemez. Seyirci talebinin yetersizliği, sadece bir yerle sınırlı kalınması, alt yapının olmaması,
mali bir desteğin olmaması ülkemizde bu dönem açısından sinemanın gelişimini engeller. Bu koşullarda bir yer
edinmeye çalışan Türk Sineması, sanat ve yaratıcılık yönünden kısır bir döngü içine girer.
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1940’lardan 1970’lere Uzanan Süreç II. Dünya Savaşı’nın patlak verdiği yıllardır. Türkiye savaşa katılmamıştır ama, savaşın getirdiği sıkıntılara! çoğundan da
kurtulamamıştır. Halkın büyük bir bölümü sürekli olarak
silah altında tutulur. Savunma giderleri alabildiğine artmış, dış ticaret ise alabildiğine azalmışta Büyük bir ekonomik sarsıntı ve yoksulluk vardır. Bunların yanı sıra
yiyecek sıkıntısı, karne usulü, karaborsa, hayat pahalılığı, olağanüstü vergiler, sıkıyönetim, sansür, Türkiye’nin savaşa sokulması için yapılan propaganda ve
baskılar...
Savaş koşullarının etkisi sinemada da kendini göstermekte gecikmez. Türkiye sinema endüstrisinde büyük bir
atılıma hazırlanılmaktadır. Ama savaş bu atılımı önler.
Savaşın bir başka etkisi de ülkemize gelen yabana filmlerde kendini gösterir. Kapanan Avrupa pazarlarının yerini ABD’nin ve Mısır’ın filmleri alır. 1938-1944 yıllan
arasında ülkemizde çekilen yerli filmlerin sayısı, aynı dönemde Türkiye’ye gelen Mısır filmlerinin sayısına eşittir.
Savaşın ağırlığım omuzlarında taşıyan sinemacıların
karşısına bir engel daha çıkarılmıştır: Sansür. Savaş ihtimalinin yükselmesiyle birlikte alman tedbirler arasında
en ağır olanı, Mussolini İtalyası’nda uygulanan sinema
sansürünün ülkemizde de uygulanmaya başlamasıdır.
Bütün bunlardan dolayı dönemin sinemacıları ortaya bir
ürün koyamazlar.
Ancak 1948’den sonra sinema sürekli bir ilerleme gösterebildi denilebilir. Ama filmlerin niteliği bu ilerlemeye
denk düşecek düzeyde değildir. Nitelik olarak da doyurucu filmler yapma çabası içerisine giren yönetmenler de
vardır. Bunların başında Ö. Lütfü Akad gelir. Akad’ın en
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önemli filmlerinden biri de 1949’da yaptığı ‘Vurun Kahpeye’ filmidir.
Akad’tan sonra, 1950 - 66 dönemi içinde birkaçı “Şehir
Tiyatrosu”ndan, fakat büyük çoğunluğu doğrudan doğruya sinemacı olarak işe başlayan elliden fazla yönetmen
ortaya çıkar. Ne var ki yönetmen enflasyonu içinde sözü
edilmeye değer olanların sayısı bir düzineyi geçmez.
1950’lerde NATO’nun güdümünde girilen Kore Savaşı ile
Kurtuluş savaşı yeniden gündeme gelir. Oysa ki Kore Savaşı’nda kırdırılan halk çocukları emperyalistlerin çıkarları
için savaştıklarından bile habersizdirler. Yaratılan suni atmosfer içinde ard arda kahramanlık filmleri çevrilir.
Tek partili dönemden çok partili döneme geçişte sinemayı en çok etkileyenler, hızla yaygınlaştırılmaya başlanan gericilik akımları ile ekonomik sarsıntılardır. Gerici
akım sinemaya sıçramakta gecikmez.
Dinsel filmler, daha doğrusu dini duygulan sömüren filmler büyük bir artış gösterir. Ezan, mevlit okuma sahneleri,
dua sahneleri, cami ve minare görüntüleri, mezarlık sahneleri vs. bol bol yer alır filmlerde.
Bağımlılık anlaşmalarıyla beraber ekonomik, sosyal, siyasal her alanda olduğu gibi kültürel anlamda da bağımlılığın getirdiği sonuçlar gözle görülür bir şekilde kendini
hissettirmeye başlar. İşte bu dönemde yabancı filmler piyasası bütünüyle Amerika’nın eline geçer. Üstelik Amerikan sinemasının en kötü örnekleri gösterimdedir.
“... Amerika ile her yönden fazla içli dışlı oluşun sinemadaki bir sonucu da, yalnız ‘Amerikan Haberler Büro711
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su’nun onayından geçebilen Amerikan filmlerinin perdelerimize ulaşabilmesiydi. Kendi sansürümüz yetmiyormuş gibi bir de Amerikan sansürü ortaya çıkmıştı...” (4)
Yani sinemalarda hangi Amerikan filminin gösterileceği
ve yine hangi yerli filmin izlettirileceği de Amerikalıların
kendi denetimindedir. Bu bağımlılığın getirdiği bir sonuçtur. Bir başka çarpıcı sonuç ise 50’li yılların sonlan ve
60’lı yıllarla birlikte yapılan ve gösterime sunulan yerli
filmlerde çok açık Hollywood filmleri taklidi ya da özentisi
görülür. Bu filmlerin işledikleri konular, vurgu yapılan temalar tamamen Amerikan yaşamım ve ilişkilerini konu
alır. Toplumsal içerikli, halka yakın, halkı anlatan, yaşamım konu alan’ filmler yok denecek kadar azdır.
İşte böylesi bir ortamda yine de nitelikli filmler üretmeye
çalışanlar da vardır. Atıf Yılmaz, Osman E Seden, Memduh Ün, Metin Erksan, Ertem Göreç bunlardan bazılarıdır. Bu yönetmenler filmlerinde daha çok toplumsal
olayları ve halkın yaşamını incelemeye alırlar. Örneğin
Metin Erksan “Aşık Veysel’in Hayatı”yla sinemaya
adım atar. Bu film bir kaç kez sansürden geçtikten sonra
kuşa döndürülmüş olarak piyasaya çıkar. Yine Erksan en
önemli çalışmalarını 60’lı yıllarda verir. “Susuz Yaz” ve
“Yılanların Öcü” bunlardan sadece ikisidir. Erksan Berlin Film Festivalinde Altın Ayı (Büyük Ödül) kazanan
Susuz Yazı’yla köy gerçeğine döner. Atıf Yılmaz’ın Gelinin Muradı (1957) ise ilk başardı filmidir. Film bir kasabayı çok canlı olarak ortaya koyması, tipleri başarıyla
çizmesi ve bir mizah havası içinde kasaba gerçeğini perdeye aktarması yanıyla ilgi çekicidir.
Yine 60’larda estirilen milli hava içinde Kurtuluş Savaşı’na yeni ve özgün bir bakış açısıyla bakılmak yerine,
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eldeki hazır reçeteler yeniden kullanılır. Eskiden çekilmiş
konular, teknik ilerlemenin dışında hemen hiçbir yeni
yorum ve yaklaşım getirilmeksizin yinelenmiştir.
Vurun Kahpeye’nin ikinci, sonra da üçüncü çevrimleri,
‘Allahaısmarladık’, ‘Bir Millet Uyanıyor’, ‘Fato Ya İstiklal Ya Ölüm’ün yeni çevrimleri buna örnek gösterilebilir.
60’ların sonu toplumsal çalkantıların yaşandığı, halk muhalefetinin yükseldiği dönemdir. Bu muhalefet karşısında
sinema alanında da yapılacak filmlerle oluşan tepki nötralize edilmeye çalışılacak, insanların başka arayışlara
girmesi, ‘kaderlerine boyun eğmesi’ ya da ‘pembe dünyalarla’ avutulması anlayışının egemen olduğu filmler ortalığı kaplayacaktır. Bu özünde kültürel yabancılaşmaya
ve dejenerasyona yönlendirme çabasıdır.
Zengin erkekli, fakir kızlı, şarkıcılı, körlü “her derde deva”
Yeşilçam Filmleri dönemi başlıyordu.
“Murat: Sana layık olsun diye masallardaki gibi bir düğün
hazırlamak istiyorum.
Leyla: Ben basit bir kızım Murat, değmez.”
70’li yılların Yeşilçam’ının bebek yüzlü kadın ve erkek yıldızlarına aittir bu ve benzeri replikler.
70’li yıllarda yapılan ailelere ve kadın seyirciye yönelik
olan filmlere “aile filmi” denmeye başlanır. Konular bu kesimlere uygun seçilir, “aile filmleri” denen filmlerin içeriğinde, hitap ettiği kitlenin toplumsal ilişkiler sistemine,
değer yargılarına uygun temalar yerleştirilirken, içine bol
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bol gözyaşı unsuru da eklenerek öykü oluşturulur. Daha
çok Leyla ve Mecnun vb. romanlardan uyarlanan piyasa
filmleridir yapılanlar.
Bu filmler 1950’lerin ve 60’ların filmlerinden belki çok
büyük farklılıklar taşımıyordur ancak ‘60’lann ortalarından başlayarak, seyirci, film ve salon sayılarının artmasıyla birlikte ailelere ve kadın seyircilere yönelik, daha
özel filmler üretilmeye başlanır. Bu kesimler etki altına
alınması gereken kesimlerdir.
“İşte bu filmler, önceliklere göre bazı ufak ayrılıklar taşımakla birlikte en belirgin farklılıkları “son” larında gösterirler, bu filmler daha çok orta sınıfın ve kentlerde giderek
kalabalıklaşan gecekondu topluluklarının kadın seyircisini hedef almaktaydı. Buna küçük kent ve kasaba kadınlarının artan sinema ilgisini de eklemek gerekir.
Anadolu kentlerinde, haftanın belirli günleri kadınlar için
özel olarak seçilmiş filmler gösterilmektedir. Kadınlar
böylece, gündüzleri ve ucuz matinelerde önemi küçümsenemeyecek bir seyirci topluluğu oluşturmuşlardı. Bu
durum yapımcıları onları tümüyle ele geçirme amacına
itmiştir. Bu seyirci kitlesi için, yaşamın oldukça basitleştirilmiş görüntüleri, ilişkileri kullanıldı. Yine basit çizgilerle,
kabaca çizilen karakterler oluşturuldu. Olayların gelişimi
ve akışı kalıpları halinde belirlendi. Çözümler ve yorumlar tümüyle yüzeysel ve duygusal bir tarzda ele alındı...
Sözü edilen seyirci kesimi, içinde bunaldığı yaşam koşullarının dışına çıkmak amacıyla (pek çoğu için evden
çocuğuyla birlikte çıkıp gideceği tek eğlence yerinin sinema olduğu unutulmamalıdır) sinemaya yöneldiğinde,
onlara gerçek gibi görünen durumlardan yola çıkan filmler yoluyla, pembe dünyalar ya da en azından “pembe
sonlar” sunmak son derece cazipti. Bu seyirci, gerçi duy714
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gulanmaya açık ve istekliydi ama kendi yaşamında
zaten mutsuz sonları yaşaya yaşaya yeterince bunaldığından hiç olmazsa perdede olağanüstü rastlantıların
getirdiği konuşmaları -servete, aşka, çocuğa, anaya, babaya vb- izlemek istiyordu. Böylece daha önceki yıllarda
rastlanan mezarlıktı, gözyaşlı mutsuz insanlar yerini
mutlu insanlara bıraktı. Seyircisi aileler olan bu tür filmlerin ailevi konulan işlemesi kaçınılmazdı. Dağılan yuvalar, kaybolan çocuklar, evlenemeyenler, iftiraya uğrayan
analar, gururlan aşklarına üstün gelen karı kocalar, bu
filmlerin pek ilgi gösterdiği durum ve tiplerdir.” (5)
Bu tür filmler ağlamak isteyeni ağlatıyor, gülmek isteyenleri ise güldürüyordu. Hedeflenen bir taraftan ticari kazanç sağlamakken, diğer yandan seyirci kitlesinin
sunulan “pembe dünya-lar”la avutulmasıdır. Muhalefetin
ve mücadelenin yüksek olduğu ‘70’li yıllarda sinema insanları etkisi altına alacak, onları farklı dünyalar içine
çekip günlük maişet derdini unutturacak, bir anlamda
uyutturacak, gerçeklerden uzaklaştıracak bir propaganda aracına dönüştürülür. Ayhan Işık’lı, Ediz Hun’lu.
Göksel Arsoy’lu jönlerin filmleri kitlelerin beyinlerine seslenen filmlerdir. Bu filmlerde her şey birbirine karıştırılır.
Sınıfsal çelişkiler ortadan kaldırılır ya da yumuşatılır.
Örneğin; Hulusi Kentmen ve Vahi Öz vb. lerinin filmleri
böyledir. Daha çok “iyi-kötü” ayrımı yapılır. Para insanı
kötü olmaya iten bir nitelik taşır gibiyse de filmin sonunda, zengin ama “iyi” olunabileceği de vurgulandığından durum tümüyle kişilerin kendi iç çarpıldıklarına bağlı
olarak ele alınmış olur. Bir başka örnekte ise yoksul aileler genellikle sevecen, sıcak bir ortamda yaşarlar. Üyeleri birbirlerine destek ve dayanak olurlar. Bu durumla,
yerli film seyircisini oluşturan yoksul kesimlerin, sınıfsal
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çelişkileri yaşarken, zengin çevrelerde ahlakın ve ailevi
değerlerin nasıl ayaklar altına alındığını görüp rahatlayarak hallerinden memnun olmalarım sağlayıcı bir yaklaşım sergilenir. Bir taraftan böylesi gerçeklerden
uzaklaştıran filmler yapılırken diğer taraftan ise kültürel
yozlaşma ve dejenerasyona da hizmet edecek yerli ya
da yabancı seks fimleri de piyasaya sürülür. Halk değer
ve kültürünün karşısına bu tip filmlerle alternatif diye sunulan ve empoze edilmeye çalışılan halka yabancı, Avrupa’dan, Amerika’dan ithal edilen bir kültür konmak
istenir. Halk kesimleri bu ithal kültürle kuşatılmaya çalışılır, kendi değerlerinden uzaklaşması ve yabancılaşması istenir. Her şeyimiz gibi kültürümüzün de bağımlı
hale getirilmesi böylesi araçlarla sağlanacaktır.
Sinema 70’li yıllarda bir bunalım daha yaşar. Film yapım
maliyetinin artışı, film ve kopya sayılarının azalışı, ucuz
seks filmlerinin çoğalmasına, politik olaylardan televizyonun yaygınlaşmasına dek birçok nedenle salonlar kapanmaya başlar. Maliyeti düşük seks filmleri kadın
seyircileri kaçırır, sinemacılar bu filmlere daha çok yönelerek erkek seyircileri ellerinde tutmaya çalışırlar. Yine
bu süreçte bu tür filmler yapmayan yönetmenler ise çıkar
yol olarak, ‘türkücülü’ filmlere ağırlık verir. Arabesk müziğin yaygınlaşması da bu yeni film türünün gelişmesine
yardımcı olur.
Ucuz, yabancı seks filmleri yavaş yavaş çoğalmaya başlar. Durumları gittikçe kötüye giden firmalar, varlıklarını
sürdürüp para kazanabilmek için, ucuz film ithal eden yabana film şirketlerini örnek alırlar. Çok ucuza mal olan
yerli karate ve seks filmlerinin yapımına yönelirler. Bu nitelikteki yerli ve yabana filmlerin seyirci çekmesi, iyi hasılat getiren bu tür filmlerin yapımını hızla yaygınlaştırır.
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İşletmecilerin bir kısmı da yeniden bu küçük firmaları
desteklemeye başlar.
Bir tarafta kar amacı güden, diğer taraftan sinema ve
yaygınlaşan TV ağıyla kültürel bombardımanla hedef
kitle konumundaki halk kesimleri etki altına alınmaya çalışılır.
Dipnotlar:
1- Nijat Özön 1895-1966 Türk Sineması Kronolojisi
2- Nijat Özön, a.g.e, s.102
3- Atilla Dorsay, Sinemayı Sanat Yapanlar, İpek Film Şirketi’nin organı
olan dergiden alıntı, 7 Ocak 1937 tarihli 56. sayı
4- Nijat Özön, A.g.e, Syf: 20
5- Nilgün Abisel, Türk Sineması Üzerine Yazılar; Syf: 71
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ŞARLO VE SİYAH BEYAZ DÜŞLERİ...
Tavır Dergisi - Ağustos 2006
Herhangi bir Şarlo filmi izlediğimizde, Şarlo’nun “halk” olduğunu hemen anlarız. Çünkü Şarlo yoksuldur, çoğu kez
işsizdir ve otoriteyi temsil edenlerce itilip kakılır. Hor görülür, haksızlığa uğrar, yanlış anlaşılır ve başına gelmedik şey kalmaz. Ancak tüm bunlara rağmen, kendisine
yapılanlara boyun eğmez. Bir biçimiyle hesap sorar. Yeri
gelir alay eder, yeri gelir tekme atar. Şarlo’nun silahı mizahıdır.
Görünürde “komik” olan Şarlo’dur. Giyimi ve davranışları,
bu izlenimi pekiştirir. Şarlo, bu tip giyim ve davranışlarıyla,
deyim yerindeyse bir “kahraman değil”dir. Bir diğer ifadeyle,
kapitalizmin acımasız sömürü çarkına sokulmuş insani bir
çomaktır. Tam da bu nedenle kırılmak istenmiştir. Ama
1889’da doğan Chaplin değilse de, Şarlo hala yaşıyor...
Elbette, doğduğunda adı henüz “Şarlo” değildi. Dahası
yaşayıp, yaşamayacağı bile belli değildi çocuğun. Malum
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ya, Şarlo’nun gözünü açtığı kapitalist dünya, dün ve
bugün yoksullara hayat tanımaz:
“... Ben Charles Spencer Chaplin, 16 Nisan 1889’da
Londra’da dünyaya geldim. Babam usta bir güldürü
oyuncusuydu, annem operet şarkıcısıydı, daha sonra
varyete tiyatrolarında da çalıştı. Çocukluk yıllarımı Londra’nın yoksullar mahallesi East Side’da geçirdim.
Babam kendini içkiye verince, evde ocak kaynamaz
oldu. Sıcak bir çorba için, kardeşim Sidney birçok kez
yardım kurumlarının kapısını çalmak zorunda kaldı. Ben
onunla gidemiyordum, çünkü ikimiz aynı pabuçları ortak
kullanıyorduk. Babam bizi büyük bir yoksullukla baş
başa bırakarak öldü. Altı yıl boyunca çalmadığım kapı
kalmadı. Arabacılık yaptım, geceleri değişik yerlerde sabahladım. Sonunda annem bir iş buldu ama çok geçmeden yeniden işsiz kaldık...”
Tiyatrocu bir ailenin çocuğu olan Chaplin için, karnını doyurmanın yolu yine tiyatro olur. İlk kez beş yaşındayken
sahneye çıkmış ve sahne tozu yutmuştur. Doğrusu şu ki,
oyunculuğa yönelmesinin ana nedeni, tok yatabilme ihtiyacıdır:
“Sonunda bir tiyatro kumpanyasına girdim. On dört yaşındaydım. Elimden geleni yapıyordum, çünkü ölüm
kalım sorunuydu bu iş. Beni beğenmeyecek olurlarsa ikimizin de (annemle benim) yeniden aç kalacağımızı biliyordum. Beğenirlerse ikimiz de her gün bir tas sıcak
çorba içebilecektik...”
Annesiyle birlikte karnını doyurmak zorunda olan genç
Chaplin, “Şarlo” olduğunda aç günlerinin acısını çıkarırcasına alay edecektir burjuvaziyle. Şarlo’nun, zengin
ve zalim otoriteyle dalga geçmesi de, tüm yoksulların hoşuna gidecektir. Ama bunun için daha zaman vardır ve
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Chaplin henüz hayata tutunmaya çalışmaktadır:
“... Bu kez bir rol vermişlerdi bana, konuşuyordum, seyirci de beni dinliyordu. Kadroya alınmayı başardım.
Böylece (her oyuncu için kaçınılmaz olan) İngiltere’nin
dört bir yanındaki salaş tiyatrolara uzanan gezgincilik dönemi başladı. Ama annem de, ben de açlık çekmiyorduk
artık...”
Bu yıllar, Chaplin’in oyunculuğunu geliştirdiği yıllar olur.
19 yaşındayken çekirdekten yetişme bir oyuncudur ve
1907 yılında Fred Karno Topluluğu’nun kadrolu üyesidir.
Sergiledikleri revü önce İngiltere, sonra Avrupa ve nihayet Amerika’da turneye çıkar. Oyun çok tutulur ve Chaplin de şöhret merdiveninin ilk basamaklarına adım atar.
CHAPLİN SİNEMASI
1912’de, yine Fred Karno Topluluğu ile ikinci turne için
Amerika’ya gider. 23 yaşındaki Chaplin, artık bir sinema
oyuncusudur. Bir yıl sonra da, Keystone Film şirketiyle
anlaşır. 1914 yılında rol aldığı, ilk filmi olan “Ekmek Parası” ile sinema serüveni başlar.
Amerikan sinemasının giderek endüstriye dönüşmeye
başladığı bu yıllarda, çok sayıda sessiz film üretilmektedir. Chaplin, bu seri üretim içinde, kendine has özellikleri
açığa çıkaran bir oyuncu olarak yer alır. 13. filmi olan
“Caught in the Rain” ile yönetmenliğe de başlar. O günden sonra, tüm filmlerini kendisi yönetecektir. Chaplin,
1919’da kuruluşunda yer aldığı United Artists şirketiyle
film yapımcılığına da başlamıştır.
1914 yılında başladığı sinemada, son filmini (New York
Kralı) 1956’da çeker. Senaryosunu da yazdığı, 1966 tarihli “Hong Kong’lu Kontes” filmindeyse küçük bir rolde
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görünür sadece. Chaplin, tüm bu sinema serüveninde
79 filmde oynamıştır.
Bu yazı, Chaplin sinemasının ayrıntılarına girmeyecektir.
Fakat Chaplin ve sessiz sinema konusuna değinmesek
olmazdı.
Chaplin, 1940 yılında çektiği “Büyük Diktatör” filmine
kadar, sessiz sinemaya sadık kalıp, filmlerini sessiz çekmiştir. Oysa gelişen teknoloji sayesinde, daha 1927’lerden itibaren, sesli film çekmek mümkündü. Fakat uzunca
bir süre tercihini değiştirmedi Chaplin:
“... Sözlü filmler mi? Bunlardan nefret ettiğimi rahatça
söyleyebilirsiniz! Dünyanın en eski sanatını, pandomim
sanatını berbat ediyorlar; suskunluğun yüce güzelliğini
yok ediyorlar...”
Chaplin, özündeki pandomim oyunculuğuna sadık kalarak, sesli film çekmeye direnir. Ta ki “Büyük Diktatör”
filmine kadar. Peki ama neden? Chaplin’in bu tercihinde
ticari kaygılar mı ağır basmıştır? Hayır! Chaplin filmlerinin dilini çözen, insanlığın üzerine çöken faşizm kabusudur. Zaman, Hitler faşizmine karşı haykırma zamanıdır
ve Chaplin “Büyük Diktatör” filminde bunu yapar.
Diktatörler yok olur, özgürlük yok olmaz...
Chaplin, anti-faşist bir aydın, bir sanatçıdır. Öyle ki
çağımızda aydın olmanın olmazsa olmazı da anti-faşist olmaktır. Faşizme boyun eğildiğinde, aydın kimliğinden vazgeçilmiş demektir. Bu noktada sanatçılara
düşen, sanatlarını, faşizmin zorbalığına, yalan ve
yaygarasına yönelen “estetik” mızraklar yapabilmeleridir. Chaplin ustanın “büyük diktatör” filminde
yaptığı budur.
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Bu filmde, biçimsel olarak “Şarlo” rolü yoktur. Ama filmin
kahramanı olan “Yahudi Berber” aslında Şarlo’nun izdüşümüdür. Filmin konusu kısaca şöyledir; Yahudi bir berber ile Romanya diktatörü Hynkel (Hitler’e atfen) tıpatıp
birbirlerine benzerler.
Toplama kampındaki berber, bir gün firar eder ve bir dizi
yanlışlıklar komedyası sonucunda, diktatörün yerine
geçer. Filmin finalindeki konuşmayla, özgürlüğün yok
edilemez oluşuna dair muazzam bir ders verir herkese
Chaplin.
Bu konuşmayı dinledikten sonra, Chaplin ustanın bu
filmi, iyi ki sesli çektiğini düşünürüz:
“Üzgünüm, ne yapayım ki imparator olmak istemiyorum.
Benim işim değil bu. Ne keyfimce yönetmek istiyorum,
ne de fethetmek hiç kimseyi. Olanağı varsa herkese yardım etmek isterdim: Hıristiyanlara, Yahudilere... Beyazlara olduğu gibi, siyahlara da. Hepimiz karşılıklı olarak
yardımlaşmayı istiyoruz. Uygar kişiler böyledir.
Ortak mutsuzluğumuzla değil, ortak mutluluğumuzla yaşamak istiyoruz. Birbirimizi hor görmek ve birbirimizden
nefret etmek istemiyoruz. Bu dünyada herkese yetecek
kadar yer var. Ve toprak ana, yeterince zengindir, yaşamımızı sürdürecek olanı sağlayabilir her birimize. Hayat
yolu, özgür ve muhteşem olabilir ama bu yolu yitirdik.
Hırs ve açıkgözlülük insanların ruhunu zehirledi, dünyayı
bir kin çemberi ile çevirdi. Ve hepimizi kaz adımlarıyla
sefalet ve kanın içine sürükledi. (...)
Beni duyma olanağı olanlara diyorum ki; umutsuzluğa
düşmeyiniz. Üzerinize çöken bela, vahşi bir iştahın ve
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insanın gelişmesi yönünden kaygılananların duydukları
acıların sonucundan başka bir şey değildir. İnsanların
kini geçecek, diktatörler yok olup gideceklerdir ve halktan zorla aldıkları güç yine halkın eline geçecektir. İnsanlar ölmeyi bildikleri sürece, özgürlük yok olmaz,
olmayacaktır...”
Chaplin bu filmi çektiğinde (1940) Nazi İmparatorluğu gücünün ve saldırganlığının doruğundadır. Yenilmez gözükmektedir. İşte bu koşullarda, halkların özgür geleceğine
sahip olan umudu korumak, aydının işidir. Chaplin’in yaptığı da budur ve faşizmin yıkılmaz görüntüsüne karşı dik
durarak aydın tavrını korur. Faşizme karşı kurtuluşun yolunu gösterir: “Özgürlük İçin Çarpışınız!”
Görüldüğü gibi, Chaplin’in hümanizminde zorbalığa karşı
halkların haklı şiddetine karşı çıkmak, soyut bir barışçılık
vb. gibi burjuva görüşlerden iz yoktur. Ama “diktatörler
yok olup gideceklerdir” demesinin temelinde, halklara
güven vardır. Zira halka, halkın mücadelesine güvenmeyenler, diktatörlerin yok olacağını hayal bile edemezler.
Karamsarlığa kapılırlar.
Oysa Chaplin, Nazizmin en güçlü olduğu dönemde bile,
karamsarlığa prim vermez. Umudunun sırrı ise, şu sözlerindedir: “İnsanlar ölmeyi bildikleri sürece, özgürlük yok
olmaz, olmayacaktır.” İşte bu sözlerin, bu umudun altına
imza atabilenlere aydın denir.
Hollywood efendilerine karşı Şarlo...
Chaplin, 1914’ten 1952’ye kadar Amerika’da film çeker.
“Sahne Işıkları” Hollywood’a çektiği son filmidir. Denilebilir ki, tüm bu süreç boyunca, Amerikan sinemasına
hakim olan anlayışın dışında kalmıştır. Gerek filmleri ve
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gerekse de siyasal tutumlarıyla, adeta bir ayrık otu olmuştur. Kopartılmak, kurutulmak, kırılmak istenen bu “ayrık
otu” çizgisinden taviz vermemiştir. Çünkü O, sıradan bir
oyuncu değil, her şeyden önce aydındır. Böyle olduğu
içindir ki, filmlerinde kapitalizmi değişik biçimlerde eleştirir.
“Şarlo” tiplemesi, aslında bu eleştirinin sivri ucudur.
Elbette, Chaplin’in bütün filmlerinin konusu Şarlo’nun serüvenlerinden ibaret değildir. Örneğin, 1947 tarihli
“Mösyö Verdaux”ta, Şarlo’nun karşıtı olan bir karakterle
karşılaşırız. Mösyö Verdaux, bir burjuvadır. Mevcut varsıllığı Verdaux için yeterli değildir.
Bu nedenle cinayetler işleyerek, kurbanlarının parasını
elde eder. Kısaca, “Mösyö Verdaux” kapitalizmin bireyci, bencil, yabancılaşmış, vicdanını yitirmiş toplumsal
sistemine eleştirisidir Chaplin’in.
Filmlerinde şu ya da bu şekilde ama mutlaka kapitalizmi
eleştiren Chaplin, bu tavrıyla burjuvazinin sinemacılar sürüsüne de dahil olmaz. Bugün örneğini pek sık gördüğümüz türden bir sanatçı değildir Chaplin. Kelimenin gerçek
anlamıyla aydın bir sanatçıdır. Ülkemizde örneği çok olan,
Hollywood özentilerine bir ders olacak sözler de onundur:
“... Son filmimin, Mösyö Verdaux’un bazı Amerikan sinemalarında ve özellikle New York’ta nasıl karşılandığını
biliyorsunuz. Bazı çatlak seslerin beni ‘komünist’ ve
‘Amerikan aleyhtarı’ olarak nitelediğini biliyorsunuz.
Bütün bunlar, sadece herkes gibi düşünmek istemediğim
için. Hollywood’un güçlü efendileri her hoşlanmadıkları
kimseyi saf dışı edebileceklerine inandıkları için...
İşte açıkça söylüyorum. Ben, Charles Chaplin, Hollywood’un can çekiştiğini ileri sürüyorum. Holly725
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wood’un bir sanat olarak kabul edilen sinema alanında yapabileceği bir şey yoktur...”
ABD’nin Şarlo düşmanlığı
Görüldüğü gibi, bugün Bush’un dilindeki “ya bendensin
ya bana karşı” dayatmacılığı, Bushgiller’in tarihsel yaklaşımıdır. Chaplin, kendisine muhalif olan herkesi hedefleyen bu dayatmaya boyun eğmemiştir. Zorbalık
karşısında boyun eğmek bir yana, bedellerini göze olarak daha güçlü haykırmak, aydın karakterinin vazgeçilmezidir. Chaplin de böyle davrandığı için, Amerika’da
“şeytan” ilan edilerek taşlanmıştır. Ama düşüncelerinden taviz vermemiştir.
Örneğin, emperyalist rekabetin yol açtığı ve halklara acı
getiren 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı seferberliğinde
Amerikan ordusuna yazılmayı reddeder. Tekellerin çıkarı
için okşanan Amerikan milliyetçiliğine prim vermez. Halk
düşmanlarının yanında saf tutmaz, çünkü o bir aydındır.
Kuşkusuz, Chaplin bir komünist değildir. Ama Ekim Devrimi özelinde komünizme ilgisiz de değildir. Dürüst bir
aydının, sanatçının yapması gerektiği gibi davranır: “...
Ben bir sanatçıyım. Hayat beni ilgilendirir. Bolşevizm de
hayatın yeni bir evresi. O halde ona karşı ilgisiz kalamam...”
İlgisiz kalmadı da gerçekten. Nazi işgaline karşı, Sovyetler’e destek için çalıştı. Dahası, Avrupa’da Nazilere karşı
ikinci bir cephe açılması için örgütlenen faaliyetler için
de yer aldı:
“... Rusya’nın savaş meydanlarında, demokrasi yaşayacak ya da ölecektir. Müttefik ulusların geleceği
komünistlerin elinde... Rusya sırtını duvara vererek
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savaşmaktadır. İttifakın en sağlam savunmasıdır bu
duvar.”
Chaplin o en sağlam duvarın desteklenmesi için, Nazilere karşı ikinci bir cephe açılmasını talep edenler arasındadır. Fakat Amerikan iktidarı, Nazilerin sosyalizmi
ezmesini istediğinden, henüz ikinci bir cephe açma düşüncesi yoktur. (Ne zaman Kızıl Ordu, Nazileri önüne
katıp kovalamaya başlar, ABD o zaman Avrupa’ya çıkar.)
Chaplin’in bu aydın tavrı, Amerikan gericiliğinin tepkisini
çeker. Chaplin, polis sorgusu, mali olarak boğmaya çalışma, filmlerinin yasaklanması ve hatta yaşlı annesinin
sınır dışı edilmeye çalışılması gibi baskılarla karşılaşmıştır.
“... Dostlarım, Amerikalıların bu denli düşmanlığını
kazanmak için yaptığım, bir uyumsuz-bağımsız olarak kalmam olmuştur. Komünist olmadığım halde,
onlara karşı yürütülen eyleme katılmayı reddetmiştim. Doğal olarak, bu birçok kimseyi şaşırttı...”
McCarthycilik’in anti-komünist rüzgarına kapılıp, gericilikle uzlaşmadı Chaplin. Bu yüzden, Amerikan Aleyhtarı
Faaliyetler Komitesi’nin karşısına çıkartılarak sorgulandı.
Ama “uyumsuz” tavrını korumayı bildi. Dahası, kendisi
de zor durumda olmasına rağmen, sınır dışı edilmek istenen komünist sanatçı H. Eisler’i savundu. Deyim yerindeyse, bir aydın olarak, Şarlo’nun cüretine sahipti
Chaplin.
Amerikan iktidarı için, Şarlo’nun uyumsuzluğu bardağı
çoktan taşırmıştı. Bu taşkında Chaplin’i boğmak için fırsat kolluyorlardı. Aradıkları fırsatı 1952’de buldular. Bir
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film tanıtımı için İngiltere’ye giden Chaplin’e ABD’ye
dönüş vizesi verilmedi. Böylece ABD’den kovulan Chaplin, 1953 yılında İsviçre’ye yerleşti, 1977’de orada öldü.
Ölen sadece Chaplin’in bedeni oldu. Çünkü Şarlo yaşamaya devam ediyor ve dünya döndükçe özgürlük için
ölenlerin safında yaşamaya devam edecek...
Kaynakça:
1- Sinema Tarihi - Rekin Teksoy - (Oğlak Yayınları)
2- ŞARLO - Marcel Martin - (Bilgi Yayınevi)
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FOSEM (FOTOĞRAF VE SİNEMA EMEKÇİLERİ)
Boran Yayınları - Savaşıyoruz Kazanacağız - 2018
FOSEM olarak özellikle kısa belgeseller konusunda belli
bir yol kat ettik. Tarihimiz, şehitlerimiz, süreç klipleri ve
belgeselleri ile Gazi, Halk Ayaklanması gibi önemli dönemlere yönelik yapımları hazırladık. Pek çok etkinlikte
halkımıza sunduk. İlk Yorum klipleri de FOSEM tarafından çekilmiştir.
Bununla birlikte çalışmalarımız fotoğraf ve kısa görüntülerden ileriye gidemedi. Bu durum bu birimde gidermemiz gereken eksikliklerin başında geliyor. Gerek fotoğraf,
gerekse sinema örgütlenme açısından çok etkili kullanabileceğimiz iki silahtır. Düzenin yoz dizilerine karşı biz alternatiflerimizi yaratıp halkımıza ulaştıramazsak halkımız
düzenin dizilerine mahkum olacaktır. Büyük Direnişle birlikte “Sessiz Ölüm”, “19 Aralık” gibi süreç belgeseliyle
başlayan Damında Şahan (Güler Zere’yi anlatan), Metris
Belgeseli ile tek film denemesi olan F Tipi ses getiren yapıtlardan oldu. Henüz uzun metrajlı bir film çekmek için,
senaryo da dahil birçok eksikliklerimiz mevcuttur.
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SERGİ; BU YOL TAKSİM’E ÇIKACAK...
Tavır Dergisi - Mayıs 2008
Biz insanlığın egemenlere karşı en güçlü başkaldırısı
olan 1 Mayıs’ı anlatmak istiyoruz. Emekçilerin en örgütlü
başkaldırılarından birini... Çok şey anlatıldı 1 Mayıs’a
dair. Çünkü bizi biz yapan değerlerin en başında gelir
emek ve emeğin mücadelesi. Bu sefer bir sergi anlattı 1
Mayıs’ı. İnsanlığın egemenlere karşı mücadele tarihinde,
en başlarda yazılı kalacak olan 1 Mayıs’ı... Ve bizim,
Anadolu emekçilerinin 1 Mayıs’ını...
Bu sergide gördüklerimizi, sergiyi görmeyenlere anlatalım istedik. İsterseniz sözü fazla uzatmadan anlatacağımız sergiye doğru yol alalım, ne dersiniz? İstanbul’da
Taksim’de Makine Mühendisleri Odası sergi salonunda,
İdil Kültür Merkezi tarafından düzenlenen “Bu Yol Taksim’e Çıkar” isimli fotoğraf sergi-sindeyiz. Serginin ziyaretçisi de epey fazla. Salonun her biryanında onlarca
fotoğraf, resim, gazete küpürleri, karikatür, yazı ve kartondan heykeller var... Her şey özenle hazırlanmış. Ter731
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temiz her şey, daha yeni hazırlanmış gibi ama o resimlere, yazılara, fotoğraflara konu olan içerik o kadar eski
ki, 200 yüzyıl öncesine gidip bugünlere geliyor insanlık.
Daha dün yaşanmış gibi birçok şey. Zaman ne kadar da
hızlı...
Serginin girişinde çocuklarımızın fotoğrafları karşılıyor
gelenleri. Daha küçücük yaşlarında hayat kavgasına atılmak zorunda kalan, aslında sadece sokakta oynadığı
için kirden pasaktan simsiyah olması gereken yüzleri; ne
yazık ki fabrikaların, oto tamirhanelerinin kirine pasağına
bulanan çocuklarımızın fotoğrafları karşılıyor, sergiyi
gezmeye gelenleri. Her şeye rağmen gülüyor çocuklar,
insana biraz tebessüm ettiren ve aynı zamanda insanı
hüzünlendiren capcanlı fotoğraflar bunlar.
Serginin ismi “Bu Yol Taksim’e Çıkar”; işaretleri takip
ederek Taksim’e doğru yürüyoruz serginin içinde. Şimdi
1800’lü yıllardayız. Amerika’da tekstil işçilerinin kanla
bastırılan, 8 saatlik iş günü amacıyla yaptıkları direnişlerindeyiz. Ki bu direniş ilk fitili oluyor işçi direnişlerinin ve
1 Mayıs’ın kökeni de buraya dayanıyor. Serginin bu bölümü de bu açıdan çok önemli. Sonra bu direnişin ardından yükselen işçi mücadelesinde idama mahkum edilen
4 işçi önderinin resimleri ve tarihin tertemiz sayfalarına
yazılan o son sözleri asılı duvarlarda. 200 yıl önce söylenmiş sözler bugün bilinçlerde ve yüreklerde yankılanmaya devam ediyor hala.
Sergiyi gezmeye devam ediyoruz yanımıza dört işçi önderini de alarak. Sergi asıl olarak ülkemizdeki 1 Mayıs’ın
tarihi ile ilgili. Bu yüzden de hiç gecikmeden kendimizi
1977’de Taksim’de buluyoruz... O muhteşem kalabalığı
anlatan fotoğraflar asılı yan yana duvarlarda. AKM bina732
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sında asılı işçi sanki göz kırpıyor bize, hoş geldiniz der
gibi. Sonra o muhteşem kalabalığı gösteren kareleri bir
bir inceliyoruz. Herkes halkın gücünü göstermiş olmanın
huzurunda gülüyor fotoğraflarda. Sonra fotoğraflar birden acı bırakıyor kalbimize, katliama gidiyoruz. Silah ve
bomba sesleri kulaklarımızda çınlıyor. Sağa sola koşuşturan insanların seslerini duyar gibiyiz. Birde kulağımıza
sloganları ve ellerinde taş, sopa ne bulurlarsa direnişe
geçen dev yüreklilerimizin sesleri ulaşıyor 1977’den, Taksim Meydanı’ndan 2008 Taksim’ine. O günleri yaşıyoruz
an an. Ve o gün orada yitirdiklerimizi anıyoruz saygıyla.
Serginin bir bölümünde 1977 katliamını simgeleyen bir
köşe hazırlanmış. Burada yerlerde ayakkabılar, pankart
parçaları, bir insan maketi var ve ‘77’nin görüntüleri sinevizyondan perdeye yansıyor. Katliam sonrası anlatılıyor
burada. Özellikle yerde yatan insan maketini gören herkes oldukça etkilemiyor, bir anda o anı yaşıyor herkes.
Bir yanda hüzün, biryanda öfke. Sonra bir sürü gazete
küpürü var duvarlarda 2 Mayıs 1977 tarihli. Hepsinin
manşeti 1 Mayıs içerikli. Ve çoğu ağız birliği etmişçesine
katliamı aklamaya çalışan manşetler. Okuyunca insan
öfkeden çılgına dönüyor. Aynı bugünkü gibi yalan, ısmarlama haberler.
‘77’den günümüze doğru gelmeye devam ediyoruz, yanımıza ‘77 1 Mayıs’ında yitirdiklerimizi de alarak. Bu
sefer 1989 yılında, Şişhane’deyiz. Yıllar sonra Taksim’e
çıkmak için verilen mücadelenin fotoğraflarına dalıyoruz.
O günden bugüne kalan görüntüler canlanıyor hafızamızda. Kurşun yağmuru altında 1 Mayıs’ı, 1 Mayıs’a yakışır şekilde kutlamak için verilen çabayı düşünüyor
insan. 1 Mayıs’ı kutlatmamak için ellerinden ne gelirse
yapıyorlar ama bu topraklardan silemiyorlar 1 Mayıs’ı.
Her kurşunla daha çoğalıyor 1 Mayıs kitlesi. Sonra Meh733
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met Akif’in kanlar içinde bedenine gözümüz takılıyor ve
salonun ortasında gelenleri selamlayan fotobloktan yapılan kocaman maketine. Sanki onunla beraber Şişhane
yokuşundayız şimdi.
Hep beraber 19961 Mayıs’ına doğru yola çıkıyoruz.
30.000 Mehmet coşkuyla yürüyorlar “Yaşasın 1
Mayıs!” diyerek. Şimdi sergi salonunda ‘96 1 Mayıs’ının
rüzgarı esiyor. Ve yitirdiğimiz dört canımız el sallıyorlar
bize fotoğraflardan, olanca coşkularıyla. Yine ‘96 yılı ile
ilgili gazete küpürleri var. Değişen bir şey yok, yine yalanlar...
Kadıköy’den çıkıp ilerliyoruz... ‘97, ‘98 derken 2000’lere
geliyoruz. Kadıköy, Saraçhane derken yıllar sonra Taksim hedefiyle çıkılan 2007 1 Mayıs’ına geliyoruz. Yanımızda dört işçi önderi, ‘77’de yitirdiklerimiz, Mehmet Akif
ve bir de ‘96’da yitirdiklerimiz var. Hep birlikte dalıyoruz
2007 1 Mayıs’ına... Ne büyük bir coşkuyla çıkılmıştı sokaklara. Dile kolay 1989’dan bu yana geçen 18 yıl. Ne
büyük bir hasret. O gün yaşanan her şey sergi salonunun duvarlarında ve tek tek bakıyoruz fotoğraflara. Herkesin elinde taş değil yürek var. Dolmabahçe’den,
Beşiktaş’tan, direnişin en yoğun yaşandığı yer olan Okmeydanı’ndan birçok fotoğraf, sergiyi izlemeye gelenleri
geçen seneye götürüyor. Bir öğrenci edasıyla başını sallıyor fotoğraflara bakanlar, 2008’de böyle olacak vermezlerse Taksim’i dercesine.
Okmeydanı fotoğrafları ile sergideki gezimiz de sona eriyor. Omuzlarımıza yükleyip bu onurlu tarihi, 2008 1 Mayıs’ında Taksim’e doğru adımlarımızı hızlandırarak
salondan ayrılıyoruz.
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1 Mayıs’ı düşünüyoruz ve neden sadece “bir tek yol”un
Taksim’e çıktığını... Somut bir yol değil kastedilen. İdeolojik-politik bir yoldan, tarihin yolundan bahsediliyor
çünkü.
Tarihin bize gösterdiği yol Taksim’dir... Mehmet Akif
Dalcı’nın açtığı yoldur kastedilen.
Ve her 1 Mayıs’ ta bu yol Taksim’e çıkıyor.
FOSEM’in 19 Aralık Sergisi 19-22 Aralık 2008 tarihlerinde İdil Kültür Merkezi’nde “Katledildiğimiz Günler”
etkinliğinin birinci ayağı olan sergide o günün, yani 19
Aralık’ın hikayesi anlatıldı. İdil Kafe’de düzenlenen serginin açılışında Pablo Neruda’nın “Düşmanlar” isimli
şiiri eşliğinde o günü hatırlatan bir canlandırma yapıldı.
Sergiyi gezenler, 19 Aralık fotoğraflarını, fotoğrafların hikayelerini dikkatle incelediler, okudular. Yerlere serilen
dövizlerde o gün burjuva medyanın, katliamı gerçekleştiren başbakanın, bakanların, asker ve emniyetin demeçleri yer alıyordu. Davetliler bu sözlerin üzerine basıyor,
simgesel de olsa bu katliamcı anlayışı eziyorlardı. Hayatını kaybedenlerin kişisel eşyalarının da sergilendiği etkinlikte, kafeslerle oluşturulan hücre içerisinde o günün
görüntülerinin yer aldığı bir kurgu akıyordu. Sergiyi ziyarete gelenler tiyatro salonuna davet edildi. Burada 19
Aralık başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm devrim
şehitleri için saygı duruşuna geçildi. FOSEM, “O
Günün Hikayesi” adıyla 19-22 Aralık katliamını yaşayanların anlatımlarının ve operasyon görüntülerinin yer
aldığı bir kurgu hazırlamıştı. Sergi için hazırlanan kurgu
dikkatle izlendi. “Damında Şahan Güler Zere” Belgeselinin İlk Gösterimi Yapıldı Hapishanede damak kanserine yakalanan ve tahliye edildikten sonra hayatını
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kaybeden devrimci tutsak Güler Zere’nin avukatı Oya Aslan’ın çektiği belgeselin ilk gösterimi yapıldı. 29 Kasım
2011’de Beyoğlu Sineması’nda yapılan gösterimden
önce belgeselin yönetmeni avukat Oya Aslan kısa bir konuşma yaparak, Güler Zere için verilen mücadelenin ve
yaratılan birlikteliğin kazanımlarına vurgu yaptı.
Açlık Grevi’ndeki Cansel Malatyalı İçin Ankara FOSEM’in
Hazırladığı Belgesel İzlendi İMO’dan atıldığı işini geri alabilmek için 6 Ekim 2012 tarihinde direnişinin 229’uncu,
açlık grevinin ise 23’üncü gününü tamamlayan Cansel
Malatyalı’ya destek açlık grevi yapan Halk Cepheliler İstanbul’un yoksul gecekondu mahallelerinden, Tayad’dan,
İdil Kültür Merkezi’nden, Kamu Emekçileri Cephesi’nden
ve Devrimci Mücadelede Mimar ve Mühendisler’den bir
otobüs Ankara’ya hareket etti. Ankara’da 56 kişinin katıldığı yürüyüşle Cansel Malatyalı’nın çadırına gidildi. Akşama doğru havanın kararmasıyla Ankara FOSEM
grubunun hazırlamış olduğu Cansel Malatyalı’nın direniş
sürecini kendi sesiyle ve fotoğraf ve kamera görüntüleriyle
anlatan 12 dakikalık bir belgesel izlendi. Halk Tarih Yazar,
Fotoğraf Tarihi Kaydeder FOSEM İdil Kültür Merkezi
FOSEM, 16 Eylül 2013’de Galatasaray Lisesi önünde “1
Mays’tan Taksim’e Ayaklanma Sergisi” açtı. Sergide 1
Mayıs’tan Gezi ayaklanmasına FOSEM tarafından çekilmiş resimler sergilendi. Fotoğraf ve Sinema Atölyesi’nin
tan tüm bildirisinden 100 adet dağıtıldı. Gezi ayaklanmasında polis tarafından hedef alınarak yaralanan bir direnişçi sergiyi görüp, “Bu kadar polisin içinde sergi açmaya
ancak siz cüret edebilirsiniz” dedi.
FOSEM’den İki Mahallede 19 Aralık Sergisi FOSEM, 19
Aralık Katliamı sergisini 4 Ocak 2014’te Galatasaray Lisesi’nde ve Kuruçeşme Mahallesi’nde; 5 Ocak’ta ise
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Gazi Mahallesi’nde açtı. Galatasaray Lisesi önündeki
sergiyi gezen bir kadın katliamı anlatan fotoğraflar ve resimler bakarken ağladı, iki genç ozalitin üzerine koyulması için üç tane karanfil verdi... Sergiye bakanlara 19
Aralık Katliamını anlatan broşürler dağıtıldı... Fotoğrafları
ilk kez görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Özellikle Seyhan Doğan’ın kömürleşmiş bedenine uzunca süre bakıldı... Küçük bir kız çocuğu Birsen Kars’ın tablosu
önünden ayrılamadı ve Birsen Kars’a neden böyle olduğunu sordu. Annesi anlatamadı bir türlü. 450 kişinin izlediği sergi karanfillerin ve bildirilerin Galatasaray Lisesi
duvarında bırakılmasıyla sona erdi.
FOSEM Resim Şenliği Düzenledi Resim şenliği 1 Şubat
2014’de Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda yapıldı.
“Berkin İçin Çiziyoruz, Adalet İstiyoruz” başlığıyla çocuklar için hazırlanan şenlik gün boyu sürdü. Kimi zaman
çocukların yanı sıra aileler de boyaları eline aldı ve Berkin’i, onun hayal ettiği dünyayı, yaşadığı mahalleyi resmetti. Şenlikte yapılan tüm resimler sergilenmek üzere
toplandı.
FOSEM Soma Sergisi Mayıs ayında Manisa Soma’da
301 madencinin ölümüne neden bir işçi katliamı yaşandı. FOSEM bununla ilgili bir resim sergisi düzenledi.
Soma sergisi 18-19 Ekim 2014 tarihlerinde Eskişehir’de
halkla buluştu... Resim sergisi 10 Aralık’ta Okmeydanı
Nişangah Durağı’nda sergilendi. FOSEM’in Yazlık Sinema Gösterimi Başladı: “Tüm Yoksul Mahalleler Bizimdir” Fotoğraf ve Sinema Emekçileri, 7 Mayıs
2016’da Sibel Yalçın Parkı’nda düzenlediği açık hava sinemasında halkla buluştu. İlk gösterimi Kemal Sunal’ın
oynadığı “Zübük” filmiyle yaptı. Düzen partilerinin ve
parlamentosunun dolandırıcı, hilekar ve alçak yanlarının
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işlendiği “Zübük” filmi izleyicileri güldürdü̈. Filmden önce
Okmeydanı’nda 400 film davetiyesi dağıtıldı. Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda düzenlenen “Çocuklarınızı
Ensarcılara Değil, Devrimcilere Emanet Edin!” etkinliği devam ediyor. Yazlık sinema günleri her cumartesi
devam ediyor.
Halkın Sanatıyla Halkın İçindeyiz Fotoğraf ve Sinema
Emekçileri (FOSEM) 11 Aralık’ta Küçükarmutlu Mahallesi’nde halkın sanatı için gezi düzenleyip halk ile buluştu.
İlk olarak Armutlu Cemevi’nde AKP faşizmini teşhir eden
sergi düzenledi ve devam edeceğini belirtti. Gezinin devamında mahallede bulunan ve TAYAD’ın öncülüğünde
çalışmaları yürütülen Sevgi Erdoğan Vefa Evi ziyaret
edildi. FOSEM Sergisiyle AKP’nin Saldırılarını Teşhir Ediyor FOSEM de başlattığı “Baskın Sergisi”ni ilk olarak
İKM’de ve ardından Armutlu Mahallesi’nde sergiledi. Ve
8 Ocak’ta ise Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda yapıldı.
Tutuklu Madencilere Destek Videosu Çekildi FOSEM tutuklu madenciler Gökhan ve Volkan için destek video
çekti. FOSEM Yüksel Direniş Sergisini Açtı FOSEM
çalışanları olarak, 16 Temmuz Pazar Günü İdil Kültür
Merkezi’nde Yüksel Direnişi Sergisi açtık. Sergimizde
Mehmet Özer’in direniş boyunca çektiği fotoğraflardan
seçmeler sergiledik. Sergimiz Nuriye ve Semih İçin Dayanışma’nın Ankara’ya yola çıkış tarihi olan 22 Temmuz’a kadar açık kalacak.
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DEVRİMCİLİĞE SALDIRI FİLMİ “SONBAHAR”
Tavır Dergisi - Ocak 2009
“Cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla döşelidir”
Yönetmenliğini Özcan Alper’in yaptığı film, Altın Portakal’da ve gösterildiği diğer festivallerde aldığı ödüllerin ardından, 19 Aralık’ta gösterime girdi. 19 Aralık Katliamı’nı,
“Hayata Dönüş Operasyonu”nu anlatan filmi izledik.
“Bol ödüllü”, “eleştirmenlerin gözdesi” diyerek sunulan filmi izleme imkanını, gala gecesinde bulduk.
Gala gecesi, diğer filmlerin galalarından farklıydı. O yüzden biraz bahsetmek gerekir. Sanattan siyasete “bütün
solu” bir araya getirmeyi başarmıştı Sonbahar. Elbette en
başta filmin konusu bu atmosferi oluşturuyordu. 19 Aralık
Katliamı’nda diri diri yakılanların ateşi sönmemişti, açtığı
yaralar kapanmamıştı. O gün galaya gelen seyirciler vicdanlarında büyük yara açan 8 yıl önceki 19 Aralık’ta, adına
“Hayata Dönüş” denilen katliama ilişkin bir konuyu beyazperdede görmenin heyecanındaydı. Filmin yapımcısı
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bu iddiayı açıkça dile getirirken “Siyasetin yapamadığını
sanat yaptı ve herkesi bir araya getirdi” diyordu.
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, keza Vedat Türkali, filmin barış, demokrasi ve özgürlük yolunda önemli
olduğunu, solu anlatan daha çok filme ihtiyaç duyulduğunu dile getiren konuşmalar yaptılar.
Son olarak yönetmen Özcan Alper konuştu ve şimdiye
kadar demokrasi mücadelesi içinde zulme uğramış pek
çok insan olduğunu, onları saygı ile andığını ve en son
19 Aralık katliam operasyonunda hayatını kaybedenlerin
de aynı idealler uğruna, Türkiye bir hapishaneye dönüşmesin diye öldüklerini ve onlara teşekkür ettiğini söyledi.
Konuşmalar dilekler güzeldi gala gecesinde. Bütün bu
konuşmaların heyecanı ve referansların etkisiyle merak
içinde izlemeye koyulduk Sonbahar’ı. Keşke konuşmalar
kadar güzel, iyi niyetli ve umutlu olsaydı “Sonbahar”. Hayata “bizden yana” baksaydı. Soldan yana olsaydı. Ama
değildi. Öyle görünse de, öyle lanse edilse de öyle değildi. Hatta filmi izleyince bu konuşmaları yapanların filmi
izledikten sonra aynı düşünceleri taşıyıp taşımadığını da
merak ettik. Onları öğrenemedik ama film gösterime girdikten sonra da yine bol övgülü değerlendirmelere tabi
tutuldu. Bir kaç istisna hariç.
Belki bu yazı da eleştiri yönelten birkaç istisnaya girecek.
Ancak izleyenlerin beğenmeden önce filmin bu noktalarını dikkate almalarını ve uyanık olmalarını isteyeceğiz.
Ki pek çok kesimi etkisi altına alan ve devrimci sanat
eseri olarak sunulan bu yapıtlar, sola her zaman daha
fazla zarar vermiştir. Şık tasarımlı ambalajının içinde zararsız gibi görünen, ağızda hoş bir tat, kafada tatlı bir sarhoşluk bırakan ama içten içe çürüten bir içki gibi! Sözde
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bizim dertlerimiz, bizim hikayemiz sinemada ama ortada
biz yokuz. Filmde sol yok, devrimciler yok...
Devrimcilik adına bir şey yok. Çünkü direniş yok. Çünkü
inanç yok, çünkü umut yok. Bir yerde devrimciler varsa
umut vardır, inanç vardır, irade vardır. Bu filmde onlar
yok. Hastalıktan ölmek üzere olan bir “devrimci” karakteri
var. Yaşadığı, hayatın değil, devrimciliğinin sonbaharıdır.
Yani sosyalizmin sonbaharı. Filmin sonunda kalkan tabut
da sosyalizmin tabutu olsa gerek! Zira 19 Aralık’tan sonraki yedi yıl içinde ve her dönem kızıl tabutlarla taşınanlar umutlu, gelecek için, halk için kavga ederken şehit
düşenlerdi. Filmin başında direnişinin göstergesi gibi sunulan çıplak ayakla revire çıkması dışında devrimcilik
adına kendisinde hiçbir şey göremediğimiz, tersine sosyalizmi geçmişe dair gören ve tüm umutlarını tüketmiş
Yusuf u kızıl bir tabut içinde taşıtanların amacı devrimcinin cenazesini taşımak değil, devrimciliğin cenazesini taşımak olabilir...
Film tanıtımlarında bahsedilen 19 Aralık eleştirisini filmde
görmedik biz. 19 Aralık katliamının neden yapıldığına
dair bir emare bile yok. Seyirci araştırıp bulsun mu? O
zaman sinemaya ne gerek vardı? Hani tarihe karşı sorumluluk? 19 Aralık diye bir operasyon var, bunu birisi
sormaz mı? Bunun nedeni nedir? Bu operasyon neye
karşı yapıldı? Ölüm oruçlarını bitirmek için... Ancak ölüm
orucu yok filmde. Direnen, yoldaşları için, sosyalizm için
kendini feda eden devrimciler yok. Filmin karakteri ciğerlerinden hastalanmış, ölüme doğru giden, yaşama sevincini bile yitirmiş bir insan. 19 Aralık’ta ödediği bedel
bu. 19 Aralık’ta bacağını kaybeden yok, gözü çıkan yok,
kafasına bomba değip de beyni parçalanan yok, yine kafasına bomba isabet ettiğinde tüm hafızasını yitiren yok,
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eşini kaybeden yok, dostunu kaybeden yok cayır cayır
yakılanlar yok filmde. Ha pardon Yusuf birini kaybetmiş.
O da eski sevgilisi. Çıkınca evlenmiş olduğunu öğreniyor
da. Aklına bir o geliyor. Oysa onlarca devrimci hala 19
Aralık’ta kaybettiği yoldaşlarının hatıralarıyla avunur. Bilir
misiniz bu duyguları? Ne ağır bedeldir bilir misiniz, Wernicke Korsakoff hastalığına tutulup bütün sevdiklerinizi
bir anda yitirmeniz? Ama Yusuf’un aklı düzendedir. Devrimde yitirdiklerini değil, düzende yitirdiklerini arar.
Çok mu sert olurdu bunlardan bahsetse idi film? 19 Aralık’ın yarattığı sonuçlardan bahsetmek çok mu ağır
olurdu? Rahatsız mı ederdi izleyiciyi? Estetik olmaz
mıydı? Sanat soyutlamalara mı ihtiyaç duyardı? Korku
filmi gibi mi olurdu? Korku filmi yapmıyoruz da denebilir(!) Aslında gerçekten rahatsız olunacak olan şey, gerçekleri anlatmamak değil midir? Yönetmeni, senaristi asıl
rahatsız etmesi gereken de bu değil midir?
Ne acı bir ironidir ki bizim ülkemizde faşizmin yarattığı
hikayeleri Hollywood bile yaratamadı. Hayatın acı gerçeği buydu. Faşizmin yarattığı gerçek buydu. Peki bunlar
neredeydi? Hayatın içindeydi. Sırf bunları anlatmak için
bile insanlar bedel ödediler yıllardır. Ancak yine de ödedikleri bedel yetmemiş anlaşılan ki filmi yapanlar da duymamış gerçekleri. İyi niyetle düşünürsek böyle deriz.
Duymamışlar deriz.
Ancak sınıf mücadelesi ve onun sanatını yapmak “iyi niyetlerle” açıklanmaz. Bunun için iyi niyet yetmez. Bilimsel
gerçeklere bağlı kalmak ve hayatın tam ortasına koymak
gerektirir kendinizi. Yani bu sanatı yapmanın da bedeli
vardır. Önce gerçeği göreceksiniz sonra söyleyeceksiniz
ve gerekirse bu gerçek uğruna bedel ödeyeceksiniz...
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Ustaların izinden gitmek böyle olur. Çünkü onların eserlerini yakanlar hala iktidardadır. Bunu unutmadan film
yapmaya soyunmak gerekir.
Tabii Sonbahar gibi bir film yaparsanız bol estetik soyutlamalı ve pastoral doğa belgeselleri tadında, slogancı olmayan ve Avrupa-i... Aynı zamanda solun tabutunu
taşıtan... Bütün kapılar açılacaktır, bütün ödüller gelecektir. Sinema eleştirmenleri “politik olmasına rağmen
pastoral tadı bozulmamış” türünden değerlendirmeler
yapacaklardır burjuva ağızlarını açıp. Taraftar da bulunur
filme. Filmi izleyip eleştirel bakmayan, devrimciliğin meşruiyetini kafalarda silenler, altan alta verilen mesajları
kavramazlar, sol adına iyi bir film izlediğini sanabilirler.
Devrimciliği biliyoruz ve biz iyi bir film izlemedik.
Filmin konusundan bahsediyorduk. Edelim.
Film, 19 Aralık katliamının gerçek görüntüleriyle başlıyor.
Operasyonu yöneten komutan şu şekilde sesleniyor
“Teslim olun, direnmeyin, ölüm orucundakileri hastaneye
kaldıracağız, sizi F Tiplerine nakledeceğiz.” Ve ardından
slogan sesleri geliyor tutsaklardan.
Filmin hikayesi şöyle ilerlemeye devam ediyor. Ciğerlerinden rahatsız olan Yusuf 19 Aralık operasyonundan
sonra F Tipi hapishaneye atılmış bir süre sonra da hastalığı ilerleyince 399. maddeden tahliye edilir. Memleketi
Hopa’ya doğru yola çıkar. Evine vardığında yaşlı annesi
evde tek başına oturmaktadır. Babası vefat etmiştir. Hastalığını annesine ve çevresine söylemez. Evinde yaşadığı
süre içerisinde içine kapanmıştır. Sadece eski arkadaşı
Mikail’le konuşmaktadır. Zaten çevresinde de onu anlayabilecek kimse yoktur. Arkadaşlık yaptığı üç kişi vardır,
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eski gençlik arkadaşı Mikail, matematik dersi verdiği
küçük bir çocuk ve Sovyetler Birliği’nde sosyalizm çöktükten sonra Hopa’ya gelmiş ve oradaki kızına para göndermek için “nataşa”lık yaparak geçimini sağlayan Eka.
Yusuf, Hopa’da geçirdiği günlerinde içine kapanıktır.
Operasyonu sürekli hatırlamaktadır, geceleri rüyalarına
girmektedir, bir türlü huzur bulamamaktadır. Geçmiş yaşamını yad eder, fotoğraflara bakar. Geçmişine dair anıları hatırlamaya çalışır, üniversite yıllarına ait fotoğraflara
bakar. Mücadele ettiği yıllar, öğrenci eylemleri vb. görüntüler olarak bizlere sunulur. Ancak yaşamın içinde 19
Aralık’ı hatırladıkça içine kapanmaya devam eder ve bir
türlü dış dünyaya açılamaz. Dışarıdaki yoldaşlarıyla, örgütüyle bağlantı kurma çabası da yoktur. Anlatılan hikayeye göre inançlarından vazgeçmemiştir ama aşkının
peşinden koşacak enerjiyi bulan Yusuf, bir zamanlar en
büyük aşkı olan “devrim”e koşacak enerjiyi bulamamaktadır. İşleri vardır bir türlü derneğe gidemez ama sevgilisinin peşinden Batum’a gitmek için, canla başla hazırlık
yapar. Bu canlılığın küçük bir bölümünü arkadaşlarını
bulmak için harcasa, çoktan ulaşabilecektir oysa onlara...
Bu çabayı göstermez ama...
Telefonla görüşüp sohbet ettiği eski mücadele arkadaşı
Cihan’la buluşur. Cihan geçmişte devrimcilik yapmış,
şimdi çoluğa çocuğa karışmış biridir. Cihan, ona arkadaşlarının selamını getirir ve Yusuf’a neden dernektekileri aramadığını sorar. “Bir türlü inemiyorum Hopa’ya,
arayacağım. Kendimi toparlayamadım’’ der Yusuf. Geçmişi yad ederler ve olayın asıl bamteline basan cümle
gelir ardından ve, “Bugün olsa yine aynı şeyi yaparız”
derler. Bugün ne olmuştur da aynı şeyi yapmazlar bilinmez. Emperyalizm ile ezilen dünya halkları arasındaki
çelişki mi yok oluvermiştir? Sosyalizm mi kurulmuştur ya
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da ne olmuştur? “Bugün olsa” denen şey nedir? Bugün
neden devrimcilik yapılmaz. O Cihan neden çoluğa çocuğa karışmıştır bu kadar inançlıysa. Ya da Mikail “Bir
sosyalizm umudumuz vardı o da yok oldu” derken
neyi kasteder? Yok olan kendileri midir yoksa sosyalizm
düşüncesi midir?
Yusuf insanlara karşı soğuk, yaşama sevincini kaybetmiş
bir karakterdir. Oysa devrimciler insan için vardır. İnsan
için devrimcilik yaparlar. Ama Yusuf, insanlardan kaçmaktadır. Halktan insanlar ona bu yüzden “deli” gözüyle
bakarlar.
Yusuf yalnızdır, hastadır, sürekli iç dünyasında yaşamaktadır. Yalnız ve bireycidir. Hastadır ama bir türlü doktora
gitmez. Neden gitmez bu bilinmez. Kendinden neden
vazgeçmiştir? Devrimcilik yapacaksa o vücut ona lazım
değil midir? Doktora bile gidemeyecek kadar çok işi olduğunu görsek neyse ama hayır işi gücü de yoktur gördüğümüz kadarıyla. Öyle boş boş oturmaktadır. Hatta
odun kıran, bütün gün iş yapan yaşlı annesinin yükünün
bir kısmını bile omuzlamayacak kadar tembel, halsiz ve
yılgındır.
Hadi o halsiz ve yılgındır da, “Sen ne haldesin? Kendine
gel” diyecek yoldaşları, örgütü yok mudur? Bir kişi olsun
kapısını çalmaz mı? 19 Aralık’tan sonra rahatsızlanan
her devrimcinin tedavisi örgütleri, yoldaşları tarafından
yaptırıldı. Ve onlar kaybettikleri hafızalarını da, sağlıklarını da yoldaşlarının arasında buldular. Ayrıca onlar bırakın annesinin dizinin dibinde yaşamayı, yeniden
koştukları kavganın içinde öldüler. Hapishanelere yeniden girdiler. Yitirdikleri hafızalarına, uzuvlarına rağmen
hala mücadelenin içinde ve kavganın yükünü omuzlu745
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yorlar hasta bedenlerine rağmen. Hatta filmi bile izlediler
yanımızdaki koltuklarda oturup. Hala -iyiniyetli olduğunuzu düşünürsek- filmi yapan beyler, gözlerinizi ne kör
etti de bu kadar görmüyorsunuz önünüzde olan biteni?
Yusuf çıkar ölüm orucu hala sürmektedir. Ama o hala
kendi melankolisi içindedir. Behiç Aşcı’nın görüntüleri
vardır ekranda, direniş hala sürmekte, bakanlığa adaletli
ol çağrıları yapılmaktadır. Film bunu vermese de direniş
zafere doğru evrilmektedir. Bu sıra Yusuf’un yaşadığı ise
olumsuz bir ruh gerginliğidir. Arabayı hızla sürer, intihar
edeceğini sanırız, iç sesler duyar. Bütün sesler üstüne
üstüne gelir.
En sonunda neredeyse intihar etme aşamasına gelir,
son anda bir uçurumun kenarına gelir bağırarak isyan
eder. Neye isyan eder? Ölüm orucuna mı, ölüm orucunu
hala sürdürenlere mi yoksa tutuklu ve hükümlülerine taleplerine bir türlü yanıt vermeyerek onların ölümünden
sorumlu olan iktidara mı, neye? Belirsizdir. Filmin yönetmeni yapılan bir röportajında sosyalizm yıkıldıktan sonra
Sovyetlerden gelen Eka’nın “En güzel yıllarını sosyalizm
için mi verdin?” sorusuna Yusuf’un neden sessiz kaldığı
üzerine sorulan bir soruya şöyle cevap veriyor:
“Evet bazen yenilirsin ama bu yenilgi kaybetmek anlamına gelmez. Ben de çok ‘her şey bitti’ demek istemedim
ama bir taraftan da realite bu. Sovyetler yıkıldığı halde
insanlar hala sosyalizm için mücadele ediyor ve güzel
olan da bu. Ama insanlar cezaevlerinde büyük bedeller
ödediler, açlık grevleri, ölüm oruçları ve operasyonlarla.
Yusuf yine de asla çok umutsuz bakmıyor. Bir başka
sahnede Yusuf devrimci arkadaşıyla konuşurken, ‘Evet
bu bedeli görmezden gelemeyiz ama bu süreç yeniden
yaşansa aynı şeyleri yaşarım’ diyor. Ben sosyalistliğin
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bir dönemlik heyecan, gelip geçici bir şey olmadığını, bir
yaşam biçimi olduğunu düşünüyorum. Ama reel sosyalizm de mutlaka sorgulanmalı. Filmde biraz bunları vermeye çalıştım.”
Ne ilgisi vardır bunun şimdi 19 Aralık’ta katledilenlerin
düşünceleriyle? Reel sosyalizm gibi ucube bir terimin yakıştırıldığı, oysa bunun adının revizyonizmden başka bir
şey olmadığını yönetmene hatırlatıp soruyoruz: Nereden
biliyorsun o güzel insanların senin “reel sosyalizm” dediğin ama esasında revizyonizmden başka bir şey olmayan kavramı sorgulamadığını? Ama hayır, o insanlar
beyinleri uyuşmuş, sormayan, sorgulamayan, söylenen
her şeye dogma gözüyle bakan tipler... Yönetmen düpedüz böyle düşünüyor, böyle değerlendiriyor.
Hem nalına hem mıhına vurmak diye buna deniyor herhalde ama yönetmenin derdi nala değil de mıha vurmak
daha çok. “İyi niyet” arayışlarımız artık son buluyor.
Sosyalizm sorgulamasından öte filmden çıkan mesaj,
sosyalizmin boş bir hayal olduğudur. Yönetmen de buna
inanıyor. Sovyetler yıkıldığı halde insanlar sosyalizm için
mücadele veriyorlar bu çok hoş demek filmi kurtarmıyor.
Filmin yönetmeni ve senaristi de sosyalizme inanmıyor.
Sosyalizm ölmüş olsa insanlar onun uğruna ölemez,
bedel ödeyemez. Sovyetleri kurmadan önce de insanlar
sosyalizm için savaştılar, yıkıldıktan sonra da.
Filmden çıkan mesajlar bilinçli ya da bilinçsizce yapılmış olsun, ciddi tehlike içeren mesajlardır sol düşünce adına. Nedir onlar, sayalım tek tek:

1- Devrim, sosyalizm bir hayaldir. Bu hayale kapılanlar bedellerini ağır öderler.
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2- Devrimcilik bir yaşam tarzı değil, yalnızca gençlik
heyecanı ile yapılan geçici “maceralardır”.
3- Devrime olan inancınızı sorgulayın. Bakın bunu
gerçekleştirmiş olan ülkenin sonuna; özgürlük, eşitlik, sosyalizm için bedeller ödemiş, faşizme, emperyalizme karşı mücadele etmiş devrim çocuklarına,
fahişeleşmişler. Bu mu özlem duyduğunuz yaşam?
Bu mu sınıfsız-sömürüsüz dediğiniz düzen? Özlediğiniz dünyada özgür aşkı yaşayacağınızı düşünüyorsanız o da hayal.
4- Devrimci örgütler bireyleri kullanırlar ve posası
çıkınca ilgilenmezler bile... Senarist, F Tipi hapishaneleri, ölüm oruçlarını filminde yalnızca aksesuar
olarak kullanmış; tıpkı kapitalizmin Che’yi pazarlarında tüketmeye çalıştığı gibi... Filmin neresinde “F
tipi yüksek güvenlikli cezaevleri”ndeki sorunları gördünüz? Filmin neresinde bunu anlatma çabasını
gördünüz? Tam tersine aktarılmama istemi görülüyor. Filmin bir sahnesinde geçmiş olsun ziyaretine
gelen misafirler / mahalleli soruyor, bize anlat F tipi
nasıl bir yer diye, cevabı yok. Cevabı bizde. Yani
yalnızca bu alanda olanlarda...
5- Evet, devlet yanlış yapmıştır. 19 Aralık hayata
dönüş operasyonu olmasaydı, F tipleri açılmasaydı,
ölüm oruçları olmazdı. Bu gençler zehir gibi zeki çalışkan ve dürüstler, onurlular. Üniversitede okurken
bazı örgütler yüzünden birtakım yanlışlar yaparlar
içerde birkaç zaman yatıp çıksalar düzelirler zaten.
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Sosyalizmin bir ütopya olduğunu anlayıp, mücadele
yerine beklemeyi seçerler. Aslında sosyalizm iyi bir
şey ama zaten bir rüya. Bak Sovyetler dağıldı “nataşalar” sardı her yanı. Ama onlar da aslında iyi insanlar. Kitapçının deyimiyle, “Kültürlü orospu bunlar”...
Burada devrimci gencimiz ile Sovyetler Birliği dönemi
arasında bir özdeşlik kuruluyor. Yani, “Sosyalizm mücadelesi insana ağır bedeller ödettirir. Fakat dikkat
etmeli tehlikeli, örgütlerin de hedefi olmak var en iyisi
kişiselleştirip psikolojik bir yaklaşım sergileyelim anlamazlar. Ne kadar zorlansalar da hayata bağlı kalmaya çal ışırlar yaklaşımı m getirirsek bu işi yırtarız!”
diye mi düşündüler yoksa? Umutsuz ve beyhude çırpınışlar bunlar. “Sosyalizm yenildi. Devrimciler de iyi
insanlar ama dünde yaşıyorlar.” düşüncesi sırıtıyor
her karesinde Sonbahar’ın.
6- Delikanlı ölmüştür. Fırtınalı, kar yağışlı bir havada
cenazesi uzaktan geçmektedir. Yılgın, omuzları
çökmüş bir grup insan başları öne eğik, önde kızıl
bayrağa sarılı tabutun arkasından sessizce iç paralayan, bol duygusal bir ağıt eşliğinde gidip yok olmaktadır. Oysa devrim şehitlerinin cenazesi,
devrimciye yakışır biçimde törenle yapılır. Hangi
örgüt olursa olsun, matem ve yas yerine devrim
andı içerek, slogan ve marşlarla törenlerini yaparlar.
Şehitlerin tabutları da kızıl bayrakla sarılır.
Özellikle ölüm orucunda veya hastalıktan ölenler veya öldürülenler arasında buna aykırı uğurlananı yoktur, örgütlü
ilişkiler içerisindeyse elbette... Hatta resmi ve sivil birçok
engellemeyle geçen cenaze törenleri hafızalardadır.
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Seyirci olarak aldığımız mesajları söyledik. Şimdi sıra
sizde. Filmin yapımcılarına da bizden bir mesaj olsun.
“Kapitalizmin size açtığı pazarda bize yer yok sakın o
tezgahlarınıza bizim değerlerimizi koymaya kalkmayın!”
Filmde teknik olarak bazı sinema eleştirmenlerinin de gözünü kamaştırmış anlaşılan. Sezar’ın hakkı Sezar’a! Hakikaten de insanın alıp götürecek kadar güzel doğa
görüntüleri vardı. Ama doğanın o eşsiz örtüsü, bu eleştirilerin üstünü örtecek kadar kör etmedi bi zim gözlerimizi.
Ayrıca doğa filmi izlemek isteyenler bunu çeşitli belgesellerde izleyebilirler. Ama konumuz 19 Aralık. O da bu
filmde yok!
Kimse sevinmesin, su akıp ırmağını bulacaktır elbette...
O boş olmayan hayaller bir gün gerçek olacaktır. Ve sinema da bunu başaracaktır.
Devrimci değerlere saldırının, sanatın kirli eliyle yapıldığı
günümüzde ortaya çıkıverdi Sonbahar. Keşke bu politikaya soldan destek olan bir film değil, bu politikanın karşısına çıkarılacak bir film olsaydı. Faşizme sanattan da
bir sol tokat vursaydı. Ama en iyi niyetle düşünsek bile
film, değil bunu başarmak içten içe umutsuzluğu ve yılgınlığı körüklüyor.
Sosyalizm de boş bir hayal değildir. Filmi yaratanlar için
böyle olabilir ama bugün bunun mücadelesini veren ve
o uğurda bedelini ödemiş insanlar için değildir. O zaman
herkes kendi adına konuşsun.
Umudumuzu hiç yitirmedik. Sinemanın solundan da
umutluyuz. 90 yaşındaki Vedat Türkali aynı dileklerle ay750
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rıldı salondan. Sosyalizm umudunu taşımak bunu gerektirir.
Eleştirmek dostluğun gereğidir. Olmazsa olmazıdır. Bu
nedenle sözümüzü sakınmadık. Sakınmadık ki bundan
sonra sol adına sanat yapılacaksa doğru yerlere basalım
ki bataklığa saplanmayalım.
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KÜBA SİNEMASI
FİLM BİR SANATTIR
Tavır Dergisi - Manfred Scholz - Eylül 1992
Küba’da devrimden sonra hazırlanan kültür yasasının
önsözü bu cümleyle başlıyor. Bu yasayla 24 Mart
1959’da ICAIC (İnstituto Cubano de Artey İndustria Cinematopraficos-Küba Sinema Sanatı Enstitüsü) kuruldu.
Devrim öncesinde köklü bir geleneği olmamasına karşın
üç ay içinde sinema sanatına yönelik önemli değerler yaratıldı, cesaret verici adımlar atılabildi. Bu yasa ve ICAIC,
Küba için yeni zenginlikler yaratılmasının yolunu açmıştır.
EKRANIN SÖMÜRGELEŞMESİ
Küba, sinema makinesiyle 1897 yılında tanışabilen ve
kısa bir süre sonra da film çekimine başlanılan bir Latin
Amerika ülkesidir.
Küba da diğer küçük Latin ülkeleri gibi öncelikle Kuzey
Amerika, Arjantin ve Meksika filmleriyle istila edilmişti.
Birbirinin aynı fabrikasyon filmlerin dışında az sayıda
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gerçek film çekilebiliyordu. Angaje olmamış filmler zaten
diktatörlüklerin sansürü altındaydı. Küba’daki tek film
stüdyosu Columbia Pictures’e aitti. Sinema kültürel hegemonyanın aracı haline getirilmiştir. Küba tarihini çarpıtarak ulusal kimliği yok etmeye çalışmışlar, Amerikan
yaşam tarzını sinema aracılığıyla empoze etmişlerdir.
Devrimden önce Küba’da gösterilen filmlerin, yarısından
fazlası ABD’den olmak üzere %99,65’i kapitalist asıllıdır.
Küba o günlerde egzotik doğasıyla macera filmlerinin çekildiği bir mekân olarak görülmekteydi.
Ülkede sinema geleneği oluşmamış, yeterli teknik eleman
yetiştirilememişti. Teknik donanım ve eleman Meksika’dan
getiriliyordu. ICAIC bu sorunu da çözmek zorundaydı.
KÜBA SİNEMASI
ICAIC kendi filmlerini çekme zorunluluğundan doğdu.
Amaca hizmet etmeyen kalitesiz, bayağı yabancı yapımların ucuz kopyaları yerine ICAIC’ın akılcı perspektifiyle yavaş
yavaş ve adım adım nitelikli Küba sineması yaratıldı.
60’lı yıllarda ancak iki uzun metrajlı sinema filmi ve bir
dokümanter film üretilebiliyordu. Üretimde kısa dokümanter filmler ve “Noticieros” aktüel filmleri tercih ediliyordu. Bu tercih bugün de geçerli. Bu çalışmalar
-öğrencilik ve staj evresi olarak- yeni sinemacılar yaratılmasına da hizmet ediyordu.
Bugün ICAIC yılda 10 sinema filmi ve 60 dokümanter film
üretebiliyor. Ancak bu sayıyı üç katına çıkarabilecek sayıda sinemacı var. Küba’ya uygulanan ticari abluka-ambargo sinema alanında da hissediliyor. Sinema alanında
kullanılan teknoloji eski, teknik donanım yetersiz.
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Yeni teknolojiyi edinebil-ek hemen hemen olanaksız.
Olanaksızlıklar giderilmeye çalışılıyor, dokuz yıldan bu
yana yeni bir kopya atölyesi hizmet veriyor. Hemen
bütün filmlerde ORWO ve FUJI ham filmi kullanılıyor.
(Küba’lılar espriyle KÜBA-COLOR diye niteliyor.) Ancak
uzun metrajlı filmler için daha çok ham filme ihtiyacımız
var.
Gelişmiş ticari olanaklara sahip Brezilya sineması ile karşılaştırıldığında Küba’lı sinemacıların prodüksiyon olanaksızlıklarından daha az etkilendiği görülür. Bu duruma
atıf yapan Küba’lı rejisör Julio Garcia Espinosa “Sadece
teknik ve sanatsal güçle oluşan sinema her zaman geri
bir sinemadır” diyor.
HALKIN SİNEMASI
Küba devrimi yeni sinemayı sadece film endüstrisinin yaratılması olarak görmüyordu. 1959’da sadece büyük şehirlerde sinema salonu vardı. Halkın birçoğu sinemadan
habersizdi. Bir halk sanatı olan sinemayı benimsetmek
hiç de kolay olmadı. Küba’nın gerçek kapasitesini yansıtmamasına karşın binlerce film gösterildi. Sinemacılar
1920’lerde Sovyetler Birliği’nde denenen bir yola başvurdular. Sinemayla ilgili malzemeler, kamera, film makinesi,
filmler kamyonlara, sandallara, at arabalarına, kağnılara
yüklendi. Ülkenin en ücra köşelerine ulaşıldı. Seyyar sinemalar, gezici sinema grupları sinemayı Küba halkına
tanıtmayı başardı. Halkın da yoğun talebiyle sinema şehirlerdeki ayrıcalıklı kimliğinden uzaklaştı, halka mal
oldu.
Filmlerin yarısı kapitalist ülkelerden geliyor. Ticari ambargoya rağmen %10’u ABD’den, büyük bir bölümü Japonya’dan. ICAIC’ın yönetmenlerinden Santiago Alverez
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1977’de şöyle diyor: “Küba sinemasının dünya sineması
içinde önemli bir yeri var. Basın ve yayın özgürlüğünün
savunulduğu ABD’de filmlerimizin çok azı gösterilebiliyor.
Üçüncü dünyadan bir filmin ABD’de gösterime girmesi
çok zor. Ancak Küba farklı. Latin Amerika’dan, Bolivya’dan, Şili’den, Uruguay’dan... Kendi ülkelerinde yasaklanmış iyi filmleri gösteriyoruz. Amerikan filmleri de
gösteriyoruz. Amerika’dan ödünç film almak istiyorduk,
fakat vermediler. Ama kapitalizmde geçerli olan para kazanmaktır İstediğimiz bütün filmleri temin edebiliyoruz.”
ABD filmleri gösterirken, ideolojik ayrılığı göz önünde tutuyoruz. Gazete sütunlarında, televizyon programlarında, iş yerlerinde ve kitle örgütlerinde filmler tartışılıyor.
Halk emperyalist sinemayı da tanıyor, tartışıyor.
DEVRİMCİ BİR SİLAH SİNEMA
Küba için sinema sıradan bir iletişim olanağı değildir.
Devrimci mücadele içinde görevleri var, yani halka bilinç
verip onlara zorlukları, problemleri aşmalarında yol gösteriyor. (Etkileyici olanları mesela “Retrado de Teresa”
Pastor Vego’dan, Sera Gomez’den “De cierta manera”
ikisi de Machismo’nun problemlerini yakalamaya çalışıyor.) Bir de emperyalistlerin Küba devrimi hakkındaki demagojilerine gerçeklerle karşı konuluyor. Dokümanter
filmlerin Küba’da diğer ülkelere göre daha fazla değeri
var. Küba’lı sinemacı Santiago Alverez dokümanter filmlerden bir sanat formu yarattı. “Hanai, Martes 13” diğeri
“De America soy hijo... a ella me debo”, “Yel cielo
fue tomado por asalto” ve “Abril de Vietnam en el
ano de galo” filmleri öyle sıradan filmler değil, politik ve
tarihi dokuyu gerçek sanat eserleri olarak işliyor. Santiago Alverez devrimci filmi şöyle niteliyor: “Ben filmin bir
silah olduğuna inanıyorum, enformasyon ve devrimci
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propaganda da bir silah. Onun için pahalı çalışma materyallerini israf etmeden değerlendirebilmeliyiz. Çünkü
filmlerin ithali ve film bandı üzerinde not almak için kullanılan yağlı kalemler pahalıya mal oluyor. Onun için
devrimci filmler üretmeliyiz. Hollywood’da yapılan filmler
gerici öğelerle mantıksız şiddet ve sadistlikle dolduruluyor. Onların amacı sadece para kazanmaktır. Değişik
eyler onları ilgilendirmez. Biz ise burada para için değil
devrim için film yapıyoruz”
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DEVRİMCİ EL SALVADOR SİNEMASI
Tavır Dergisi - Susan Ryan - Şubat 1991
El Salvador’da iki önemli sinema grubu vardır. Morazan
taraftarı Venceremos Radyosu Film Birimiyle, Chalatenango kurtarılmış bölgesindeki El Salvador Devrimci
Film Enstitüsü. Her iki grup da tehlikeli koşullara rağmen
zorlukla sahip oldukları film donanımlarıyla, devrim belgeseli çeken gruplar kurabilmişlerdir.
Venceremos Radyosu film birimi 1981’den beri dört film
yaptı. 1981’de Decison To Win (Kazanma Kararı),
1982’de Letter From Morazan (Morazan’dan Mektup),
1983’de Sowin Hope (Umut Kapısı) ve 1983-84 yılları
arasında çekilen Time Of Daring (Cesaret Zamanı) filmleri bir bütün olarak düşünüldüğünde, salt köylülerin hayallerinin anlatılmadığı; askeri saldırıların, siyasi
örgütlenmenin, devrimin rolünün, özgür bölgelerdeki
günlük yaşamın, FMLN liderlerinin ve savaşçılarının görüşlerinin de belgelendiği görülecektir. El Salvador Devrimci Film Enstitüsü ise 1981 ‘de El Salvador The People
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Will Win (El Salvador, Halk Kazanacak), 1983’de İn The
Name Of Democras (Demokrasinin Adı) ve 1984’de The
Road Liberty (Özgürlük Yolu) adlı filmler gibi pek çok film
ve video çalışması yapmıştır.
Cineaste dergisi Venceremos Radyosu Film Birimi’nden Paula Martin ve Devrimci Film Enstitüsü’nden Jose Ponce ile yaptığı söyleşide film
donanımı için kaynak bulma sorunu ve El Salvador’daki diğer film ve video çalışmalarıyla ilgili bilgiler almıştır. Söyleşi şöyle:
CİNEASTE: Venceremos Radyosu film ve video çalışmalarına nasıl başladı?
Paula MARTİN: Çalışmalarımıza 1981 Ocak’ında radyodaki arkadaşların desteğiyle başadık. Kentlerde çalışamıyoruz; çünkü kentlerde FMLN desteğinde bile film
yapmak olanaksız. Böylece Morazan gerillalarının kontrolündeki bölgeye gittik. Aynı zamanda oraya çağrılan
Zero A La lzguerda’(nın içerdiği)dan Guiler-mo Escalan
ve profesyonel El Salvadorlu film yapımcılarına katıldık.
Daha önce görmediğimiz kameraları kullanmayı öğrendik. Decision To Win tamamlandıktan sonra film ve video
organizasyonu kuruldu. Sonraki projemiz Sowing Hope
idi. Kilisenin rolünün bittiğini anlatan Sowing Hope (Umut
Ekmek), aynı zamanda Venceremos film biriminin kullandığı addır.
Ekibimiz, ayaklanma kontrol bölgesinde de film çalışmalarına başladı. Köy ve kasabaları dolaşarak video kameralarıyla gerillaların kontrolündeki yaşamı çektik. Filmler,
video bursları, raporları, eğitim programları gibi organizasyonları gerçekleştirdik.
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CİNEASTE: Halk bu film ve video çalışmalarını nasıl karşılıyor?
MARTİN: Savaş halkın çoğunluğunun düşüncesini değiştirdi. Kentlerde yaşayanlar ülkedeki durumu bilmez. Kırsal
alanda yaşayanlar da kentlerde ne olduğunu bilmez.
Çünkü çok sık seyahat edilmez. Bu tehlikelidir. Kasabalarda askeri etkinlik bilinemediğinden ülkenin bir bölümünde süren savaşa da inanılmaz. Guazappa’ya da
inanmamışlardı. Başka bölgelerde yaşayan halk, videoda
bunları gösterdiğimizde etkileniyor. Bu çok önemli bir
sonuç. Çalışmalarımızı ülke içerisinde videoyla, filmlerle
yayınlıyor ve sergiliyoruz. Video çalışmaları içerisinde
haber ve okuma yazma programları da yer almaktadır.
FMLN liderleri sık sık her kasabaya gidemeyebilirler. Politik toplantıları bir kasabadan diğerine filmlerle getiriyoruz.
CİNEASTE: 16 mm’lik Decision To Win filmi çekildikten
sonra, video kamera kullanan birimin çektiği filmlerden
böylesi bir sonuç alınabilir mi?
MARTİN: Çok önemli sonuçlar çıkarmak mümkün. Diğer
yandan 16 mm’lik film yapmanın çok zor olduğuna karar
verdik. Çünkü bu filmleri genellikle dış mekanlarda çekebilirsiniz ya da kameralarınız dışarda hazırlanmalı, öylesi
yöntemlerle sürekli belgesel film çekimi çok zor. Egemenliğimiz altındaki bölgelerde ekip gereksinmelerine önem
verdik. Devrimci mücadele sürecinde kontrol altındaki bölgelerde olsun diğer yerlerde olsun ekibimizi korumalıyız.
Conspesino’larla savaşmaktayız. Savaş devam ederken
de nitelikli belgeseller yapmak zorundayız.
CİNEASTE: Biriminiz nasıl çalışıyor? Yapacağınız film
için nasıl karar alıyorsunuz?
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MARTİN: Yapacağımız filme ilişkin kararı ortaklaşa alırız. Aldığımız pek çok siyasal kararda olduğu gibi, diğer
örgütlenme birimiyle tartışırız. Büyük bir devrimci hareketin içindeyiz. Sadece FOR-FMLN grupları için film çalışmaları yapmıyoruz, ayrım gözetmiyoruz. Hemen
hemen herkes siyasal örgütlenmenin sorumluluğunda.
Kitlelerin mücadeleye katılması ve devrimci ordunun örgütlenmesi tartışmaları, siyasal örgütlenmemiz için oldukça önem taşımaktadır. Çok önemli siyasal
gelişmelerin ayrıntılarını, neyin zamanla çözümlenmek
gerektiğini genellikle deneyerek öğreniyoruz.
Örneğin Letter From Morazan’ı yaparak Salvador tarihsel hareketini belgelemiş olduk. 1982 seçimlerinden
sonra halk oldukça şaşkındı. Devrimci mücadelenin nasıl
geliştiği bilinmiyordu. 1982 Ocak’ında ülkenin doğusunda
geniş bir alanda başlatılan korkusuz gerilla saldırısı, askeri durumu ve devrimci mücadelenin başarıyla geliştiğini göstermektedir. Saldırıları belgeleyebilmek için
her şeyi yapmalıydık. Bu düşün bizi başka projelere sevk
edebileceğini biliyorduk. Bunun için “film” yaptık. “Bu askeri bir film, halkı göstermiyor” diyor çoğu kimse. Doğru,
ancak biz duyumsadıklarımızı gösteriyoruz, bulunduğumuz yer bu.
CİNEASTE: Decision To Win ve Sowing Hope gibi ilk
filmlerinizde “şiddeti” değiştireceğinizi söylüyorsunuz.
Devrimci kontrol bölgelerindeki günlük yaşam nerede?
Son filminizde daha çok asker, hareket ve aktüel savaş
egemen.
MARTİN: Decision To Win’de anlattığımız olaylar ülke
dışındaki olaylar değildir. Gerillaların egemenliğindeki
bölgelerdeki yaşam hakkında hiç bir şey bilinmiyordu;
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bununla gösterdik o yaşantıyı. Salvador’daki devrimci
mücadele geliştikçe, yeni deneyimlere sahip oldukça
bunları ülke dışına da taşıyoruz, gösteriyoruz. Pek çok
kişi “hayret, orada nasıl yaşanıyor?” demekte. Ancak bu
hayret verici bir şey değil. Savaşıyoruz. Devrimcilerin
amacı, sadece halka yön vermek değil, onlar ülkeyi değiştirmek ve güçlendirmek için savaşıyorlar. Gerillaların
kontrolündeki bölgelerdeki hayret uyandıran yaşam onlara bu mücadelenin ne kadar gerekli olduğunu duyumsatıyor. Almanya, Fransa, ABD ve benzerleri Decision To
Win gibi yaptığımız üç dört filmi küçümseyeceklerdir.
Çünkü halkımızın bütün olarak barış içinde yaşayabileceğini düşünemiyorlar. 1981’de bu tür filmler önemliydi,
ancak bugün değil.
CİNEASTE: Bu, Film Birimi’nin El Salvador geleneği dışında Latin Amerika sineması etkisinde kalması değil
mi?
MARTİN: Diğer grupların çalışmalarını bilmiyoruz. Son
zamanlarda Küba, Bolivya ve Nikaragua filmlerini izlemeye başladık. Hawana’ya, yeni Latin Amerika Film Festivali’ne gittiğim zaman ilk kez bu ülke sinemacılarının
etkisinde kaldım. Devrimci mücadeleyi anlatan film yapıyoruz. Filmlerimiz Latin Amerika siyasi Sinema geleneği içerisinde yer almalıdır. Hawana’da pek çok kişi ilk
filmimizi gösterdiğimizde Latin Amerika sinemasının gelişiminden söz etti bize. Bunlardan haberimiz yoktu. Sanırım Latin Amerika sinemasının karakteristik özelliği,
toplumsal değişmeleri yansıtmaktadır. Aynı şeyi düşünüyor ve yapıyoruz.
CİNEASTE: El Salvador, Another Vietnam (Bir Başka Vietnam, El Salvador), Roses İn December (Eylül Gülleri),
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İn The Name People (Halk Adına) ve diğer Kuzey Amerika filmlerini, sinema biriminiz nasıl değerlendiriyor? Bu
filmler size farklı çözümler getirdi mi?
MARTİN: Ünlü Amerikan yapımcılarının El Salvador’da
film çekmeye gittiklerini duyduk. Onlarla kaynakları sınırlı
küçük bir grup olarak pek çok film yapabiliriz. Ayrıca ülkemizin portresini çizebilecek nitelikli filmler yapabiliriz
diye düşünüyoruz. ABD’nin zengin kaynaklarıyla halkımıza daha yararlı şeyler sunabiliriz. Filmleri gördüğümüz
zaman bunu gerçekleştirebileceğimizi söyledik. Ama bu
nedenle filmlerin farkına varamadık Film yapıyorsak
farklı bir perspektifle yapmalıydık (...) Bu filmler, Amerikalılar için başarılı olabilir. Bizim bulunmamız nedeniyle
bu olgu bizim için başarılı değil. Vietnam Savaşı bizim
deneyimimiz değil.
Filmlerin tümü etkili olabilir. El Salvador, Another Vietnam
Amerika’nın Vietnam’a tarihsel yaklaşımı açısından El
Salvador halkı için hayli ilginç bir görüş olabilir. Çeşitli
kopyalarına sahibiz. Bu filmleri sanırım Amerikan halkına
izlettirebilirsiniz.
CİNEASTE: FMLN kontrolü olmayan bölgelerde filmlerinizi izlettirebiliyor musunuz?
MARTİN: Deniyoruz ancak çok zor. Video film kopyalarını kentlerde izlettirebilmek oldukça zor bir iş. Belki ileride mümkün olabilir. Kentlerde yaşayan halkı belki sağ
eylemlerden haberlerle Devrimci Hareket’te toplayabiliriz. Maalesef bu hâlâ çok tehlikeli.
CİNEASTE: El Salvador halkı filmlerinizi izleyebiliyor,
Orta Amerika ülkelerine de dağıtabiliyor musunuz?
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MARTİN: Evet. Fakat zorlukla. Guatemala ve Honduras’a gidemiyoruz. Costarika, Panama, Nikaragua ve
Meksika’ya dağıtmaktayız. Fransa, İtalya, Kuzey ülkeleri
de dahil, Almanya’da bilinen gruplarla dayanışma içerisinde dağıtım yapıyoruz. ABD ile olan dağıtım ilişkileri
çok önemli. Bu dağıtımın El Salvador’daki devrimci
savaş için zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Beyaz Saray’ın Orta Amerika’ya asker göndermesini, kongrenin
oynadığı rolü, birilerinin asker gönderip neler yaptığını
ABD halkına bildirmek önemli bir etken.
Sorunlarımızı iletip, uluslararası dayanışma hareketinin
yardımını almaya ihtiyacımız var. Asla Amerika’lıların
yaptığı gibi film yapmayız. Halkımızın yaptığı ilk önemli
film olan Time Of Daring, Amerika’lılar için değil. Belki bir
gün Amerika ve diğer halklar için film yapabiliriz. Halkımıza gerçek olan her şeyi izlettirebiliriz.
CİNEASTE: El Salvador’da Orta Çağ’a ait farklı bir görüntü var. Siyasal inançları filmlerde nasıl gösteriyorsunuz?
MARTİN: Evet ülkemiz ABD gibi değil. İki ya da üç filmle
halkımızın düşüncelerini değiştirebiliriz. Gülünçtür, bu
filmler siyasi mücadelenin yalnızca bir elemanı; biz
ABD’de bu mücadelenin filmini yapamayız. ABD’nin Orta
Amerika’ya siyasi müdahalesi hızla artıyor. Biz filmlerde
bunları anlatıp, savaşla ilgili belgeleri halka izletiyoruz.
Ne yapabileceklerini düşünüyorlar. Orta Çağ’ın etkisinde
olanları savaşın gerçeğine çekemiyoruz, bu olanaksız.
GİNEASTE: El Salvador’daki sinema gruplarının birbirlerine yaklaşımı nasıl? Diğer grupların politikaları farklı mı?
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MARTİN: Film Enstitüsü, gerçekten farklı film türlerinde
çalışıyor. Sanıyorum farklı ve gerekli deneyimlerin tartışılmasına katılıyoruz. Onların filmlerini eleştirebiliyoruz,
onlar da bizi eleştiriyor. Salt eleştirmiyoruz. Biz onlardan,
onlar bizden bir şeyler Öğreniyorlar. Bu yöntemle pek
çok film yaptık.
El Salvador’da ciddi çalışmalar yapılıyor, yine de filmlerimizi tüm ülkeye göstermeyi başaramıyoruz. Film Enstitüsü’nün daha çok FPL (Halkın Özgüllük Gücü) ile bağı
var. FPL büyük bir gerilla gücüdür. Böylelikle Chalatenango bölgesindeki halkın ne yaptığını izlemektedirler.
Biz Morazan’ın ilkelerini savunuyoruz ve sanırım bu çok
önemli. Çünkü iki bölgede de izlenen yol farklıdır. Ama
koşullar ve deneyimlerden kaynaklı düşünsel farklılıklar
olsa bile, Morazan’daki ve Chalatenango’daki devrimci
gerilla hareketi oldukça önemli benzerlikler taşımaktadır.
Bazı siyasal farklılıklar ise Devrimci Gerilla Hareketi’nin
muhalefetini oluşturmakta. Bunun bir handikap olduğunu
sanmıyoruz. Zorunlu olarak farklı deneyimler oluştuğu
için farklı çalışmalar yapılmaktadır.
Venceremos Radyosu Film Birimi Başkanı Paula Martin,
devrimci mücadelenin sinemasını bu şekilde anlatırken,
Chalatenango’daki El Salvador Devrimci Film Enstitüsü’nden Jose Ponce de farklı bir konumda sorunun mihenk noktasını somutlaştırmakta.
PONCE: El Salvador gerçeğini açığa vuruyoruz, her şeyiyle siyasal gelişmelere yanıt anıyoruz. Halkımıza durumu anlatmayı görev edindik. Önce ABD’de,
Meksika’da, son zamanlarda da Venezüella’da önemli
radyo, televizyon ve film çalışmaları başlattık. Ülkemizin
Orta Çağ’a ait olmadığı gerçeğini onlara izletiyoruz.
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CİNEASTE: Diğer gruplarla film ve video filmi konusunda ortak çalışmalarınız var mı?
PONCE: Siyasal örgütlenmenin yanı sıra ticari televizyon çalışmalarına da başladık. İlk önce ayaklanma bölgelerindeki haberleri duyurmak istiyoruz. Porto Riko ve
Kosta Rika’dan aldığımız yardımla El Salvador, The People Will Win adlı filmi çektik.
CİNEASTE: Film yapmaya nasıl karar veriyorsunuz?
PONCE: Siyasal çözümlemeyle başladık. İzleyicilerin
gereksinmelerini tespit edip gerekli mesajları verdik. Örneğin El Salvador, The People Will Win’de askeri durumu
gösterirken, devrimci mücadelenin halkla bütünleşmesi
gerektiğini vurguladık. Çünkü ayaklanmanın bastırılması,
El Salvador halkının aleyhine olacaktır. Halkın büyük bir
bölümü, başka bölgelerdeki durumu ve o yörede yaşayanların ne istediğini bilmiyor. Kişisellikten uzaklaştıkça
politik bilinç kazanılmakta. Filmler açısından bu yaklaşım
çok önemli. The People Will Win filmi tarihsel bir geri dönüşü arka plana alıp, halkın ayaklanmasını açıklamasa
da Hintlilerin ve İspanyol’ların ayaklanmasının bastırılmasıyla diktatörlüğe dönüldükten sonraki durum eleştirel
bir bakışla açıklanmaktadır. El Salvador’daki anti- komünistler de var filmde. Pek çok kişi: “Komünist olmadığım
halde bu filme hak veriyorum” demekte. Bu bir bilinç ifadesi. Filmin amacı tarihsel perspektif içerisinde Salvador’daki gelişmeyi halka anlatmaktır.
CİNEASTE: Film gösterimini nasıl organize ediyorsunuz?
PONCE: Bitirilen bir filmi ayaklanma bölgesinde gizlemek çok riskli. Normal olarak süper 8’lik video kamera
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kullanıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerine ulaştırarak gösterme sokuyoruz. Filmi halk da görmek istiyor. Gösterimden sonra protestoya başlıyorlar, çünkü milisleri
görüyorlar. Halka başka kültürel etkinlikler de ulaşabiliyor. Siyasal birikimler aktarılıp birleştiriliyor.
CİNEASTE: El Salvador’daki diğer grupların çalışmalarıyla sizin çalışmalarınız arasında ne gibi farklar görüyorsunuz?
PONCE: Geçmişte bazı farkılıklar vardı. Şimdi iki grup
arasında ilişki var. Ne yazık ki siyasal ve ideolojik farklılıklar var, bir grubun düşüncesi doğru, diğerinin yanlış olması gibi. ABDden sonra ilk deneyimimiz İn The Name
Of People’nin gösteriminde oldu. Siyasal ve kültürel boşluğun farkına vardık. Bir Amerikalı gibi İn The Name Of
People’nin yapımına karar verdik. Yanlış anlaşılmasın,
liberal film yapmaya çalıştık ancak politik uzlaşmaya varmadık. Yaptığımız filmlerin ABD’de gösterimi hem ABD,
hem de Orta Amerika halkları için önemliydi.
CİNEASTE: Farabundo Marti Ulusal Özgürlük Cephesi
Film Enstitüsü ile neleri gerçekleştirdi? Birlikte nasıl çalıştınız?
PONCE: Ortaklık... Film Enstitüsüyle bir ortaklık olmadı.
FMLN ile grubumuz birlikte başarıya ulaşmayı amaçlamaktadır. FMLN’yle birlikte ülke hakkındaki gerçekleri öğrendik. İn The Name Of Democracy’de eleştirel gözlem
vardır. Latin Amerika stili demokrasi... Bizim için önemli
olan bir şeyler oluşturup, Ameıikalılar’a bunu anlatmaktır.
FMLN brifinginden sonra yönümüzü belirledik. Askeri bir
buyruk değildi bu. Filmlerimizin amacı siyasal gereksin768
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melerdir. Süren savaşı belgelemeliyiz. Uluslararası televizyonlara para karşılığı filmlerimizi satabiliriz.
CİNEASTE: Halk sizin filmlerinizde görünmekte isteksiz,
korkuyorlar. Kimlikleri bildirilmeden, doğrudan yüzleri
gösterilecek mi?
PONCE: Onlar bize bağlıdır. Kontrol bölgelerimizin dışındakilerle yolculuklarda görüşmüyoruz. Hareketimizi
filmler aracılığı ile araştırıyoruz. Pek çok deneyim ışığında değerlendiriyoruz. Bazı görünümleri ve karakterleri
gizleyemiyoruz. Uluslararası gösterimler de riskli olabiliyor. El Salvador’daki gösterimler de gerillalar için tehlikeli
oluyor. Projeyi durdurduk, çünkü ölenler oldu. Görüşmelerimizi de tamamladık. Askeri komutanlar ve siyasal liderlerle yaptığımız görüşmeler hükümet güçlerini
harekete geçiriyor. Köylüler ve orta sınıf, yaptığımız görüşmelerde onları koruduğumuzu biliyor.
CİNEASTE: El Salvador, Guazappa, Roses İn December, El Salvador, Another Vietnam ve diğerleri Kuzey
Amerika’nın bir numaralı filmleri. Sizin bakış açınıza göre
bu filmler nasıl, farklı mı?
PONCE: Sanırım, Kuzey Amerika filmlerinde Amerikan fantezisi farklı bir manzara çiziyor. ABD toplumuna
El Salvador için derinlemesine bir yaklaşım getirmektedir.
CİNEASTE: Farklı siyasi çözümler getiriyor musunuz?
PONCE: Gereksiz. İzleyicileri anlamak deneyimlerimizi
geliştiriyor. Belki iki yıl önce Roses İn December gibi
eleştirel filmlere başlayabilirdik. İzleyicilere açıkladığı769
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mızı herkese belirtmeliyiz. Siyasal konum belirtilip anlatılabilir. Bunun siyasal bir dönüşüm olduğunu sanmıyorum.
Amerikan filmleri tutulmaya başladı. Daha çok çaba göstermemiz gerek. İn The Name Of Democracy filmi için
Amerikalılar’a yardım etmek gerekiyordu. The Road Liberty filmini Amerikan halkına sunduk. Bu film kontrol altındaki bölgede genişleme gereksinmesine yanıt verdi.
(...) Bu film bu bölgedeki köylülerin gelişmelerine yardımcı oldu.
Öncelikle El Salvador, The People Will Win’i yaptık. Film,
toplumsal gelişmede devrimin tarihsel durumu ve deneyimleriyle yer aldı. Daha sonra The Road Liberty yapılarak diğer ülke halklarına izlettirildi. Böylece heyecanlı bir
deney ve yeni düşünce yansıtıldı. İn The Name Of Democracy yalnızca Amerikalılar için tasarlandı ve El Salvadorluların demokrasi istemi anlatıldı. Farklı iki
demokrasi düşüncesi vardır. Biri ABD tipi, diğer silahın
ucundaki gerçek devrimci demokrasi.
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J.V. STALİN, KORKUNÇ İVAN FİLMİ ÜZERİNE
EİSENSTEİN İLE GÖRÜŞÜYOR...
Tavır Dergisi - stalin kaynak arşivi- Ağustos-Eylül 2010
Bu görüşme 1947 Şubat’ı sonlarında, Stalin, SBKP yöneticileri Jdanov ve Molotov ile S.M. Eisenstein ve N.
Çerkasov arasında gerçekleşmiştir. Bu, Bolşevik Parti’nin savaş sonrası dönemde Sovyet kültürünün sanat
seviyesini yükselterek ideolojik ve politik içeriği güçsüzlükten kurtarma girişiminin gerekli bir parçasıydı.14 Eylül
1946 tarihindeki bu görüşme öncesinde, SBKP Merkez
Komitesi, Parlak Hayat filmi üzerine bir karar almıştı. Kararın Korkunç İvan’a dayanan bölümleri şöyleydi:
“Sinema işçilerinin -yapımcıların, yönetmenlerin ve senaristlerin- vazifelerine kaygısız ve sorumsuzca yaklaşarak yaptıkları filmlere özen göstermedikleri bir
gerçektir. Başlıca hataları, işledikleri konuya hâkim olmamalarıdır... Yapımcı Eisenstein, İvan Grozny (Korkunç
İvan) serisinin ikinci filminde Grozny’nin ilerici ordusu Oprichniki'yi, yoz Amerikan çetesi Ku Klux Klan gibi betimleyerek tarihi gerçeklerdeki bilgisizliği ortaya koymuştur.
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Çelik bir iradeye sahip olan İvan Grozny (Korkunç İvan)
karakteri, güçsüz ve ödlek bir Hamlet tipi olarak sunulmaktadır...
'Değersiz filmlerin yapılmasındaki esas sebepler, konuyla ilgili bilgi eksiği ve senaristlerle yapımcıların işlerinde gösterdikleri özensiz tutumdur.’
“Merkez Komite, Sinematografi Bakanlığının, öncelikle
de başkan Yoldaş Bolshakov’un film stüdyoları, yapımcılar ve senaristleri yeterince denetlemediğini, filmlerin
kalitesini iyileştirmek için gereken çabayı sarf etmediğini
ve faydasız amaçlar uğruna yüksek meblağda para harcadığını görmüştür. Bakanlığın önde gelen görevlileri,
kendilerine verilen vazifelere karşı
sorumsuz tavırlar sergileyerek yapılmakta olan filmlerin
sanatsal değerine, ideolojik ve politik içeriğine karşı da
kayıtsız kalmaktadırlar.
“Merkez Komite, Bakanlığa bağlı Sanat Kurulunun yanlış
bir örgütlenme içinde olduğu kanısındadır. Kurul, çekilecek filmlerin tarafsız ve sistematik bir eleştiri süzgecinden geçmesini güvence altına almamaktadır.
Yargılarında çoğunlukla apolitik bir tavır sergileyerek filmlerin savunduğu tezlere dikkat etmemektedirler. Kurul
üyelerinin birçoğu, film değerlendirmelerinde ilkesizliklerini göstermektedir ve yargıları, yapımcılarla olan şahsî
ilişkileri üzerine kurulmuştur. Sinemada eleştiriden yoksunluk ve hâkim olan dar görüş ortamı, kalitesiz filmlerin
yapılmasındaki belli başlı sebepler arasındadır.
'Sanat işçileri, işlerine karşı sorumsuz ve kaygısız tavır
sergilemeye devam edenlerin, kendilerini gelişen Sovyet
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sanatının dışında bulacaklarını kavramalıdırlar; çünkü
Sovyet sanatseverlerinin kültürel gereksinim ve talepleri
artmıştır, bu sebeple Parti ve Hükümet de halkın estetik
zevkinin ilerlemesi için çalışmaya devam edecek ve onların sanat eserleri hususundaki taleplerini destekleyecektir.’ (Merkez Komite Kararları, SBKP, Edebiyat Ve Sanat Üzerine
[1946- 1948], Moskova, 1951, s. 26-28.)

....
Stalin, Jdanov, Molotov, Eisenstein ve Çerkasov arasındaki görüşme:
Saat on birde Kremlin’e davetliydik (Akşam 23.00’te -y.n.).
Resepsiyona vardığımızda saat 10.50 idi. Saat tam on
birde Poskrebyshev gelerek kurul odasına kadar bize
eşlik etti.
Odada Stalin, Molotov ve Jdanov vardı.
içeri girdik, selamlaştık ve masaya oturduk.
Stalin: Bir mektup yazmışsınız. Yanıtı biraz gecikti. Geç
buluştuk. Önce yazılı bir yanıt vermeyi düşündüm; ama
sonra konuşmanın daha iyi olacağına karar verdim. Yoğunluğumdan ve vakit bulamayışımdan ötürü, sizinle
uzun bir aradan sonra burada görüşme kararı aldım.
Mektubunuz elime Kasım’da geçti.
Jdanov: Mektubu Soçi’deyken almıştın.
Stalin: Evet, evet. Soçi’de. Filmle ilgili ne yapmaya karar
verdiniz?
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Eisenstein: Filmin ikinci kısmını, Livonsky’nin Yürüyüşü
dahil edilmediği için iki bölüme ayırdık. Sonuçta film
içinde orantısızlıklar oluştu. Bu yüzden eldeki malzeme
üzerinde oynamalar yapmak ve asıl olarak Livonski’nin
Yürüyüşünü çekmek gerekiyor.
Stalin: Tarih okudunuz mu?
Eisenstein: Az çok.
Stalin: Demek az çok. Ben de tarihten az çok anlarım.
Oprichnina'yı yanlış göstermişsiniz. Oprichnina kralın ordusuydu. Bayrağını indirip savaş alanını her an terk edebilecek olan feodal ordulardan farklıydı; düzenli ve ilerici
bir ordu oluşturulmuştu. Siz ise Oprichnina’yı Ku-KluxKlan (ABD’de siyahlara karşı örgütlü katliamlar düzenleyen ırkçı bir topluluk - ç.n.) gibi göstermişsiniz.
Eisenstein KKK’ın beyaz başlık taktığını; ama filmdekilerin başlıklarının siyah olduğunu söyledi.
Molotov: Bu önemli bir fark değil.
Stalin: Çar kararsız biri gibi sunulmuş, Hamlet’e benziyor. Ne yapması gerektiğini ona hep başkaları söylüyor
ve hiçbir kararı kendisi almıyor.
Çar İvan, önemli ve bilge bir hükümdardı ve eğer XI. Ludwig ile karşılaştırılırsa -XIV. Ludwig için mutlakıyetçiliği
hazırlayan XI. Ludwig hakkında bir şeyler okumuşsunuzdur- Korkunç İvan çok daha yüksek bir yerdedir. Korkunç
İvan’ın bilgeliği şuradaydı: O, olaylara ulusal bir bakış
açısıyla yaklaştı ve ülkesine yabancıların girmesine izin
vermedi, ülkeye dış tesirin girmesini engelledi. Korkunç
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İvan’ı bu biçimde göstererek bir sapmaya ve hataya
sebep oluyorsunuz. I. Petro da önemli bir hükümdardı;
ama yabancılara karşı fazlasıyla hoşgörülüydü; onlara
kapılarını sonuna kadar açtı, ülkesine dış tesirin girmesine izin verdi ve Rusya’nın Almanlaştırılmasına göz
yumdu. Katerina bundan daha fazlasına da müsaade
etti. Aleksandr döneminde gerçekten bir Rus hanedanlığı
mı vardı? I. Nikolay döneminde bir Rus hanedanlığı mı
vardı? Hayır, onlar Alman hanedanlığıydı. Korkunç
İvan’ın en büyük katkısı ise dış ticareti devlet tekeline ilk
kez almasıydı. Bunu ilk kez Korkunç İvan yaptı ve sonra
da Lenin.
Jdanov: Korkunç İvan’ı bir sinir hastası gibi göstermişsiniz.
Molotov: Daha çok psikolojik özellikler vurgulanmış ve
eylemler aşırı strese, içsel çelişkilere kişisel hislere dayandırılmış.
Stalin: Tarihi bir figürü doğru biçimde göstermek gereklidir. Örneğin, birinci bölümde Korkunç İvan’ın karısını
uzun uzun öpmesi doğru değildi. O zamanlar buna izin
verilmiyordu.
Jdanov: Gerçi film Bizans üslubuyla yapılıyor; ama o üslupta da buna yer yoktu.
Molotov: ikinci bölümde mekân, kubbeler ve mahzenlerle sınırlandırılmış, açık hava yok, geniş Moskova yok,
insanlar gösterilmiyor.
Stalin: Korkunç İvan son derece zalimdi. Onun neden
zalim olmak zorunda kaldığı da gösterilebilir.
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Korkunç İvan’ın hatalarından biri de beş büyük feodal ailenin işini tümden bitirmemesiydi. Bu beş aileyi ortadan
kaldırsaydı Gerileme Dönemi yaşanmazdı. Korkunç İvan
birinin idam fermanını imzaladığında sonradan pişman
olup uzun süre dua ederdi. Tanrı bu konularda onu huzursuz ediyordu... Hâlbuki kararlı olmak gerekirdi.
Molotov: Tarihi olayları etraflıca sunmak gerekir. Örneğin, Demyan Bedni’nin Bogatip adlı oyunu. Demyan
Bedni, Bogatip oyununda Rusya’nın vaftiziyle alay etmişti, ancak gerçekte Hıristiyanlığın kabulü tarihsel gelişim açısından ilerici bir olaydı.
Stalin: Elbette, bizler iyi Hıristiyanlar değiliz; ama tarihin
o aşamasında Hıristiyanlığın ilerici rolünü inkâr etmek
olanaksızdır. Bu olay, Rus devletinin Batıyla ilişki kurmasını ve Doğuya yönelmemesini sağladı.
Stalin, Doğu ile ilişkilere dair Tatar boyunduruğundan
nihai kurtuluşun ardından Korkunç İvan’ın yeni Tatar hücumlarına karşı bir kale oluşturmak için Rusya’yı alelacele birleştirdiğini söyledi. Astrakan galip gelmişti ve
Moskova’ya her an saldırabilirlerdi, ayrıca Kırım Tatarları
da bunu yapabilirdi.
Stalin: Demyan Bedni doğru bir tarihsel bakış açısına
sahip değildi. Minin ve Podjarski heykelini Vasily Blazhenova Kilisesi yakınlarına taşıdığımızda Demyan Bedni
buna itiraz ederek o heykelin atılmasını ve Minin ve Podjarski’nin unutulması gerektiğini yazdı. Bu mektuba
cevap olarak ona şöyle dedim: 'İvan, kendi aileni
unutma. Tarihi bir kenara atamayız.’
Ardından Stalin, Korkunç İvan yorumuna dair bir dizi
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görüş belirtti; Malyuta Skuratov’un önemli bir general olduğunu ve Livonia ile yapılan savaşta kahramanca öldüğünü söyledi.
Çerkasov buna karşılık, eleştirinin her zaman işe yaradığını ve eleştiri sayesinde Pudovkin’in Amiral Nakhimov
gibi güzel bir film yaptığını belirtti. “Daha kötüsünü yapmayacağımıza eminiz. Sadece filmde değil, tiyatroda da
Korkunç İvan karakteri üzerine çalışıyorum. Bu karaktere
âşık oldum ve sahneleri değiştirmenin doğru olacağını
düşünüyorum.”
Stalin buna cevaben Molotov ve Jdanov’a dönerek: “Deneyelim mi?” dedi.
Çerkasov: Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra başarılı
olacağına eminim.
Stalin: Tanrı yardımcınız olsun,- her gün yeni bir başlangıçtır. (Güler.)
Eisenstein: Birinci bölümde birçok sahne başarılıydı ve
bu da serinin devamını yapmak için bize güven veriyor.
Stalin: Sizin neyi başardığınız hakkında değil, eksikleriniz hakkında konuşuyoruz.
Eisenstein filme dair başka talimatların olup olmadığını
sordu.
Stalin: Ben size talimat vermiyorum, yalnızca seyircinin fikrini dile getiriyorum. Tarihi karakterlerin
doğru yansıtılması gereklidir. Glinka bize neyi gösterdi? Bu Glinka nedir? Çizilen tip Glinka’ya değil, Mak777
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sim’e benzemiş. (L. Arnshtam’ın Besteci Glinka filmi hakkında konuşuyorlardı. Başrolü B. Chirkov oynuyordu.)
Aktör Chirkov kendini ifade edemedi ve bir aktör için en
önemli nitelik, kendini dönüştürebilme yeteneğidir. (Çerkasov’u işaret ederek) Siz kendinizi dönüştürmeye yatkınsınız.
Buna karşılık Jdanov, Çerkasov’un Korkunç İvan’da
şanssız olduğunu söyledi. Bahar filminin çekimlerinden
dolayı bir panik havası vardı ve Çerkasov, Hayat Adına
filminde de bir kapıcıyı oynamaya başlamıştı.
Çerkasov, çar rolünde defalarca oynadığını hatta I. Petro
ve Aleksander rollerini bile oynadığını söyledi.
Jdanov: Soy zincirine göre. Tüm çarları sırayla oynamışsınız.
Stalin: Tarihi şahsiyetleri doğru ve belirgin bir biçimde
sunmak gerekir. (Eisenstein’a). Siz, Aleksander
Nevsky'yi yönettiniz. Oldukça iyiydi. En önemli şey, tarihsel dönemin üslubunu korumaktır. Yönetmen tarihten
sapabilir. Tarihsel malzemeyi olduğu gibi kopyalaması
doğru değildir, kendi fikirleri üzerine çalışmalıdır; ama üslubun sınırları içinde. Yönetmen ancak tarihi dönemin üslubu içinde hareket edebilir.
Jdanov: Belli ki gölgelerden (ki bunlar seyircinin dikkatini
dağıtıyor) ve Korkunç Ivan’ın sakalından çok etkilenmişsiniz. Korkunç Ivan sırf sakalı gözüksün diye yerli yersiz
başını geriye atıyor.
Eisenstein, serinin sonraki bölümünde Korkunç İvan’ın
sakalını kısaltma sözü verdi.
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Stalin: (Korkunç İvan filminin ilk bölümündeki aktörleri
anımsar) Kurbski, olağanüstüydü. Staritski çok iyiydi
(Aktör Kadoçni-kov). Sinekleri kusursuzca yakalıyordu.
Bir de tahtın varisi, sinekleri elleriyle yakalıyordu! Bu tür
ayrıntılar gereklidir. Bunlar insanın özünü açığa vurur.
Çerkasov’un Sovyet Film Festivaline katılımıyla ilgili olarak konu Çekoslovakya’nın durumuna geldi. Çerkasov,
Sovyetler Birliğinin Çekoslovakya halkı tarafından sevildiğini anlattı. Daha sonra, Amerika tarafından yıkıma uğratılan Çekoslovakya şehirlerine değinildi.
Stalin: Bizim görevimiz Prag’a Amerikalılardan önce girmekti. Amerikalılar büyük telaş içindeydi; ama biz, Koniev’in saldırısı sayesinde onları geride bırakıp Prag’ı
düşman eline geçmeden alabildik. Amerikalılar Çekoslovakya sanayisini bombaladı. Bu politikayı Avrupa’ya
karşı da sürdürdüler; çünkü onların hedefi kendileriyle
rekabet içinde olan sanayileri yıkmaktı. Orayı keyifle
bombaladılar.
Çerkasov, Franco ve Goebbels’in Büyükelçi Zorin’in villasında çektirdikleri fotoğraflardan söz etti.
Stalin: O domuzların işini bitirdiğimiz iyi oldu. Eğer o
alçaklar kazansaydı, olacakları düşünmek bile dehşet
verici.
Stalin, Çerkasov’un karakter canlandırma hususundaki
yeteneğine ve aktör Kmelev’i yeniden sahneye çıkarabilme şansımız olduğuna işaret etti.
Çerkasov, Leningrad’daki Marine Tiyatrosunda çalışırken
birçok şey öğrendiğini söyledi. O zamanlar usta karakter
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oyuncusu Shaliapin de o sahnede oynuyordu.
Stalin: O büyük bir oyuncuydu.
Jdanov: Bahar filminin çekimleri nasıl gidiyor, diye
sordu.
Çerkasov: Yakında bitireceğiz. Bahar filmi, bahara
doğru gösterime girecek.
Jdanov: Bahar'ın içeriğini beğendiğini söyledi. Aktris Orlova oldukça iyi oynamış.
Çerkasov: Aktör Plyatt gayet iyi rol yapmış.
Jdanov: Peki, Ranevskaya nasıl oynadı! (elini salladı.)
Çerkasov: Hayatımda ilk kez bir filmde sakalsız, bıyıksız, pelerinsiz ve makyajsız göründüm. Bir yönetmeni oynuyorum ve görüntümden biraz utanıyorum,
karakterlerimin arkasına saklanıyormuş gibi hissediyorum. Bu, büyük sorumluluk isteyen bir rol; çünkü bir Sovyet yönetmenini temsil etmeliyim ve bütün
yönetmenlerimiz kaygılı: bir Sovyet yönetmen nasıl gösterilecek?
Molotov: Ve burada Çerkasov bütün yönetmenlerle hesaplaşıyor! Bahar filmine itiraz edildiğinde Çerkasov,
filmle ilgili Sovyet Sanatı gazetesinde çıkan bir yazıyı
okuyup filmin yasaklandığını düşündü.
Ve sonra Jdanov: “Bahar için yapılan bütün hazırlıkların
bozulduğunu gören Çerkasov, kapıcı rolünü üstlendi.”
dedi. Jdanov, Bahar'ın bir eleştiri bombardımanına tutul780
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masını tasvip etmiyordu.
Aktris Orlova’nın oyunculuğu Stalin’in ilgisini çekmişti.
Onu bir oyuncu olarak takdir ediyordu.
Çerkasov, Orlova’nın büyük bir çalışma azmine ve sınırsız bir yeteneğe sahip olduğunu söyledi.
Jdanov: Orlova son derece iyi oynadı. Ve kimse onun
Volga-Volga'daki postacı rolünü unutmadı.
Çerkasov: Hayat Adına filmini izlediniz mi?
Stalin: Hayır, ben izlemedim; ama elimizde Kliment Efremovich’in iyi bir raporu var. Voroşilov filmi beğendi.
O halde bütün sorunlar çözüldü demektir. (Molotov ve
Jdanov’a dönerek) Yoldaşlar, ne dersiniz, yoldaş Çerkasov ve Eisenstein’a filmi tamamlama imkânı verelim mi?
Lütfen bütün bunları yoldaş Bolshakov’a iletin, diye ekledi.
Çerkasov filmle ve Korkunç İvan’ın dış görünüşüyle ilgili
birkaç ayrıntı daha sordu.
Stalin: Dış görünüşü gerçeğe uygun, değiştirilmesi gerekmiyor.
Çerkasov: Staritskova cinayetiyle ilgili sahne senaryoda
kalabilir mi?
Stalin: O sahne kalabilir. O cinayet gerçekten oldu.
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Çerkasov: Malyuta Skuratov’un Metropolit Philip’i boğazladığı bir sahne var.
Jdanov: Tver Otroch Manastırı’nda geçen sahne mi?
Çerkasov: Evet, bu sahnenin de senaryoda kalması gerekir mi? Stalin bu sahnenin tarihi gerçekliği olduğu için
kalması gerektiğini söylemişti.
Molotov, baskıyı göstermenin önemli olduğunu ancak bu
baskının hangi amaç uğruna yapıldığının da gösterilmesi
gerektiğini söylüyordu. Bu nedenle, yalnızca bodrumların
ya da sınırlandırılmış alaların değil daha geniş alanların
ve buralardaki olayların da ekrana yansıması gerekiyordu.
Çerkasov değiştirilecek sahnelerle ve serinin ikinci filmiyle ilgili görüşlerini ifade etti.
Stalin: Film nasıl bitiyor? Serinin ikinci ve üçüncü filmlerini de yapmak için daha iyi nasıl sonlandırılabilir? Bunu
nasıl planlayabiliriz?
Eisenstein, ikinci filmin çekilmiş sahneleriyle senaryodan
arta kalanları birleştirerek tek ve büyük bir film yapmanın
daha iyi olacağını söyledi.
Herkes bu fikre katıldı.
Stalin: Filminiz nasıl bitecek?
Çerkasov: Film Livonia’nın yenilgisi, Malyuta Skuratov’un trajik ölümü ve dört yanını saran askerleri arasında Korkunç İvan’ın denize doğru yürüyüş sahnesiyle
bitecek. Korkunç İvan şöyle diyecek: “Yolumuza devam
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ediyoruz ve edeceğiz!”
Stalin: Evet, tam da böyle oldu, hatta daha fazlası.
Çerkasov, senaryo taslağını Politburo’ya tasdik etmesi
için göstermek gerekir mi, diye sordu.
Stalin: Gerek yok, kendiniz karar verin. Senaryoya bakıp
değerlendirmek genellikle zor olur, yapıtı tamamlanmış
haliyle görüp onun üstüne konuşmak daha kolaydır. (Molotov’a dönüp) Senaryoyu okumak istiyor olmalısınız?
Molotov: Hayır, ben diğer alanlarda çalışıyorum. Bolşakov okusun.
Eisenstein, filmin yapımı için acele etmeye gerek olmadığını söyledi.
Bu yoruma herkesten olumlu tepki geldi.
Stalin: Kesinlikle acele etmemek gerekir; acele etmek
bir filmin
gösterime girmesinden çok önünün kapanmasına sebep
olur. [ilya] Repin, Kazaklar’ın Türk Sultanının Mektubuna
Cevabı eseri üstünde 11 yıl çalışmıştır.
Herkes, sadece uzun çalışmalar sonucunda iyi bir film
yapılabileceği sonucuna vardı.
Korkunç İvan filmine gelince, dedi Stalin, gerekirse bir
buçuk, iki hatta üç yıl bu filmi yapmak için uğraşın. Ama
film güzel olmalı, bir heykel gibi aslını yansıtmalı.
Nitelikleri yükseltmeliyiz. Daha az ama daha nitelikli film783
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ler olsun. Seyirci gelişti ve biz de ona iyi yapıtlar sunmalıyız.
Tselikovskaya’nın oyunculuğu tartışıldı; karakterleri iyi
canlandırıyordu; ama asıl alanı oyunculuk değil baleydi.
Biz de, Alma-Ata’ya bir başka aktrisi getirtmenin mümkün
olmadığını söyledik.
Stalin, yönetmen aklına koyduğunu yapmalı ve her neye
ihtiyaç varsa onu talep etmelidir, dedi. Ancak bizim yönetmenlerimiz hemen boyun eğiyorlar. Bazen bir rolü,
başarılı bir aktör gerektiği halde o role hiç yakışmayan
bir başkası oynuyor. Bunun sebebi de talep edenin aktör
ve kabul edenin yönetmen olması.
Eisenstein: Aktris Goşeva çekimler için Alma-Ata’daki
Sanat Tiyatrosundan ayrılamadığından iki yıl boyunca
Anastasia rolünü oynayacak bir aktris aradık.
Stalin: Aktör Jarov’un, Korkunç İvan'da oynadığı karaktere karşı yanlış ve ciddiyetsiz bir bakışı vardı. Ciddi bir
ordu generalini canlandıramamış.
Jdanov: Bu Malyuta Skuratov değil, bu bir züppe.
Stalin: Korkunç İvan, daha milliyetçi, daha öngörü sahibi
bir çardı. Rusya’nın yabancı tesirine girmesine izin vermedi. I. Petro ise kapılarını Avrupa’ya açtı ve yabancıları
kabul etti.
Çerkasov, Korkunç İvan serisinin ikinci filmini izlememiş
olmasını utanç ve talihsizlik sayıyordu. Film yapılıp gösterime girdiği sırada Leningrad’da bulunuyordu.
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Eisenstein da filmin tümünü izleyemediğini; çünkü filmi
bitirdikten sonra hastalandığını ekledi.
Bu büyük bir şaşkınlık ve eğlence yarattı.
Bu görüşme, Stalin’in onlara başarı dilekleri ve “Tanrı
yardımcınız olsun!” sözüyle noktalandı.
El sıkışıp ayrıldılar. Saat 00.10’da görüşme sona ermişti.
Eisenstein ve Çerkasov tarafından bu rapora bir ekleme
yapıldı:
“Jdanov, 'Filmde dini törenlere aşırı bir düşkünlük var’,
dedi.”

Rusçadan İngilizceye çev. Sumana Jha.
G. Maryamov: Kremlevskii Tsenzor, Moskova, 1992, s. 84-91.
Kaynak: http://www.revolutionarydemocracy.org/rdv3n2/İvant.htm
Stalin Arşivi çeviri birimi.
http://stalinkaynak.com/arsiv/2007/06/1 Eisenstein
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MİZAH
Mazlumun zalimden öç alma aracıdır!

Karikatürün Gelişimi ve Bugünkü İşlevi 1
Tavır Dergisi - Temmuz 1999
Günlük hayatın akışı içinde güldüren, eğiten, düşündüren,
iğnesini eğri olana batıran yönleriyle mizahın önemli bir yeri
vardır. Yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen mizah bu
yanıyla sanat dalları arasında da ayrılmaz bir yer tutar. Mizahın bir dalı olan “karikatür” ise dünyada ve ülkemizde
uzun bir geçmişe sahiptir. Karikatür, “çizgiyle mizah”, yani
görselliğe dayalı bir mizah olarak tanımlanmaktadır.
Mizahı genel olarak de aldığımızda çok yönlü işlevler taşıdığını görürüz. Kökeni çok eskilere dayanır. “Gülmece”
olarak da adlandırılır. Mizah, özellikle de sunduğu politik
mesajlarla da güldüren, düşündüren ve sonuca ulaşmayı
sağlayan bir görev taşır. Mizahın çıkış noktası ve gelişimi
de esas olarak sınıfsal çelişkiler üzerine yükselmiştir. Kimi
dönemlerde “sistemle hesaplaşması” ön plana çıkan
mizahın, kimi dönemlerde de bu yönünün geri planda kaldığını görürüz. Elbette bu sonuçlarda belirleyici olan mizahın nasıl kullanıldığı ve hedeflerindeki netliktir.
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Kuşkusuz mizah insanı güldürüp, düşündürürken mesajlar da iletir. Mizahın toplumsal görevini yerine getirebilmesi, hedefini vurabilmesi için yol gösteren, çözüm
üreten esas olarak da sorunlara sınıfsal bakış açısıyla
yaklaşan bir niteliğe bürünmesi gerekir. Bugün açısından
ülkemizdeki mizah anlayışı bu yaklaşımın oldukça gerisindedir. Hatta ülkemiz mizahçılarının neyi neden ürettikleri, ne yaptıkları bile tartışılmaya muhtaç hale gelmiş,
özellikle de karikatür mizahçılığı adeta düzeni beyinlere
empoze eden bir niteliğe bürünmüş, para kazanma mantığı öne çıkmıştır. Oysa tarihe baktığımızda mizahın üstlendiği sorumluluğun bugünkünün çok ilerisinde
olduğunu, baskı ve sömürüye karşı egemenleri rahatsız
edecek dönemler yaşattığını görürüz. Kendi gerçekliği
içinde karikatür önemli misyonlar üstlenmiş, kitle iletişim
araçlarının olmadığı dönemlerde dahi güçlü bir iletişim
kurma aracı olabilmiştir.
Karikatürün Tarihçesine Kısa Bir Bakış
Karikatür ilk olarak Rönesans’la birlikte İtalya’da doğmuştur. Karikatür sözcüğünün kökeni İtalyanca’da
“Hücum etmek” anlamına da gelen , “Cancare” sözcüğünden gelir. T. Bromn adlı bir çizerin karikatürü İngiltere’ye taşımasıyla birlikte “Carinatüre” İsmiyle
anılmaya başlar ve İngilizce bir anlam kazanır.
Karikatür İtalya’da sanatsal üretimle uğraşan “Caracci
Kardeşler”in portre türü çalışmalarında bir takım hatalı
çizimlerin insan yüzlerinde oluşturduğu abartıyı bir eğlence aracı haline getirmesiyle şekillenmeye başlar. Başlangıçta şaka için yapılan bu çizimler zamanla bilinçli bir
uğraş halini almaya, çoğalmaya ve karikatür tarzı da
yavaş yavaş oluşmaya başlar.
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Karikatürün gelişimi ve esas niteliğine bürünmesi ise İngiltere’de gerçekleşecektir. Bunun nedeni de 17. Yüz
Yıl’da Avrupa’da feodal iktidarın basın özgürlüğü önünde
engel oluşturması, İngiltere’de kurulan burjuva iktidarın
ise bu gelişime zemin sunmasıdır. Bu dönemin en önemli
ismi olan William Hogart, İtalya’da uygulanan “abartılmış insan yüzleri” tarzını da açarak içinde siyasal eleştirileri barındıran bir tarz geliştirir. Hogart’ın bu önemli
adımıyla birlikte karikatür, toplumsal bir nitelik kazanmaya başlar.
Basımevlerinin gelişmesiyle birlikte karikatür de gelişmeye başlar. Böylece karikatür en geniş kitlelere ulaşıp
etkili bir anlatım aracı haline gelir. Karikatür sanatı, artık
binlerce basılıp sesini duyurma imkanına kavuşmuştur.
19. yüzyıl Napolyon döneminde ise bir tutkuya dönüşen
karikatür, siyasallaşarak, etkin bir anlatım aracı olacaktır.
19. yüzyılın en öne çıkan karikatüristi Daumier’dir.
Karikatürlerinde Paris hayatını konu alan Daumier, Paris
sosyetesinin şaşaalı yaşamını eleştirel bir gözle işler. Dausier, dalında ustadır. Karikatürlerinde yalancılık, ikiyüzlülük,
dolandırıcılık ve haksızlıklara eleştirel bir bakış yansıtır.
Daumier ve arkadaşları baskıya ve sansüre rağmen unutulmaz tipler yaratarak “silahlarını” Fransız Devrimi’yle yönetimi ele geçiren burjuva sınıfa döndürürler. Karikatür
sınıfsal bir nitelik kazanır. Aynı zamanda karikatür bu dönemde artık gazetecilik mesleğinin de bir kolu haline gelir.
İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’na kadar tarz olarak
belli bir doğrultuda ilerleyen karikatür savaşın ortalarına
doğru çizgilerini sadeleştirecek “yazısızlaşacak”, gülme791
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cenin konusu “abartılarla” değil çizgilerle ifade edilecektir. Bu tarz ise ortaya çıktığı bu dönemde “Modern
Grafik Gülmece” olarak adlandırılacaktır.
Daha sonra Romen kökenli bir mimar olan Saul Steinberg adlı sanatçı Modern Grafik Gülmece’yi geliştirecek,
hiç ele alınmamış konulan işleyecek, çizgilerde daha da
sadeleşmeye gidecektir.
1941’de, Ne Yorker’de Steinberg’in çıkışından sonra
artık karikatür salt güldürü öğesinden sıyrılır ve tarz olarak grafik mizahı yaygınlaşır.
Karikatür alanında önemli bir atılım da “Yeraltı Basını”
(Underground Press) adıyla anılan dergilerle gerçekleşir. Bu dergilerde daha çok gerçek üstü öğelere yer verilir. Çizimlerde hayvanlarla, eşyaların birbirine karıştığı,
gerçeküstü yaratıklar konu edilir. Bu yeraltı dergileri insanların ve toplumun “çirkin” gördükleri yanlarını vurgularlarken belli bir siyasal eğilim de taşırlar.
Karikatür, dünya ülkelerinde böyle bir gelişim seyri izlerken ülkemizde de batıdakine benzer bir gelişim seyri izlemiştir.
Ülkemizde Karikatürün Gelişimi
Ülkemizdeki gelişimi içinde de pek çok baskıya ve sansüre uğrayan karikatür adaletsizliklerin, toplumsal altüst
oluşların boyutlu yaşandığı dönemlerde dahi önemli bir
muhalefet aracı olmuş, muhalefetten de öte bir mücadele
aracı haline gelmiştir.
Karikatür ülkemizde diğer sanat dallarına nazaran halka
daha yakın olarak tanımlanır. Gelişimi itibariyle kökeni
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eskiye dayanan Karagöz çizim, geleneğinden de etkilenmiştir. “Alay, Hiciv, Yergi, Latife, Nükte” olarak adlandırılan sözlü mizahın yanında Karagöz oyunlarıyla da
ülkemizde bir mizah geleneği olduğunu görürüz. Karikatüre de yansıyan bu durum başlangıçta Karagöz figürlerindeki abartılı çizimleri anımsatacak tarzda çizimler
yapılmasıyla karşımıza çıkar.
Gerçekten de Osmanlı döneminin mizah birikimi zengindir. Ama karikatür batıdaki oluşumundan tam 250 yıl
sonra ülkemize gelir. Çünkü o dönemde sanatçılar batıdan ve batı kültüründen uzaktır. Sarayın içinde sanat
üretmeye mahkum edilen sanatçılar, bir yandan dış dünyaya ve böylesi bir sanat dalına uzak kalırken diğer yandan da halk yazılı kültüre yabancıdır. Bu gibi nedenlerle
karikatür ülkemize ancak 250 yıl sonra gelir ve gelişimi
de Tanzimat döneminde gerçekleşir.
Tanzimat Dönemi Karikatür
Tanzimat Dönemi batı kültürünün etkisinin yoğun olarak
hissedildiği bir dönemdir. Batıdaki “Aydınlanma” hareketleri Osmanlı’da da yansımasını bulur.
Batı gazetelerinin örnek alınması pek çok alanda kendini gösterirken karikatürde de bu etki görülür, Bu nedenle ülkemizde karikatürün ilk çıkışı da Tanzimat
Dönemine rastlar. Garabet Petrosyan isimli bir muhabirin, Diyojen Dergisi’nde yayınlanan “Eşek Kulaklı
Tasvir” olarak adlandırılan karikatürün “ilk Türk karikatürü” olduğu iddia edilse de bundan daha önce “Terakki Gazetesi”nin eki olan “Terakki Eğlencesi” isimli
dergide ve bazı İstanbul gazetelerinde karikatürlere
rastlanmıştır.
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Teodor Kasap isimli Rum milliyetinden bir gazetecinin çıkarmış olduğu Diyojen ilk bağımsız mizah dergisidir. Bu
dergide değişik karikatürler yayınlanır. Diyojen çıkış
amacını şöyle belirtir:
“Hükümetin ve halkın sorunlarına değinilecek, ülkemize
yabancı olay ve şeylerle alay edilip, küçük görülecektir”
(M. Bilal Arık Değişen Toplum Değişen Karikatür, Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, sayfa 12)
Dergi bir kez kapatılıp açıldıktan sonra bir daha yayınlanmamak üzere feshedilir. Diyojen’in kurucusu Teodor
Kasap inatçıdır. Nisan 1873’de “Çıngıraklı Tatar” isimli
başka bir gazete çıkarır. Teodor Kasap bunun da kapatılmasından sonra 1873’de “Hayal” ve 1875’te günlük
bir mizah gazetesi olan “istikbal”i çıkarır. Bu dönemde
bu dergilerin yanı sıra yayınlanan başlıca mizah dergileri;
“Letaf-i Asar (1872), Latife (1874), Tiyatro (1871) Geveze (1875) ve Çaylaklar (1875)” isimli dergilerdir.
Dönemin karikatür sanatçılarından bazıları K.Opcandassis, Nisan G.Berberyan, Ali Fuat Bey ve Çaylak Tevfik’tir.
Bu dönemde Ermeni ve Rum halkından kişilerin karikatüre
öncülük ettikleri görülür, bunun nedeni ise Fransızca dil
eğitimi veren kolejlerde eğitim görmeleri, batı basınını takip
edebilmeleri ve matbaa teknikleri konusunda bilgi birikime
sahip olmalarıdır. Mizah bu dönemde padişah otoritesine
karşı tek muhalefet aracı olmasından dolayı önemli bir misyon üstlenir. Halk hiçbir şeye muhalefet edemez, hiçbir söz
söyleme hakkına sahip olamazken, mizah yoluyla padişahlık yönetimine karşı eleştiriler ve yergiler yapılır.
Bu noktada karikatür de büyük bir önem kazanır. Okuma
yazma dahi bilmeyen, kültürel gelişiminin önüne set çe794
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kilen halka mizah ve karikatür yoluyla bir anlamda bilinç
de taşınmaktadır. Mizahi öz taşıyan meddahlık ve tuluat
Osmanlı kültüründe yaygındır. Bu yanıyla mizah geleneğine sahip olan bir toplumda karikatür de kolaylıkla ilgi
kaynağı olabilmiştir.
Tanzimat döneminin karikatür konuları batı kültürünün
etkisiyle değişen yaşam koşulları, kadın-erkek ilişkileri,
adaletsizlikler, özgürlük isteği ve eğitim sistemindeki bozukluklar çerçevesinde şekillenir.
Karikatürün halkla bu denli içli dışlı olması istibdat Dönemi egemenlerini rahatsız eder ve bu rahatsızlık karikatürün yasaklanması ile sonuçlanır. Bu yasak dönemi
ise tam otuz yıl sürecektir.
İstibdat Döneminde Karikatür
İttihat ve Terakki’nin kurulmasıyla birlikte İstibdat döneminde yoğun baskı gören karikatürcüler İttihat ve Terakki
Hareketi’ne destek verirler. Avrupa’da sürgün hayatı yaşamak zorunda bırakılan karikatürcüler, Avrupa’da on üç
ayrı ülkede Abdülhamit aleyhine çıkan pek çok gazeteye
çizimleriyle katılırlar. İstibdatla olan savaşımlarını bu biçimiyle de olsa sürdürürler.
İttihat ve Terakkiciler ise Avrupa’da yaşayan karikatürcülerin çizdikleri karikatürleri İstibdata karşı muhalefette bir
propaganda aracı olarak kullanırlar.
Bu dönemde karikatürde biçim ve çizgi gelişiminden çok
politik mesaj yanı ağırlık kazanır.
Bu dönemin en öne çıkan karikatürcüsü ise Cem’dir.
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Meşrutiyet Döneminde Karikatür
23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte,
1876 Anayasası tekrar kabul edilir. Daha çok gayri müslim kesimin etkin olduğu yayıncılık faaliyetinde yüzlerce
dergi ve gazetenin yayın hakkı yeniden iade edilir. Bu
dönemde 92 adet mizah yayını vardır.
Avrupa’dan gelen Cem’in çıkardığı “Kalem” dergisi,
“Eşek” ve “Yeniçeri” ismiyle yayınlanan Türklerin çıkardığı dergiler, bir de Diyojen döneminden kalma ekiplerin
çıkardığı “İncili Çavuş” gibi dergiler dönemin başlıca
mizah dergileridir. Meşrutiyetin ilanıyla birlikte Avrupa’dan
ülkeye dönen Cem, siyasal karikatürün ilk örneklerini sergiler. Cem; “Kalem Dergisi”nde, halkın sorunlarına politik bir yaklaşım getirirken politikacıları eleştirir. Cem’in
çizgileri güçlüdür. Meşrutiyet döneminde de sansür kaldırılmış olmasına rağmen yine de pek çok baskı görecek,
siyasal iktidarın hedefleri arasına girecektir.
Cem, İttihat ve Terakki’ye eleştiriler getirmiş olmasına
rağmen bu dönemde ona pek dokunan olmaz. Bu dönemin bir diğer önemli karikatüristi de Sedat Nuri’dir. O da
Cem gibi Avrupa’da yetişmiş ve ustalaşmıştır. Çizgilerinde bir ustalığa sahip olmasına rağmen karikatürlerinde
bir mesajdan çok güldürme öğesine yer verir.
Meşrutiyet döneminin sonlarına yaklaşırken 1. Dünya
Savaşı patlak verir. Bu süreç içinde başlayan Kurtuluş
Savaşı’nda karikatür yine önemli misyonlar üstlenecektir.
Kurtuluş Savaşı Döneminde Karikatür
Kurtuluş Savaşı başladığında işgal altında bulunan İstanbul’da iki mizah dergisi vardır. Bunlar “Aydede” ve
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“Güleryüz” dergileridir. Bu dergiler iki karşıt görüşü temsil ederler.
Refik Halit’in yayınladığı Aydede dergisi emperyalist işgal
güçleri tarafını tutarken, Sedat Simavi’nin sahibi olduğu
Güleryüz dergisi de Kurtuluş Savaşı’nı destekler. Güleryüz, Anadolu’da emperyalistlere karşı direnen halkın
elinden düşmez.
Kurtuluş Savaşı döneminde karikatürde önceki dönemlere göre bir atılım söz konusudur. Savaşın özgün koşulları karikatüre zengin bir kaynak oluşturup, yerginin
sınırlarını açar. Bu süreç aynı zamanda karikatürdeki
teknik gelişmeler ve yenilikler açısından da bir geçiş
süreci olacaktır. Karikatür “yazıya edan bağımlılığından” kısmen de olsa kurtulmaya, resim havasından
sıyrılarak çizgileri geliştirmeye başladığı bir döneme
girmiştir.
Kurtuluş Savaşı döneminin usta karikatürcülerinden biri
de “Ati” gazetesinin karikatürcüsü Sedat Nuri İleri’dir.
Aydede’nin çizerleri Ramiz (Gökçe), Münif Fehim ve Zeki
Cemal, Güleryüz’ün çizerleri ise Sedat Simavi, Cevat
Şakir (Kabaağaç) ve İzzet Ziya’dır.
Kurtuluş Savaşı, Anadolu halklarının zaferi ile sonuçlanınca Aydede’nin yayıncısı Refik Halit ve çizen Rıfkı ülkeyi terk ederek yurtdışına kaçarken, derginin sahibi Ali
Kemal öldürülür. Bu gelişmelerden sonra Aydede dergisi
kapanır. Daha sonra Aydede dergisinin içeriğinde bir
dergi olan “Akbaba” Yusuf Ziya (Ortaç) ve Orhan Seyfi
(Orhon) tarafından çıkarılır. Bu derginin yayınlanması da
1977 yılına kadar sürer.
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Cumhuriyet Döneminde Karikatür
29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilir. Artık yeni bir
dönem başlamıştır.
Bu dönemde karikatür kısa bir durgunluk dönemine girse
de 1928’de Latin harflerinin alfabe olarak benimsenmesiyle tekrar bir canlılık kazanır. Sedat Simavi ise Güleryüz dergisinden sonra Karagöz, Karikatür ve Mizah isimli
dergileri bu dönemde yayınlar. İstibdat döneminin etkin
karikatürcüsü Cem’de Cumhuriyet’in ilanından sonra İstanbul’a giderek tekrar kalem dergisini çıkarmaya başlar.
Ama karikatürün yeni temsilcileri Cem’in savaş kaçkınlığı
yaptığını söyleyerek ona karşı tavır alırlar. Cem dergisini
çıkarmaktan vazgeçmekle kalmayıp çizmeyi de bırakır.
Cumhuriyet dönemi karikatüründe öne çıkan isimlerden
biri de Cemal Nadir’dir. Teknik anlamda karikatüre yenilikler kazandıran Nadir daha sonra “50 kuşağı” adını alacak olan kuşağın da öncülüğünü yapar. “Amcabey”,
“Dede ile Torun”, “Akla Kara”, “Yeni Zengin”, “Dalkavuk”, “Salamon” onun unutulmaz tipleridir. Cemal Nadir
sanatına siyasi düşüncelerini de yansıtır.1930’lu yıllardır...
2. Emperyalist Paylaşım Savaşının sürdüğü bu yıllarda
Alman faşizmi, Yunanistan’ı da işgal edip ülkemiz sınırlarına dayanır. Kemalistler bu savaşta tarafsız kalırken,
Cemal Nadir, Alman karikatürcülere ve faşizme karşı savaşta örnek olur.
Cumhuriyet dönemi karikatürcülerinin ve mizahçılarının
genel özelliği Kemalistlerin yapmış olduğu reformları
desteklemeleri ve bu nedenle siyasetçilere pek dokunmamalarıdır. Ne var ki; Atatürk’ten sonra başlayacak
olan İnönü Hükümeti dönemine karikatüre de adı konmayan bir baskı uygulaması başlayacaktır. Bu baskı, ya798
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salarla, kurallarla açık açık belirlenmezken karikatürcülere karşı içten içe bir sindirme politikası uygulanır.
İnönü, eşraf kesimini de yanına alarak partide “tek
adam” konumuna yükselir. “Milli Şef” İnönü’nün bu otoriter havası karikatürcüleri de etkiler, üstlenilen misyondan geri adımlar atılırken dönemin mizahı da apolitikleşir.
Politik havadan uzak, suya sabuna dokunmayan karikatürler üretilir. Bu dönem, bir süre bu şekilde devam eder;
ta ki, “Marko Paşa” sahnede yerini alıncaya kadar...
Marko Paşa Dergisi: “Marko Paşa” çıktığı andan itibaren
döneme damgasını vurur. Sosyalist kimliğe sahip olmanın
yanında Marko Paşa, Cumhuriyet döneminde yaşanan
suskunluğun bir haykırışa dönüşmesinin de ifadesi olur.
Sabahattin Ali ve Aziz Nesin, Marko Paşa’nın kurucuları
Anısında yer alırken Mim Uykusuz ve Rıfat Ilgaz da bu derginin çalışanları arasındadır. Marko Paşa “keskin ve sivri
dilli” mizahı ile dönemin egemenlerini o denli rahatsız eder
ki mecliste dahi ateşli tartışmalar yaşanmasına neden olur.
“Marko Paşa” sosyalisttir ve halkın yanında saf tutar. CHP’li
politikacıların yolsuzlukları, çıkar düşkünlükleri, halkın sorunlarının görmezden gelinmesi, bürokrasi çarkının ağır
dönmesi, karaborsacılar, savaş zenginleri Marko Paşanın
ağır bir dille eleştirdiği hedef aldığı kesimler arasındadır.
Derginin tek karikatüristi olan Mim Uykusuz’un çizgileri
güçlüdür. Ülkemiz karikatürüne önemli katkıları bulunan
Mim Uykusuz, karikatürlerinde sınıf çelişkilerini işleyerek,
ülkemiz açısından bu yanıyla da bir ilke imza atar.
Mim Uykusuz, 1946-49 yılları arasında çizdiklerini bir albümde toplar. Kendi ifadesiyle halkla bağlarını koparıp
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işi tıkırında gidenlerin emrine girmiş olan, “üstatlarına”
ise eleştirileri getirmektedir.
“Karikatürün yalnız güldürme, sırıtma sanatı olduğunu
iddia eden üstatlarımız var. Onlar, radyolarda, gazetelerde fırsat buldukça bu iddialarını ilan ediyorlar. Şüphesiz üstatlarımız da haklıdır. Halkla olan bağlarını koparıp,
işi tıkırında gidenlerin emrine girmiş olandan, başka ne
beklenir? İlerde memleketimizdeki karikatür sanatı hakkında herhangi bir araştırma yapacak olanlar, karikatür
diye bir kaç kadın bacağı ve hemen şöylece örtülü-vermiş bir çift kadın memesinden başka bir şey bulamayacaklar. Sözümüz şu ki, sanat şehri hislerin tahrikçisi
olmamalı, halka hitap etmeli, onun emrine girmelidir.”
(Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, iletişim Yayını, 1983, Cilt 6, Sayfa 1435)
Mim Uykusuz, eleştirilerinde haklıdır. Karikatürcüler muhalefet etmek yerine cinselliği öne çıkaran karikatürler
çizerek ta o dönemden kendi gelişimlerinin önünü tıkamışlardır. Diğer yanda Mim Uykusuz sanki yıllar öncesinden bugünleri de görmüş, bu günlere de seslenmiş
gibidir.
Marko Paşa dergisi CHP iktidarı döneminde defalarca
kapatılır, çalışanları hapis cezalarına çarptırılır. Her defasında “Malum Paşa”, “Merhum Paşa”, “Bizim
Marko Paşa”, “Ali Baba” gibi isimlerle yayın hayatına
devam eder.
Demokrat Parti Döneminde Karikatür
1950’de CHP’nin iktidardan düşmesi ile DP iktidarı dönemi başlar. Baskıların anti-demokratik uygulamaların
yoğunlaştığı bir dönem olan DP iktidarı döneminde kari800
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katür, “demokrasi yanlısı” çizgisini sürdürerek, var olan
faşist uygulamaları alaya alır. 1950 ve ‘60 yıllarını kapsayan bu dönemde karikatür teknik ve mizahi açıdan
büyük bir gelişim gösterir. Bu dönem içinde karikatürde
“50 kuşağı” olarak tanımlanan bir kuşak oluşur. Bu kuşağın temsilcileri arasında Eflatun Nuri Erkoç, Sema
Emiroğlu, Semih Balcıoğlu, Ali Ulvi Ersov, Turhan Selçuk, Nehar Tüblek, Altan Erbulak, Ferruh Doğan, Oğuz
Aral, Bedri Koraman, Tonguç Yaşar, Suat Yalaz, Mıstık,
Hüseyin Mumcu, Nihat Bali, Sururi, Sinan ve Şadi Diaççağ gibi isimler yenilir. Çıkarmış oldukları dergiler; Tef,
Dolmuş, Taş-Karikatür olarak sıralanabilir.
50 Kuşağı entelektüel birikimi fazla olan bir kuşaktır. Karikatürlerinde batı çizgisinden etkilenmeler vardır. Aslında “Kara mizah olarak da tanımlanan bu kuşağın
anlayışı yalnız çizim olarak değil konu olarak da Amerikan mizahının etkisinde kalmıştır. Bol çizgiden oluşan,
özellikle yazısız olup okuru düşündürmeyi amaçlayan
‘Issız Ada’, ‘Kovboy’, ‘Kızılderili’ ‘Miki Fare’ gibi tiplemeler
50 Kuşağı sayesinde mizahımıza girer.
Bu kuşak kendi anlayışı içinde karikatüre daha çok sanatsal bir içerik kazandırmayı ve yazılı karikatüre alışmış
olan okur kitlesinin bu şartlanmışlığını kırmayı hedefler.
50 kuşağının temsilcileri halkı bu yönüyle geliştirmeye
çalışır ama bu tür karikatür o yıllarda halka anlaşılmaz
gelir. Ne var ki, 50 Kuşağı bu çizgisinden taviz vermeyerek, bu tarz karikatür anlayışını sürdürür. Bu kuşağın
temsilcilerinden olan Tekin Aral kendisiyle yapılan bir
söyleşide bir nevi özeleştiri verirken bu süreci de şöyle
özetler:
“Çok partili yaşama geçildiği o yıllarda siyasi karikatürün
yanı sıra Batı karikatürü ve mizahından müthiş bir etki801
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lenme ve esinlenme vardı. Çılgınlar gibi ıssız ada ve Robenson karikatürleri çiziyor, burnumuzun dibindeki, çocuğunun önüne yiyecek elma koyamayanları görmeyip, oğlumun
başındaki elmayı nişan alan Giyom Tel karikatürleri döktürüyorduk. Sonra bir absürd karikatür modasına kaptırdık yakayı. Ne kadar anlaşılmaz karikatürler çizersek kendimizi o
kadar başarılı sayıyorduk, iş o hale gelmişti ki, çizdiğim karikatür bakar bakmaz hemen anlaşılacak diye ödüm kopuyordu. Çünkü toplum için değil aydınlar için çiziyorduk adeta.
Özellikle Gırgır’ın çıkışı mizahı toplumla özdeşleştirdi. O
‘aydın icazetli’ mizahı yok etti.” (Levent Cantek, “Gırgır’ın Hikayesi” Karikatür Dergisi, Ağustos 1995)
Oğuz Aral ve Altan Erbulak ise 50 kuşağına mensup çizerler olmalarına rağmen çizgileri diğer çizerlerden farklıdır. Bu farklılık 70’li yıllarda kendini daha bariz
gösterecektir. Hem çizgide hem içerikte kendini gösteren
bu farklı tarz o dönemin genel karikatür anlayışına uygun
değildir. Oğuz Aral ve yetiştirdiği öğrencilerin uyguladığı
“Balon Karikatür” tekniği ise 70’li yıllarda iyice yaygınlaşırken, günümüze değin varlığını sürdürmüştür.
1960-70 Döneminde Karikatür
27 Mayıs politik devrimi ile DP iktidarına son verilirken
ülkemizde kendi özgünlüğü içinde yeni bir dönem başlar.
Çarpık kapitalist gelişmenin öne çıktığı bir dönemdir bu.
Bir takım “kısmi özgürlüklerin” verildiği bu ortamda, çoğalan yayınlarla birlikte, karikatürün niteliği de değişir.
Çizgi romanın ve fotoromanların gazetelere yerleşmesiyle birlikte 50 kuşağı da basındaki yerini kaybeder ve
değişime uymaya zorlanır.
Bu yılların en etkin mizah dergisi “Akbaba”dır. Tek olmanın avantajıyla yüksek tirajlara ulaşır. Dönemin baş802
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larında karikatürün konusu var olan kısmi demokratik
ortam içinde “demokrasiyi” ve “sınıfları” anlatan eğitim amaçlı konulardan oluşurken çarpık kapitalizmin gelişmeye başlaması ile birlikte karikatürün konuları da
değişime paralel şekillenir.
Tan Oral, bu dönemin on önemli karikatüristleri arasında
yer alırken, Tekin Aral, Raşit Yakalı, Ali Galip Altunçul,
Cafer Zorlu, Zeki Beyner, Vehip Sinan, Erdoğan Başol,
Erdoğan Bozok, Nezih Danyal, Yurdagun Göker diğer
isimler arasında yer alır. Bu dönemin karikatürü sınıfsal
karakter taşırken grevler, işçi işveren çelişkileri, devrimci
görüşler karikatürlerin başlıca konuları arasında yer alır.
1970-1980 Döneminde Karikatür
70’li yıllar karikatürün politik bir nitelik kazandığı yıllardır.
Çünkü günün koşulları politik olmayı bir zorunluluk haline
getirmiştir. Sivil faşist saldırılar ve devlet terörünün en
yoğun haliyle hissedildiği bu dönemde karikatür politik
yanıyla halka bilinç verirken devlete karşı önemli bir silah
olma niteliğine bürünür.
Bu dönemin en önemli mizah dergisi “Gırgır”dır. 26 Ağustos 1972’de yayın hayatına başlayan Gırgır, karikatür
dünyasına damgasını vuracak, zamanla bir ekol haline
gelecektir. Gırgır kısa bir zaman içinde yüksek bir tiraja
ulaşacak ve dünyanın en yüksek tirajlı üçüncü mizah
dergisi olduğu öne sürülecektir.
Derginin kurucusu olan Oğuz Aral, Gırgır’ın kuruluş
sürecini şöyle açıklar:
“Ben Günaydın’da çalışıyordum. Orada ismi ‘Gırgır’ olan
küçük bir köşem vardı. Haldun Simavi, o sırada Gün adlı
bir gazete çıkarıyordu ve bu gazetenin tirajı giderek dü803
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şüyordu. Simavi, Bu köşeyi Gün’de yapalım da düşmeyi
biraz önleyelim’ deyince biz Gün’de sayfa yapmaya başladık. Tekin Aral, ben, Mim Uykusuz, Oğuz Alplaçin, Ferit
Öngören, hep birlikte orada çalıştık ve gazetenin düşüşünü durdurduk. Becerdiğimiz kadar muhalefet yapıyorduk, ancak gazete içerisinde bu yüzden özgür
değildik... Çünkü 12 Mart ortamı ve sıkıyönetimi vardı.
Haldun Simavi bir gün sayfaları toplayıp dergi yapmamızı önerdi. Böylece ilk Gırgır’ı 1972 yılında çıkardık.
Bir kuruş reklam parası vermedik. Fiyatımız galiba 60
kuruştu. İlk olarak 40 bin bastık. Sonra gençler ilgi gösterdi, onlara köşe açtım. Mektuplar, karikatürler derken
yeni karikatüristler gelmeye başladı. En ihtiyarı 18 yaşındaydı. Bu insanlarla el ele verip dergiyi bugünlere
getirdik.” (Tan Oral “73 Kuşağında ...” Milliyet Sanat
Dergisi, 1.6.1981)
Gırgır 50 kuşağının yapamadığını yapar ve günlük yaşamı çizgilere taşır. Küçük esnafları, ev gezmelerini bayramları, kahveleri, milli maçları, TV’yi çizgilere döküp
yaşamı anlatırken, okuyucuyla sıcak bir diyalog kurar.
Gırgır hayata ayna tutar. Zengin olma hayali kuran ve
bunu tek kurtuluş yolu olarak gören tiplemeler Gırgır’ın
sayfalarında bolca yer tutar. Artık teknik olarak da belirgin bir değişim söz konusudur. Alt yazılar kalkmış, konuşma ve düşünceler balonlar içine alınıp, çizime
katılarak çizgi romana özgü bir tarz hakim olmuştur. Karikatür, Batı etkisinden kurtulmuş, çizimler yerel özellikler
kazanmaya başlamıştır.
Gırgır’ın mizah anlayışı kitlelerin anlamasına ve kendinden bir şeyler bulmasına daha yatkınken argo kullanımındaki rahatlık ve seçilen yoz konularla arabesk kültüre
açıkça pirim verilir. Çizimler sanatsallıktan uzaklaşır, ka804
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rikatürde yeni bir tarz değişimi ortaya çıkar. Tüm bunların
yanında 50 Kuşağının çizerlerinden Turhan Selçuk’un
Gırgır’a getirdiği eleştiriler dikkat çekicidir.
“Sağlıksız, battal çizgiler, bilinçli, bilinçsiz yazım hataları,
çarpık cümleler, argo, yoz konular... Tümüyle beyin yıkama aracı haline gelen günümüz basınında sergileniyor. Reklam ediliyor, teşvik ediliyor. İnsanı yücelteceği
yerde yanılgıya sürükleyici, eğiteceği yerde, karanlığın
boşluğuna itici, sululuğa, bayağılığa özendirici. Bu tür
mizahı, günümüzün yozlaşmış basınının baş tacı etmesine şaşmamak gerekir” (M. Bilal Arık, Değişen Toplum,
Değişen Karikatür, sayfa 35, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları)
Hasan Bülent Kahraman da, Gırgır ve onun yayın organı
olan Fırt’a yönelik şu eleştirilerde bulunur: “Bu dergiler
ilericilik kisvesi altında bal gibi cinselliği artıyorlar. Yazılı
olmaktan çok görsel-işitsel bir kültürden gelen insanlar
da okumanın ve onun yerine izlemenin verdiği kolaylıkla
bu dergileri almaya başladığında önlerine koyulandan
herhalde önemli ölçüde etkileniyorlar. Gülmececilere sorarsanız yaptıklarını size toplumun o ilkel içgüdülerini
gülmece konusu yaparak eleştirmek diye açıklayacaklardır. Hiç ilgisi yok.
Bu dergilerin ilericiliği nereden geliyor? Kapaklarında
haftanın önemli politik olayını eleştirerek ve iktidara yüklenerek vermekten. Sağına soluna serpiştirilmiş yazılarda da deniyor ki, bu dergi sömürüye karşıdır. Baskıya
boyun eğmemekten yanadır; bu dergiler her türlü çarpık
yaklaşımı reddeder. Tabii, kadın haklarının savunulması,
kadının ezilmesine ve sömürülmesine karşı çıkmak da
derginin temel işlevleri arasındadır. Acaba öyle mi?
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Hangi derginin hangi sayısını isterseniz açın, bir süre
sonra aklından başka bir şey geçmeyen, attığı her adımı
o iş için atan erkeklerin çizildiğini göreceksiniz. Hem de
hiçbir eleştiri söz konusu edilmeden, aksine erkeklikleri
abartılarak. Bütün bunların nedeni, çok söylendi, besbelli
ki bilinç düzeyinin düşüklüğüdür. Ergin olmayan bir zihniyetin, ilkel mantığı ile, ticari bir meta haline getirdiği
gülmecenin üstünden para kazanma çabasıdır bu.”
(Hasan Bülent Kahraman, “Bir Sürekli Cehennem”, Kavram Yayınları, sayfa 48)
Gırgır Dergisine yöneltilen bir diğer eleştiri de derginin
çizerlerine fazla özgürlük tanımadığı ve bu yaklaşımın
çizerleri tek tip karikatür anlayışına yöneltmesi biçimindedir Kuşkusuz Gırgır’a yöneltilen tüm bu eleştiriler haklıdır. Öyle ki, Oktay Akbal’ın yönlendiriciliğindeki Gırgır
bir yandan düzene muhalefet ederken, diğer yandan mizahın niteliğini düşürmeye karikatürün kapılarını kendi
nezdinde emperyalist yoz kültüre açmaya başlamıştır.
Bu tavrın açıklaması ise sade ve yalındır; Birincisi
70’lerin devrimci ortamında, politika yapmadan, muhalefet etmeden kitlelere ulaşmanın, onlar tarafından benimsenmenin koşulu yoktur. İkincisi Gırgır yozluğa, argoya,
arabesk kültüre prim vererek hem egemenlere hoş görünmek istemiş hem de tirajını yükselterek daha çok
para kazanma yoluna gitmekte sakınca görmemiştir. En
nihayetinde Gırgır amacına ulaşmış, en geniş kitlelere
seslenmeyi başarmıştır.
Tüm bu olumsuzlukların yanında Gırgır’ın tek olumluluğu
uzun süre muhalif yanını koruması, bu yönde istikrarlı
olabilmesidir. Kısaca özetlersek Gırgır dönemin devrimci
ortamından etkilenmiş ama misyonunu oynamakta yetersiz kalmıştır. Bu durum Gırgır’ın kendi içinde de so806
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runlar yaşamasına neden olmuş, her geçen gün güç kaybetmeye kopuşlar yaşamaya başlamıştır. İlk kopuşu 78’li
yıllarda “Mikrop” dergisiyle yaşayan Gırgır daha sonra
“Pişmiş Kelle”, “Karikatür”, “Deli” ve “Limon” dergileriyle yeni kopmalar yaşayacaktır.
Gırgır’ın yanı sıra karikatür alanındaki diğer gelişmeler
ise örgütlenme çabalarına yöneliktir; 1969 yılında Turhan
Selçuk, Semih Balcıoğlu ve Ferit Özgören’in kurduğu Karikatürcüler Derneği tüm çizerleri kendi bünyesinde toplar. Dernek yurtiçi ve yurtdışında karikatür sergileri açar,
karikatür yarışmaları düzenler, ‘Karikatür Müzesi’ kurulur.
Bu derneğin bünyesinde yer alan ve “70-73 Kuşağı”
olarak adlandırılan çizerlerin çalışmaları dönemin koşullarına paralel olarak, sendika ve meslek odalarının, politik dergilerin sayfalarında görülmeye başlar. ‘80
cuntasıyla kapatılacak olan dernek 1984 yılında yeniden
açılacaktır.

807

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi

808

mizah

Karikatürün Gelişimi ve Bugünkü İşlevi 2
Tavır Dergisi - Ağustos 1999
1980 Cuntası ve Karikatür
12 Eylül cuntası baskı ve terörle geldi. Kısmen de olsa
var olan demokratik hak ve özgürlükler askıya alındı.
Bütün sendikalar, dernekler kapatılırken, basın da bu uygulamalardan nasibini almıştı. Çıkmasına izin verilen
dergi ve gazeteler ise cuntanın sesi olmaktan başka bir
işlev taşımıyordu. Karikatür de bu terör ve baskı ortamında payına düşeni almakta gecikmedi. Ne var ki; karikatüristler karikatür sanatının özgünlüklerinden,
simgesel anlatım biçimlerinden faydalanarak, cuntaya
karşı muhalefet etmekten de geri durmadılar. Gizliden
gizliye de olsa “iktidara dokundurmalar” yapılarak, ulaşılan kesimlere mesajlar taşınmaya çalışıldı. Öyle ki, muhalefet anlamında karikatüristlerin taşıdığı bu mesajlar
önemli yankılar yaratabildi. “1982 Anayasası Referandumu” yapıldığı dönemde ‘82 Anayasası’na “Hayır” anlamına gelen mavi rengin kullanımı bu anlamda
verilebilecek önemli örnekler arasında sayılabilir. Cum809
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huriyet gazetesi çizerleri yaptıkları çizimlerde bol bol
“mavi” renk kullanınca okurlarına da “Hayır” mesajını
ulaştırmış oluyorlardı. Bu tavır cuntacıların tepkisini alırken Cumhuriyet çizerleri “mavi” renk kullanmamaları yönünde “uyarıldılar...”
“12 Eylül’den sonra bazı devlet adamlarını, eski politikacıları, cumhurbaşkanını çizmememiz gerektiği konusunda bir takım sansürler geldi. Bu sansürler sert değildi.
‘Bizim de hoşumuza gidiyor, biz de gülüyoruz ama yapmasanız daha iyi olur, yapmayın’ gibi uyarırlardı.”
Ama “çizmek” karikatürün doğasında vardı, mizah her
şeyden önce muhalefet etmek demekti. Mizah doğru kullanıldığında güçlü bir silah özelliği taşıyordu. Pek çok
kesim gibi çizerler de ‘80 cuntası koşullarında bir sınavdan geçtiler. Belli düzeylerde cuntaya karşı muhalefet
edildiyse de “mizahın silah olma” misyonu bu dönem
nezdinde yaşama geçirilemedi. Bu dönem kendi içinde
olumluluklar taşısa da ülkemiz çizerleri de cuntanın paletleri altında kalmaktan kurtulamadılar.
“Seksenli yıllarda demokratik düzeni rafa kaldıran siyasi
ve silahlı güç, doğası gereği, insanları yıldırmayı, sindirmeyi, korkutmayı, onlara baş eğdirmeyi, onların umutlarını, onurlarını ve öz güvenlerini korumayı amaçlayan
uygulamalar içinde oldu. Çizerlerin ise, bunları boşa çıkarmaya çalışmak, anti-demokratik uygulamaları belgelemek, uyanık, umutlu, kendine güvenini yitirmeyen bir
kamuoyunu canlı tutmak ve toplumun kırılan onurunu
onarmak için mizahı sürekli gündemde tutmak gibi
amaçlarla çizdikleri görüldü. Umudu yitirmediklerini,
korksalar bile sinmediklerini, söylenenlere kanmadıklarını çizgileme çabası içinde oldular. Ama yine de bu
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dönem karikatürün, eleştiri işlevinin yerine getirirken, ellili ve yetmişli yıllardaki kadar etkili olduklarını söylemek
zor”.
80 Döneminde “Gazete Karikatürcülüğü”
80’li yıllarda basında “gazete karikatürcülüğü” olarak
adlandırılan bir eğilim ortaya çıktı. İsmail Gülgeç’in “İnsanlar ve Hayvanlar”ı, Necdet Şen’in devrimcileri karalamayı konu edindiği “Bacı”sı, Behiç Ak’ın “Kim Kime
Dum Duma”sı ve bunların yanı sıra Piyale Madra,
Kemal Gökhan Güneş gibi çizerler kendilerine özgü tipleriyle gazete sayfalarında bant karikatürleri çizmeye
başladılar. Bugün de çeşitli gazetelerde varlığını sürdüren bu eğilim okuyucuya bir mesaj vermekten çok gülümsetme kaygısını öne çıkartıyordu.
‘80 döneminde pek çok kesim gibi “bireyi” keşfeden
küçük burjuva çizerler kimi zaman devrimcileri, devrimci
yaşamı karalayan, kimi zaman da suya sabuna dokunmayan “eserleriyle” boşluğu doldurdular. Kendileri değişime ayak uydururken, çizgilerine de değişen toplumun
değişen insan tipleri yansımaya başladı.
“Karikatürcü toplumun içinde yaşıyor ve baskı, geçiş dönemlerini de karikatürünü içten bir bakışla taşıyor. Döneme uygun tiplerin çıkması ve bunların toplumda
karşılık görmesi tuhaf değil doğrusu... 78-79 yıllarında
‘Mikrop’ dergisinde ‘Canavar Koyun Orhan’ diye bir tip
çiziyordum. Yiğit bir koyundu, dönemin ruhunu içine sindirmiş, kasaplara karşı ölümüne savaşan bir kahraman.
12 Eylül kesiminde belki kelleyi kurtardı ama bir daha ortalarda gözükmedi. 80’i yıllarda “Muhlis Bey” ve “Arap
Kadri” çıktı. Muhlis gerçekten de o yılların şaşkınlığını,
belki saflığını, yenilmişliğini, bir yandan da kurnazlığını,
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köşe dönücülüğünü yansıtan bir tipti. Çok sezilmesinin
nedeni, herkesin kendinden bir şey bulmasıydı. Şu anda
Muhlis’i hala çiziyor olsaydım, bilmiyorum hayata nasıl
bakardı?
(...)
Valla Press Bey, şu anda yükselen değer... Bunu kendi
de açık seçik ifade ediyor. 2000’li yıllarda şehre, hayatın
içine dönecek... Hayatın içinde biraz zorlanacağını düşünüyorum, doğrusu... Ama iktidarından taviz vermeyecek ve köşeleri bırakmayacak, tıpkı tüm iktidar tutkunları
gibi...”
Geçmiş günlerin meşhur “Muhlis Bey”, “Arap Kadri”
gibi tiplemelerin çizeri olan Latif Demirci, kendi ağzından
yaşanan “dönüşümü” işte bu sözlerle ifade etmektedir.
Bugünlerde Hürriyet Pazar’da Press Bey’i çizen Latif Demirci sözünü ettiği “dönüşümü” yaşayan karikatüristler
içinden sadece bir tanesidir.
Özal İktidarı ve Karikatür
12 Eylül cuntası boşuna yapılmamıştı. Devrimci muhalefet cunta ile susturulunca bir yandan derinleşen krize
cuntalı bir çözüm bulunmuş, diğer yandan da daha fazla
bağımlılık, baskı ve sömürü anlamını taşıyan emperyalist
ekonominin politikasının uygulamaları önünde engel kalmamıştı. Ordu sahne önünden sahne arkasına geçerken
demokrasicilik oyunu da yönetimin “sivillere devredilmesi” ile başlamış oldu.
1983’te Özal’ın iktidara gelmesiyle birlikte emperyalizmin
istediği biçimde tüketime dayalı çarpık kapitalist gelişme
hız kazanmaya başladı. Tüketim ekonomisinin körüklen812
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mesi demek kültürel yozlaşmanın alabildiğine yoğunlaşması, değerlerin erozyona uğraması, içten içe çürüyen,
kendi haklarının dahi bilincinde olmayan, sürekli tüketme
ihtiyacı duyan bir toplum demekti. Televizyon, gazete,
dergi, kitap, resim, müzik, sinema kısaca tüm basınyayın faaliyetleri ve sanat dalları 12 Eylül’ün yılgın, bireyi
keşfeden, burjuva ideolojisini körükleyen birer aracı haline getirilmeye başlandı.
Karikatür de uygulanan bu sistemli yoz kültür politikasının ve bununla birlikte gelen kültürel yozlaşmanın dışında bırakılamazdı zaten, bırakılmadı da. Kimileri
kendini düzene uydururken kimileri de şu ya da bu biçimde çizgisinden taviz vermemeye, kendini korumaya
çalıştı. Ama sonuç değişmedi. Karikatür bırakın bir silah
olmayı, muhalefet etmekten dahi çıkarken, sığınılacak
bir liman getirildi... Yeni yeni mizah dergileri, yeni yüzler,
değişik kimlikler ile piyasada boy göstermeye başladı.
Limon ve Hıbır Dergileri
Gırgır’dan ilk kopuş 70’li yıllarda “Mikrop” dergisiyle yaşanmıştı. “Nankör”, “Deli” ve sonrasında da “Limon”
ve daha sonra “Pişmiş Kelle”, Gırgır’dan kopan çizerler
tarafından çıkarılan diğer dergiler arasında yer aldı. Gırgır’dan ayrılan Gani Müjde, Metin Üstündağ, Şükrü Yalnız, Can Barslan, Suat Gönlüay, Kemal Aratun, Mehmet
Çağçağ ve Tuncay Akgün 1986’da ‘Limon’ dergisini çıkardılar.
Limon, Gırgır’dan daha farklıydı. Gırgır tüm toplumsal
kesimleri ve günlük yaşamı çizgilerine taşırken; Limon
bu işi daha da ileri boyutlara götürdü. Bunun yanı sıra sıradışı bir mizah anlayışı da bu süreçte yaygınlaşmaya
başladı. Şiddet, argo, yozluğu empoze eden bir cinsellik
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anlayışı, anarşizm, bedbaht bir ruh hali, yalnızlık melodramları, ütopyalar başladı.
Limon çizerlerinin konusu olan Netekim’le Kenan Evren
tiplemesi, “Orası öyküleri”yle yok sayılan Kürdistan
gerçekliği, “Gönül Adamı” adlı köşe dizisi ile yozlaşan
insan tipleri Limon’un politik olarak çizgisini oluşturan
önemli örnekler arasında yer aldı. Mehmet Çağçağ
“Timsah”, Tuncay Akgün “Bezgin Bekir”, Can Barslan
“Hain Evlat Ökkeş” tiplemeleriyle ülkemiz gerçeğinin
insan karakterlerini en ince detaylarına dek inceleyip,
yansıtmaya çalışıyorlardı.
Bu karakterlerin yanı sıra orta sınıf gerçeği yada çarpık
kapitalizmin yarattığı kimlik bunalımındaki gençler de
tüm yozlukları ve lümpenlikleriyle Limon’un çizgilerinde
hayat buluyorlardı. Doğruydu, Limoncuların ifade ettikleri
gibi Limon bir yanıyla düzenin ve düzenin yarattığı tipleri,
düzenin empoze ettiği kültürü ortaya seriyor, “sistemi” bu
biçimle “eleştiriyor”du. Ama iş bununla bitmiyordu işte.
Bu masumane görüntünün altında gerçekten irdelenmeye muhtaç bir anlayış vardı. Sonuçta bu anlayışın verdiği mesajlarla vurulan hedef tam tersi yönde etki
yaratıyordu. Limoncular “düzeni eleştirelim, düzenin yozluğunu ortaya koyalım derken” gerçekte emperyalist yoz
kültürü, dejenerasyonu, ahlaksızlığı, sorumsuzluğu, yılgınlığı, değersizliği, yaptıkları karikatürlerle meşrulaştırıyor, isteseler de istemeseler de kitlelere bu zihniyeti
empoze ediyorlardı.
Kuşkusuz bu değerlendirmeler tek başına mizah dergileri
ya da Limon ele alınınca iddialı gelebilir. Ancak yaşamın
bütünlüğü içerisinde halka her cepheden emperyalist yoz
kültürün empoze edildiği düşünülünce çizerlerinin bu po814
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litikanın yaygınlaşmasına ve hayat bulmasına alet oldukları daha da netleşecektir. Öyle ki, bu anlayış daha sonra
“Limon”un devamı olarak çıkan “Leman”da da sürmüş,
hatta daha da boyutlanmış, bir çizgi haline gelmiştir.
Bu dönemin diğer mizah dergilerinden biri de “Hıbır”dır.
Hıbır Limon’dan sonra Gırgır’dan kopan ikinci bir grubun
çıkardığı bir dergidir. Limon’dan sonra Hıbır’ın da büyük
tartışmalarla gerçekleşen kopuşunun ardından Gırgır’ın
yönetim politikası değişik çevrelerce tartışılmaya başlandı ve eleştirildi. Bu kopmadan sonra iyice güç kaybeden Gırgır ise Ertuğrul Akbay’a satıldı. Ne var ki, Gırgır’ın
satın alınması ve sonraki süreci değişik çevrelerce “muhalif bir sesin sermaye tarafından susturulması” olarak
yorumlandı ve tartışılmaya muhtaç olan bu yorum taraftar buldu. Tartışılmaya muhtaçtı çünkü; ortada ne muhalif
bir Gırgır kalmıştı, ne de sermaye Gırgır’ı susturmuştu.
Mizahı bir silah olarak kullanmayan, halkı ve sorunlarını
sahiplenmeyen, neredeyse tek derdi para kazanmak haline gelen Gırgır’ın aslında bu sonucu yaşaması da bir
sürpriz değildi.
Yeni doğan Hıbır’ın çizgisi Gırgır’dan çok farklı olmadı.
Hıbır genel çizgisi itibariyle Limon’un marjinalliğinin yanı
sıra eski Gırgır çizgisinden örnekler taşıyordu. Çünkü
onlar Gırgırın eski çizerleriydiler. Halkın gerçeğine uzak
kalan Hıbır’ın bu tarzı bir süre sonra okuyucuya sıkıcı
gelmeye başladı ve Hıbır’ın tirajı Limon’un da gerisine
düştü.
1990’lı Yıllarda Tekelleşen Medya ve Karikatür
1990’lı yıllar medyanın “yıldızının parladığı” yıllar oldu.
Medyada Asil Nadir’le başlayan “tekelleşme” iyice pa815
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lazlanmaya, yeni medya tekelleri ortaya çıkmaya başladı. Diğer yanda ise maliyetler arttıkça küçük basın işletmeleri iflas ediyor, artan maliyetlerle küçük basın
işletmelerinin ayakta kalması imkansız hale geliyordu.
Tirajlardaki düşme, reklam gelirlerinin azlığı gibi nedenlerle iflaslar yaşanmaya başladı. Tekelleşme özel radyo
ve televizyonların yayına başlamasıyla hız kazanmıştı.
Artık neredeyse her televizyon kanalının bir gazetesi ve
dergisi çıkmaya başladı.
Basın-yayın faaliyetlerinde önemli bir gelir kaynağı olan
reklam faktörü yine önemli bir rol oynuyordu. Kapitalist
ekonominin yasaları işliyor, medyanın tekelleşmeye başlamasıyla küçükler dişlinin çarklarında ezilirken, büyükler
kendini büyütmeye bakıyordu. Zaten faşizm koşullarında
mevcut devlet politikalarına güdümlü yürüyen, belirlenen
çizginin dışına çok çıkamayan basın-yayın faaliyeti, tekelleşmeyle birlikte daha da sınırlandırılmaya, kısmi bağımsızlığını yitirmeye başladı. Gazetecilere, yazarlara,
çizerlere, TV yapımcılarına patronun istediğini yapmaktan başka bir seçenek kalmıyordu. Ne de olsa her türlü
ahlak kuralından yoksun medya patronları ile iktidarın
arasındaki ilişkileri karşılıklı çıkarlar belirliyordu. Çünkü
dengeler “çıkarlar” üzerine kurulmuştu.
Patronlar gazetecilere, yazarlara, çizerlere hiçbir özgürlük tanımıyordu. Medya patronlarının hem sınırsız hem
de sınırları çok net bir yayın politikası vardı. Bu politikanın sınırı da sınırsızlığı da iktidar lehine propaganda yapılması, emperyalist yoz kültürün empoze edilmesi,
ahlaksızlığın, sapkınlığın, bireyciliğin, tüketim kültürünün
önünün açılması üzerine şekilleniyordu. Medyanın kapı
kulluğu dönemi başlamıştı artık. Aydınlara, yazarlara, çizerlere, sanatçılara ise iki tercih kalmıştı. Ya medya pat816
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ronlarının kapı kulluğunu üstlenip işlerine bakacaklar ya
da “onuruna”, “namusuna” sahip çıkarak misyonlarını
oynayacak, halkın safında yer alacaklardı.
“Çoğu gazetede karikatürcüler, gazetenin genel yayın yönetmeni tarafından yönlendiriliyor. ‘Bugün şunu çiz’ şeklinde. Bir bağımlılık söz konusu. Bugün gazeteci
editörüne, ‘bugün ben mutlaka bu karikatürü koyacağım’
derse ve patronu onu işten atarsa, karikatürcünün iş bulması çok zor. Çünkü gazete sayısı çok az, yeni yetişen
karikatürcülerin önü kapalı, köşeleri ustalar tutmuş. Hangi
gazetede çalışıyorsan, o gazetenin yayın politikasına
uymak zorundasın. O zaman karikatürün dünyası sınırlandırılıyor ve onun hep o yöne bakmasına yol açılıyor.
Bir de işin içine para kazanma olayı girince, yönlendirme
de giriyor doğal olarak. Karikatür bir sorgulama sanatıdır
ve kendi anlatım formülleri vardır. Günümüzde ise karikatürcülerin söz söylemeleri için olanak yok. Ne zaman
karikatürcüler bir araya gelip, dergi çıkartabilirler ve o
dergi kitlelere ulaşabilirse, o zaman karikatürcüler daha
fazla söz söyleyebilirler. Bugün, Cumhuriyet Gazetesi,
Milliyet Gazetesi ne kadar söz söyleyebiliyorsa, oradaki
karikatürcüler de o kadar söyleyebilir.
Bugün basın sektöründe çalışamayan çok yetenekli karikatürcüler var Türkiye’de. Başka bir ülkede olsalar,
daha farklı bir konumda olabilirlerdi ama çoğu maalesef
sistemin onlara sunduğu işlerde çalışmak zorundalar;
mühendislik gibi, eczacılık gibi... Çünkü yaşam parayla
oluyor.”
Evet... Yazarlar ne kadar “özgür” değilse, çizerler de
“özgür” değildi. Çünkü para kazanma isteği ile aydın817
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sanatçı olmanın misyonunu oynama, bu onura sahip
çıkma yan yana yürümüyordu.
Medyada yaşanan “özgürlüğün” hafifliği ise bambaşkaydı,
örneğin Salih Memecan; ‘90’lı yılların en “özgür”, en “popüler” karikatüristlerinden biri olan Salih Memecan “Sizinkiler” ve “Bizim City” karikatür bantlarıyla tanınmıştır.
Memecan “Bizim City”de bir vahşi batı kasabasını canlandırır. Bu vahşi batı kasabasında ülkemizin burjuva politikacıları konu edilir. Soyut, hedefsiz bir eleştiri anlayışı
vardır Memecan’ın. Her nedense burjuva politikacılar, halk
düşmanları onun çizgileriyle katliama, kontrgerillacı yüzlerinden arınıp “sevimli” hale geliverirler.
Salih Memecan ne yaptığının farkında olacak kadar “bilinçli” olduğundan kendisi de bu gerçeği reddetmiyor aslında. Öyle ki, bu gerçeği bir yandan kabul ederken diğer
yandan teorik kılıf geçirmeyi de ihmal etmiyor, örneğin
karikatürün sırf “ideolojik-politik maksatlarla” kısıtlanmaması gerektiğini iddia eden Salih Memecan karikatürün “popüler” olmasını yeterli görmektedir. Karikatürde
“güldürü” öğesinin öne çıkması ona göre yeterlidir. Aslında Memecan bugün “medya karikatürcülüğünün”
önemli temsilcileri arasında bariz örneklerden sadece biridir. Değişik medya tekellerinde onunla aynı kaderi paylaşan daha pek çok örnek vardır.
Medya karikatürcülüğünü belirleyen kuşkusuz ki patronun çizdiği yayın-politikasına gösterilen uyumdur. Yine
Salih Memecan örneğinden devam edersek; Sabah’ta
çizen ve Sabah Gazetesi ile ortak çalışan TV kanallarında çizimleri yayınlanan Salih Memecan’ın “Sizinkiler”
ve “Bizim City”si, Sabah’ın yayın politikasıyla paraleldir.
Sabah’ın halka karşı çizmeye çalıştığı tablo “demokrat”
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bir kimliktir. Gerçekte ise Sabah’ın “demokratlığı”
MGK’ya tam bağlı, oligarşinin çığırtkanlığını yapan,
“yükselen değer(sizlik)lerini” savunan, emperyalist
yoz kültürün sınırsızca pompalandığı bir “demokrat”lıktır. “Sizinkiler” ve “Bizim City”de bu ruha uygun, bu
politikayı tamamlayan, “sevimlileştiren, şirin” karikatürcülerdir.
Karikatürde öne çıkan çizerlerden Turhan Selçuk, Bedri
Koraman, Haslet Soyöz gibi isimler de Milliyet’te çizerler.
Demokrat, muhalif kimlikleriyle tanınan bu isimler bu özelliklerini çizdikleri karikatürlere de taşırlar. Zira Milliyetin
medya tekelleri içinde üstlendiği misyon da “demokrat”,
“ilkeli”, “halkçı”, “doğru habercilik” yapan, “sol” bir
çizginin yansıtılmasıdır. Yazar-çizer kadrosu da ister istemez bu özellikleri yansıtan türden olmalıdır. MGK’nın
solcu gazetelerinde, Milliyet’te çizen bu karikatüristler çizimlerinde burjuva partileri, politikacıları eleştirir, muhalefet yaparlar. Ama demokratlıkları, taşıdıkları mesajlar
çizmeyi pek aşmaz. Çarpıcı bir örnektir. Milliyet, Korkmaz
Yiğit’e satılır. Korkmaz Yiğit’ın Demirbank ihalesindeki
yolsuzluğu, Çakıcı ile ilişkileri Milliyet’te çalışan tüm yazarlar çizerler gazeteciler tarafından bilindiği halde; yeni
“patronları”nı şampanya patlatarak kutlarlar. Durum medyaya yansıyınca bu şakşakçı tavır “demokrat”, “aydın”
kimlikleri gereği ilginç bir ikiyüzlülük örneğiyle “temiz patron”, “onur savaşı” mücadelesine dönüşür. Bu “mücadelenin” sonucu da alınır. “Temiz” patron Aydın Doğan’ı
Medya Center’ın kapısında, alkışlarla karşılarlar. Radikal
ise Milliyet’in “Yaramaz Çocuğu”dur.
Yazarları gibi çizerleri de bu ruhuna uygun olmalıdır elbette. Piyale Madra “Ademler ve Havvalar”ında küçük
burjuvazinin, elit kesimlerin kadın-erkek ilişkilerini, dün819
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yaya bakış açılarını “entelektüel” bir anlayışla çizerken;
Ramize Erer “Tehlikeli İlişkiler” ve “Kötü Kız”la ahlaksızlığın, kişiliksizliğin, dejenerasyonun, beynini uçkurundan çalıştırmanın simgesi gibidir. “Dave”, “Caty”,
“Garfield”, “Dılbert” gibi yabancı karikatür bantlar bireyciliğin, çıkarcılığın, ikiyüzlülüğün, burjuva özlemlerin,
tembelliğin, sorumsuzluğun daha sıralanamayacak
kadar çok değersizliğin meşrulaştığı, empoze edildiği çizimlerdir. “Yükselen değerler” bunlardır çünkü. Kontrgerillanın, MİT’in, polisin sesi olan Hürriyet’te çizen Oğuz
Aral katışıksız bir medya karikatüristidir. Tüm para gözlülüğü, değersizliği çizimlerine de yansır. Ayrıca çizdiği
gazetenin politikası gereği arada bir sipariş verildikçe
devrimcilere saldırmaktan da geri durmaz. Hürriyet Pazarda çizen Latif Demirci ise “Press Bey” tiplemesiyle
medya gazetecilerine, yazarlarına-çizerlerine ayna tutarken, ağlanacak bir durumu güldürüye dönüştürür ve
“işine” bakar.
Kanının son damlasına dek Kemalist geçinen Cumhuriyetin çizerleri de İsmail Gülgeç, Semih Poroy, Behiç Ak
gibi karikatürde öne çıkmış isimlerdir. Onlar da düzeni
“eleştirir”, “muhalefet” ederler. Ama daha çok burjuva
politikacılar, partiler, herkesin gündemine giren Susurluk,
çeteler gibi konularda. Cumhuriyet çizerlerinde de kitlelere ulaşan mesaj, çözüm, mücadele üzerine değildir.
Sadece eleştiri ve muhalefetle sınırlıdır. Bu yaklaşım da
yine düzen içidir.
Burada adını anmadığımız diğer medya karikatürcüleri
diğerlerinden çok farklı değildir aslında. Medya karikatürcülüğünde kesin bir sınır vardır çünkü. Birincisi; “patronun direktifleri”, İkincisi; “emperyalist yoz kültürü
yayma” ve üçüncüsü; “düzen içi olmak kitleleri yanlış
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hedeflere yönlendirmek üzere her türlü konuyu çizme
özgürlüğü...”
“Anti-Medya Hareketi” ve Kirleten Karikatür
90’lı yılların ortalarında karikatür dünyasına damgasını
“Leman” vuruyordu.
Limon, 1991 yılında Güneş Gazetesinden ayrılıp bağımsız
bir dergi olarak çıkma kararı alınca ismini “Leman” olarak
değiştirdi. Leman bu çıkışıyla bir “Anti-Medya hareketi”
başlattı. Leman’ın arkasından Hıbır’da uzun tereddütler
geçirdikten sonra “HBR-Maymun” adlı yeni bir dergiye
dönüşerek bağlı bulunduğu yayın kurumundan ayrıldı.
“Anti-medya tavrı büyüyordu” Kendini medyadan ayıran
Leman bu hareketiyle okurundan sempati topluyor, “bağımsız” olmayı, bir yere bağlı kalmamayı ilke edindiğini
söylüyordu.
“Belli bir tip yaratmaya çalışıyorlar, tek misyonları o.
Zaten TV reklamlarından tutun da işte yeni çekilen filmlere, dizilere kadar hep yeni bir insan tipi var. Civciv yavrusu gibi sarı sarı herifler, sarı sarı karılar. Reklamlarda
iki tane kadın çıkıyor, biri mavi gözlü, biri bilmem ne.
Bahçeli evlerde çamaşır asıyorlar bahçeye. Fıstık gibi
bir hayat, pırıl pırıl insanlar, hepsinin yanaklarından kan
damlıyor, sofralar padişah sofrası gibi, yiyip yiyip uçuyorlar havalara, herkes arabalarla dolaşıyor. Böyle bir
insan topluluğu var ve bu yerin adı Türkiye. Böyle bir
yalan var. Şimdi burada ne böyle Türkiye var, ne böyle
insanlar var. Biz de bunu yemiyoruz açıkçası, mizahçılar
olarak, yemediğimizi de cümle aleme duyurmak istiyoruz. Onu da dergiler yoluyla yapmaya çalışıyoruz.”
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Hasan Kaçan medyanın çizdiği olumsuz tabloyu bu sözlerle anlatırken, kendi çizgilerinin, “anti-medya” tavrının
ne yönde olduğunu bu biçimiyle ifade ediyordu.
Uzun süre Leman’ın anti-medya hareketi medya tarafından görmezlikten gelindi. Ne var ki Leman’ın da medyanın bir parçası olduğu iddia edilerek Leman’da medya
ortamı içine çekilip bu yönde “sorgulanmaya” başlandı.
Aynı derginin çizeri Mehmet Çağçağ ise hem bu tartışmalara cevap olarak hem de Leman’ın bağımsızlığının
ayrımını şu sözlerle ifade ediyordu “Bilinen anlamda bir
medya tanımı yapılacak olursa elbette Leman da bir
medyadır. Basılır, çoğaltılır, iki dağıtım tekelinin biri tarafından dağıtılır. Üzerinde yazılı ücret üzerinden okuyucuya ulaştırılır. Ayrıca özelliği; bağımsız olmasıdır. Yazar,
çizerleri patronlarından emir alarak yazıp çizmez. Patronlarının çıkarları doğrultusunda şu veya bu iktidar veya
iktidar adayını desteklemez. Nükleer santral sermayesinin medya içindeki kulisi olmaz Başbakanlara telefon
etmez, onlardan telefon talimat almaz. yargısız infazları
alkışlamaz, savaş kışkırtıcılığı yapmaz, kayalıklara bayrak dikmez.”
Mehmet Çağçağ’ın dediğine göre “düzene tepkiliydiler” Düzeni çizgileriyle eleştiriyorlardı. Oysa Leman’ın
ve onun türevi olan “Le-Manyak”ın sayfalarını açıp baktığımızda “anti-medya hareketi”nin sadece medya patronlarının “emrine girmemekle” sınırlı olduğunu
görürüz. Bunun dışında medyanın taşıdığı her türlü yozluğu sayfalarını sınırsızca açtığını ve pratikte medya ile
aynı işlevi taşıdığını görürüz. Bu dergilerin sayfalarında
alçalmanın en üst sınırı zorlanırken alabildiğine yozlaşmış bir cinsellik ve uyuşturucu üzerine “döktürülmüş”
bolca çizim vardır. Bu durumda düzene karşı olduğunu
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söyleyen bu dergilerin çizerlerine sormak gerekir; “Onlarca sayfalık dergide üç sayfa ‘politik’ karikatürle mi düzene muhalif olunuyor? (onların da ne kadar ‘politik’
olduğu tartışılır) Leman kendi tanımıyla ‘dogmaları’ yıkıyor ve tekellerden dolayısıyla da düzenden bağımsız’
hareket ettiğini iddia ediyordu. Acaba öyle midir gerçekten?” Leman’ı bugün değerlendirdiğimizde gerçek anlamda bir anti-medya hareketi olarak görebilir miyiz?
Çünkü Öküz, Lemanyak gibi yan ürünleriyle, çalışma ilişkileriyle “anti-medya hareketinin plazası” olmuştur.
Buradan da bu tavır üzerinden prim yapıp en azından
karikatür alanında tekelleşmeye gidildiği söylenebilir.
Leman bu düzene karşı mıdır? “Aynası iştir kişinin lafa
bakılmaz” derler ya, Leman’ı elimize alıp bakmaya başladığımızda, düzene ‘göbekten’ bağlı olduğunu görürüz.
Çünkü Leman’ın beslenme kaynağı bu düzenin yozluğudur. Kendi söylediklerinin tersine Leman dogmaları değil
“değerleri” yıkıyor, yerine koyduğu “değersizliği” ise
çizgileriyle “meşrulaştırıyor”. Aslında bir çeşit kirlenmedir bu. Leman’ın durumu “muhalif mi-değil mi?”,
“Apolitik mi-değil mi?” tartışmasından çok daha farklıdır, öyle ki, Leman’ın sergilediği çizgi irdelenmeye mahkum bir çizgidir.
Bu kirlenmeyi biraz açacak olursak; “okur bunu istiyor”
anlayışı doğru değildir, ayrıca yaratılan bu “mizah üslubu” belli bir kesime seslenmektedir. Sürekli yeni
“trendler”, “sen imgeler” peşinde koşan “kimliksiz”,
“bunalımlı” ve “umutsuz” insan tipine ayna olan
Leman, sayfalarında yansıttığı bu yaşam biçiminin savunucusudur aslında. Çünkü hem böyle bir kültürden beslenmektedir, hem de böylesi bir yaşam biçimine sahip
kesimlere seslenir, bu kesimlerin ve bu kültürün yaygın823
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laşmasına alet olur. Bunlar olmadan Leman’ın da varlık
koşulu ortadan kalkar. Leman’a sorsanız bu düzen “pistir”, “aşağılıktır” o zaman bu düzene isyan etmek gerekir. Leman’a göre; “Beni saçlarımla, yırtık blue
jeanimle, çılgınlıklarımla kabul etmeyen topluma
isyan etmeli”, “sırt dönmeli”, “kıpırtısız olmalı”, “banane demeli”dir. Leman’a göre bu hayatın pisliğine
“göz kapamak” en temizidir, en büyük isyan budur işte.
Ayrıca bütün yozluklar sayfalarında kare kare meşrulaştırılır. Bir “Timsah” karakteri vardır örneğin, çizgi Mehmet Çağçağ’dır. Önceden “Daraloğlan” isminde olan bu
kişi gittikçe “Timsah”ın vuruculuğuyla “Daral Timsah”a
dönüşmüştür.
“Daral” burjuva sınıfa mensup saf burjuva oğlanıdır.
“Timsah” ise bu sınıfa mensup olmayan “asalak”, “açgözlü” bir karakterdir. Bütün aşağılıklarına rağmen “Daral’ın en yakın arkadaşıdır. Daral saftır. Timsah ise onu
sömüren, aldatan, kandıran ezen bir kişiliktir. Daral’a ve
çevresindeki burjuvalara her türden kötülüğü yapar.
Mağdur durumda olan Daral ve onun kimliğinde burjuvazidir. Timsah’ın beş parası yoktur çünkü. Abartılı erkekliği, kurnazlığı ile popüler bir kişiliğe sahip, asalak bir tiptir
sadece. Daral olmasa sürünmeye mahkum olan bir tiptir
Timsah.
Mehmet Çağçağ neyi amaçlıyor acaba yıllardır hayat
verdiği bu tiple? Burjuvaziyi mi teşhir ediyor? Yoksa “bakınız burjuvazi ne kadar yoz ne kadar pis işte bu sınıf
budur. Adama parası yoksa değer vermez” falan mı
demek istiyor? Yıllardır Timsah’ın Daral’a yapmadığı kötülük kalmamıştır. Burjuva çocuğu Daral’ın ise hiç kimseye bir kötülüğü dokunmaz. Timsah’ı her defasında
affeden, sarıp sarmalayan, koruyan-kollayan Daral ol824
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muştur. Çağçağ’ın bu tiplemelerle verdiği mesaj, çizdiği
karakter net değildir, bulanıktır. Yaşamın gerçekliğini yansıtmaz. Timsah gibi onlarca, yüzlerce, binlerce karakter
yaşıyor bugün ülkemizde. Onlar açtır, ezilmiştir, hiçbir
zaman insan yerine konulmamışlardır. Hafta sonları aldığı magazin sayfalarında, TV’lerde, lüks semtlerde gördüğü ışıltılı burjuva yaşam gözlerini kamaştırır. Pasha
Bar’ın kapısına diker gözlerini o kapıdan girip çıkanlara
özenerek bakar. Ne öyle giyinebilir, ne yiyebilir ne içebilir
ne öyle bir kız arkadaşı olur. Her şeyin parayla satın alındığı bu düzende istediği hiçbir şeye ulaşamaz, ulaşamazsa şiddete başvurur, o da olmazsa yalana dolana,
hileye, hurdaya, cinayete başvurur. Hepsini yapar, yeri
gelir asalak da olur.
Bu düzen insanları böyle şekillendiriyor diye bu yaşama
biçimi masum değildir elbette. Ama neden böyle olur. İnsanlar katil mi doğarlar? “Kötü genlere”mi sahiptirler?
Sosyal, siyasal, ekonomik nedenleri hiç yok mudur bunların? Burjuvazinin hücrelerine, “metabolizmalarına”
kadar “ruh röntgenlerini”, çekip çizgiye döken Mehmet
Çağçağ’ın ezen-ezilen çelişkisini, zulüm ve sömürüyü
bilmemesi mümkün müdür? Değildir elbette. Niye o
zaman onun çizgilerinde zavallı durumda olan, ezilen
hep “burjuvazi”dir?
Oysa yüzyıllardır hep bunun tersi olmamış mıdır? Çağçağ’ın çizgilerinde acaba neden hep bunların tersi çıkar
ortaya? Yoksa Timsah’ın abartılı cinselliği, pornografik
çizgileri daha mı çok tiraj yapar? Geri duygulara hitap
edip daha mı çok okur toplar? Biraz daha samimi olamaz
mı acaba Mehmet Çağçağ? “Düzene karşı olduğu”nu
iddia ederken çizdiği karakterle bu düzenin devamını istediğinin, bu düzenin beyinlerde yaşamasını neden olan
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o yoz kültürü yaydığının farkında değil midir yoksa? Bir de
Leman’da Tuncay Akgün’ün çizgileriyle yıllardır bir türlü
dirilemeyen “Bezgin Bekir” karakteri vardır. Tuncay
Akgün, Bezgin Bekir tipinde ‘80 cuntasının tankları altında
kalan “yılgın” bir solcu tipinin gerçeğini yansıtmaya çalışır. Böylesi tipler dünün devrimcileri , yakın sürecin yılgınları, bugünün de reformistleridir. Dünya yıkılsa, yer
yerinden oynasa onları koltuğundan kimse koparamaz.
Yılgındırlar, yorgundurlar. Taşlama bu yanıyla doğrudur.
Peki “solcu”, “devrimci” tipi sadece “Bezgin Bekir”den
mi ibarettir? Bezgin Bekirler’e inat inancından taviz vermeyen, sosyalizme inanan, gerektiğinde ölen binlerce
devrimci yok mudur? Oysa Bezgin Bekirin tam tersine binlerce devrimci bedel ödemektedir bugün. Devrimci mücadele, işkenceler, katliamlar, kayıplar, baskılar hayat
bulmaz mı Tuncay Akgün’ün çizgilerinde? Elbette bulabilir
ama bir kanıksama söz konusudur.
İşkenceler, baskılar, katliamlar bile kanıksanmıştır çizerlerin gözünde bugün. Sadece bunlar değil “Bezgin
Bekir” hem kanıksamayı meşrulaştırır, hem de umutsuzluğu vaaz eder. Bu tiple bezginleşmiştir. Nostaljidir. Dünya
yıkılsa “o adam” kalkmıyor yerinden doğru ama bu yaklaşım bugünün çok gerisinde kalmıştır. Örneğin reformizm
bugün yerinden kalkıyor ama yanlış uçlara savrularak; kitlelerin kafasını bulandırarak, düzeni meşrulaştırarak,
MGK’nın dümen suyuna giriyor. Tuncay Akgün; eğer politik değerlendirmeler yapacaksa çizimlerine de bunların
yansıması; bugünün gerçeğini görmesi gerekmez mi?
Yaklaşık üç yıldır “ana muhalefet” dergisi ibaresi ile yayınlanan Dinozor’a gelince; Ele aldığı konulara bakınca,
arayış içinde olduğu göze çarpar. Bu arayışına “muhalefet” etme çabasına rağmen “Dinozor” kısmen var
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olan politik yanını da gitgide yitirmektedir. Yaşanan dejenerasyondan ve ideolojik keşmekeşten etkilenen Dinozor da diğerleri gibi “yükselen değerlere” uyum
sağlamaya, sayfalarını yoz bir cinsel anlayışla doldurmaya başlamıştır. Oysa çizerlerin görevi muhalif olmaktan da öte “net bir kafa yapısına sahip olmak” çözüm
üretmektir. Dinozorun çizgisi değil çözüm üretmek, maalesef muhalif olmanın da gerisindedir. Çünkü düzene muhalif olmak düzen kültürünü de reddetmektir. Bol küfürlü,
yoz-cinsel esprilerin çizildiği karikatürlerle kimlik arayışı
içine itilen, çaresiz bırakılan, bunalıma Sürüklenen gençliğe hiçbir fayda sağlanamaz. Pislikten bunalanlar, bir
kimlik bulamayanlar, çareyi uyuşturucuda, intiharda arayanlar biraz daha çoğalır hepsi o kadar.
Özet olarak bir yön “arayışına”, “Dinozor” kalma iddiasına rağmen Dinozor sınıfsal bakış açısından; çözüm
üretmekten, tutarlı bir muhalefet çizgisinden yoksundur.
Bugünkü haliyle ne yazık ki, Dinozorcular da mizahı bir
silah olarak kullanma yeteneğine sahip değillerdir. Net
bir dünya görüşüne sahip olmamaları onların da emperyalist yoz kültürden etkilenmelerini getirmiş, bu etkilenme
çizimlerine de yansımıştır. Bu haliyle “ana muhalefet
dergisi” Dinozorun da durumun Lemanlar’dan Lemanyaklar’dan pek farklı görünmemektedir.
‘90’lı yılların başında yayınlanan Tewlo isimli TürkçeKürtçe mizah dergisi de olumlu yanlar taşımasına rağmen olanaksızlıklar nedeniyle yayınına son vermiştir.
Karikatürde Kadın Sorununa Birkaç Örnek
Leman çizeri Feyhan Güver, Dinozor’un çizeri Semra
Can, Radikal’in çizeri Ramize Erer ve Piyale Madra çizimlerinde bir ortaklık yakalıyorlar; “kadın-erkek ilişkileri.”
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Feyhan Güver Leman’da “Bayır Gülü” adlı köşesinde
köy kadınlarını işler. Dertleriyle, tasalarıyla, sorunlarıyla
konu alırlar o köşeye ama cinsellikleri temel sorun haline
gelmiş köy kadınlarıdır onlar. “Cilvelidirler”, kadınlıkları
tek kimlikleridir. Çarpık kapitalizmin ürünleri köy kadınlarıdır onlar. Kimi zaman feminist, kimi zaman ateist, kimi
zaman entel, kimi zaman bilmem ne. Bu çarpıklıkların
belli bir yerde nesnel bir yanı da vardır. Çünkü yozluğun
girmediği yer kalmamıştır bugün. Değişen kültür, yitirilen
değerler, düzenin vermeye çalıştığı ve benimsettiği yoz
yaşam biçimi insanlarımıza öz benliğini de kaybettirmeye
başlamıştır. Bunlar doğrudur. Peki bu çarpıklığın nedenleri nelerdir? Köy kadınlarının, köylülerin devletle hiçbir
sorunu, hiçbir çelişkisi yok mudur? Tek sorunları çarpık
cinsel sorunlar falan mıdır? Neden sürekli buna vurgu
yapılır. Köylülerin gerçekten yaşadığı sorunlara değinmek çok mu zordur? Zor değildir ama kaygı piyasa yapar
mı acaba olunca, amaç sırf güldürmek ve ticaret olunca
mesaj yanı işte böyle “unutulur” geri plana düşer. Ortaya
köylü kadınlarımızın gerçeğinden alabildiğine uzak çarpık tipler çıkar.
Ramize Erer “Kötü Kız” ve “Tehlikeli İlişkiler” de alabildiğine yozluğu ile bir kesimi resmeder. Ramize Erer okurları
“Kötü Kız”ın bütün “psiko-analizini” çıkarmışlardır.
Şehvet düşkünü, değersiz, sapkın, hırslı, kimliksiz, adı
üzerinde “Kötü” bir “kız”dır o. Peki nedir amaçlanan?
Kötü Kız neyi anlatır? Bu düzenin dejenere “Kötü kızlar”ı
da çoktur ama bunun ötesinde ne mesaj verir bu karikatür? Onun mesajı, geri duyguları öne çıkarıp kimlik arayışı içinde olan kızları “Kötü kızlığa” özendirir. Ticari
amaçla çizilmesinin de ötesinde sapkınlığı, ahlaksızlığı,
değersizliği yayan anlamları vardır bu karakterin.
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Dinozor’da çizilen Semra Can daha çok kadın erkek ilişkilerini konu edinir. Feministçe, küçük-burjuva bakış açısıyla işlenir kadın-erkek ilişkileri. Var olan bazı
gerçeklikleri ifade etmesinin yanı sıra hiç bir politik yanı
yoktur. Ayrıca yine sapkın bir akım olan feminizmin çığırtkanlığı yapmaktan başka bir anlam taşımaz.
Mizahçının Sorumluluğu
1987 yılında, Aziz Nesin Almanya’da Darmstadt Üniversitesinde bir konuşma yapmaktadır, öğrencilerinden biri
Aziz Nesin’e “Niçin nicedir hiç öykü, roman, oyun filan
yazmıyorsunuz?” diye sorar. Oysa 12 Eylül yönetimi Aziz
Nesin’in pasaportunu yenilemesine ancak izin vermiştir.
Aziz Nesin;
“Bir transatlantik düşünün ki...” diye söze başlar ve “Avrupa’dan Amerika’ya giderken birden büyük patlamalar
oluyor gemide. Gövdenin dört bir yanında delikler açılıyor. Yani, gemi neredeyse batacak... Kurtulabilmek için,
deliklerin bir an önce tıkanması gerek mutlaka. Zaten
bunun bilincinde olan yolcular da can havliyle delikleri tıkamaya çalışıyorlar. Diyelim, yolcular arasında bir dünyanın en büyük keman virtüözü var. Şimdi, delik
tıkamakla uğraşan o virtüöze yahu delik tıkamayı bırak
da, bize bir keman resitali ver diyebilir miyiz hiç? Gemi
batmak üzereyken, resitalin sırası mı? İşte, biz Türk yazarlarının durumu da bu... Yani, sırası mı şimdi öykünün,
romanın, oyunun filan? Önce delikleri tıkamağa çalışıyoruz biz de” diye sürdürür sözlerini.
Aziz Nesin ülkemizde onurlu bir aydın; onurlu bir mizahçı
olmanın misyonunu oynayan örneklerden biridir. Aziz
Nesin’in eleştirilecek pek çok yanı vardır kuşkusuz. Ama
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sorun onun gibi mücadelede inatçı, ısrarlı, tutarlı olabilmek, onurlu olmanın, onurunu koruyabilmenin misyonunu oynayabilmek değil midir?
Ülkemiz mizahçılarının, mizah dergilerinin bugünkü tablosu ortadadır. Bu tablo Aziz Nesinler’in, Rıfat Ilgazlar’ın,
alabildiğine uzağındadır. Ülkemiz mizahının “ana muhalefeti” de “baba muhalefeti”de aynı trene binmiş geri
geri gitmektedir. Öyleyse birazcık da olsa vicdana sahip
olduğunu iddia eden mizahçılarımıza soralım;
“Açlığın, yoksulluğun, faşizmin, sömürünün en katmerlisinin yaşandığı bu çivisi çıkmış düzenin içinde içinize
sinen bir şey var mı?... Yok diyorsanız...”
Eğer öyle diyorsanız sosyal, siyasal, ekonomik krizin,
faşizmin, sömürü düzeninin neden olduğu yüzlerce binlerce sorun ve bunlara söyleyecek bir çift sözünüz, kaleminizle atacak iki çizginiz neden yok? Vurduğunuz
hedefler neden bu kadar bulanık? Sunduğunuz mesajlar var, bu muhakkak. Çünkü her eylem, her söz bir
amacı, bir mesajı taşır içinde. Ama neye, kimin işine yarıyor?
Ne yazık ki ülkemiz çizerlerinin bugünkü durumu sanatlarını ticarete dökmenin de ötesine geçmiştir. Mizahın oynadığı rol düzenin zehrini zerk eden bir enjektörden
farksız hale gelmiştir. Bilmeyerek buna alet oluyorlar demiyoruz. Bu ülkede yaşayan hiç kimsenin bunları bilmeme durumu yoktur.
“Mizah bir silahtır” öyleyse düzenin kirine-pasına daha
fazla batmadan, milyonlarca insanın kafasını daha fazla
bulandırmadan “silahları kuşanmanın” zamanı gelme830
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miş midir? Yüzünü halka dönmeyenler “tekne batmak
üzereyken resital verenler” bu düzenle birlikte çürüyüp
yok olmaya mahkumdur. Halkın geri yanlarını, emperyalist yoz kültürü meşrulaştırmanın mizahını yapanlar bu
düzenin sahiplerini sevindirmekten öteye gitmezler. Objektif olarak bu düzenin devamına hizmet ederler.
Bugünün mizahçıları Aziz Nesinler, Rıfat Ilgazlar gibi
mizah yapmanın sorumluluğu ile hareket etmeli, misyonlarının içini doldurabilmelidir. Bu herkes için gerekiyor.
Kaynaklar
1- Galip Tekin. ‘12 Eylül müzahımızı ne yönde ve ne şekilde etkiledi’,
Milliyet Sanat Dergisi, 15 Eylül 1990
2- Tan Oral, ‘Kuyruğunu Dik Tutmak’. Hürriyet Gösteri Dergisi. Nisan
1989
3- Latif Demirci “Press Bey”, “Bu Dönemin Yükselen Değeri’, Artı
Haber, 5-9 Eki, Sayı: 42
4- Kemal Gökhan Gürses-Değişen Toplum Değişen karikatür, M. Bilal
Arık, Türkiye Gareteciler Cemiyeti Yayınları, Sayfa; 89-90
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KUKLAYLA TANIŞIN, BELKİ HAYRAN OLURSUNUZ
Tavır Dergisi - Haziran 2007
Bir festival daha geçti İstanbul’dan. Festivaller kenti haline geldi İstanbul.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, birbirinden renkli festivallere ev sahipliği yapıyor kent. Bunun en renklilerinden
biri de “Kukla Festivali”ydi kuşkusuz.
Kukla, çocukluğumuzdan bize uzanan el...
Kukla, yüreklerimizde hala yaşayan çocuk sevincimiz...
“Kuklaları sever misiniz?” Bu soruyla başladı maceramız.
Sahi sever misiniz kuklaları? Hiç izlediniz mi onları? Gözünüzde canlandılar mı sizin de; yoksa oyunun bir parçası gibi
uzaktan izlemekle mi yetindiniz? Çocukluğunuzdan bahsetmiyoruz sadece. Sonrasında da hiç bağ kurdunuz mu onlarla? Elinize alıp oynattınız mı? Neler hissettiniz peki? Can
vermek, ses vermek, onların dilinden konuşup, başka bir
kimliğe bürünmek ve büründürmek nasıl bir şeydir sizce?
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Kuşkusuz görsel sanatların her alanında var, “canlandırma, başka bir kimliğe bürünme.” Ama kendinizin o
role girmesi dışında o rolü başka bir nesnede görme ve
ona hayat verme, işin başka bir boyutu. “Kukla, her şeyden önce ve hep bir aktördür.
Ezberleyemeyecek olsa da rolünü hiç şaşırmaz. Kukla
ekmek istemez, su istemez ve üstelik ustasının ekmeği
ve suyunu da sağlar.” diyor bu işin ustaları.
Nasıl ortaya çıktığına dair ise birçok rivayet var. Kuklacılık tarihi, binlerce yıl öncesine dayanıyor ama kesin
başlangıç tarihini bilen yok. Kimi ilk çıkış yerinin Çin olduğunu iddia ederken, kimi ise Hint kökenli olduğunu belirtiyor. Tabii bu anlatımlar arasına, Şaman ayinleri
sırasında kullanılan bez bebeklerin zamanla kukla halini
aldığı yönündeki inancı ve ilk gölge kuklalarının Yunan
felsefesinde yer aldığı, hatta Mısır’ın asıl köken olduğu
yönündeki inançları da katmak gerekiyor.
Yani anlayacağınız bu noktadaki araştırmaların sonuçları
farklı farklı. Ve bizi tek bir kaynağa götürmüyor.
Kuklanın, kuklacılığın, ülkemiz topraklarında canlanmasının ise daha çok 1500’lü yıllara ait olduğu belirtiliyor.
İşte bu noktada sözü, kukla ustası ve İstanbul’da 10.’su
düzenlenen Kukla Festivali’nin sanat yönetmenliğini
yapan Cengiz Özek’e bırakıyoruz. Şunu da belirtelim; yazımız boyunca kendisinin görüşlerine sık sık başvurarak,
onunla yaptığımız keyifli sohbetten de bölümler aktaracağız.
“Bir kere Karagöz’ün çıkışını yazılı bir belgeye dayandırırsak, 1517’ye Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferine da834
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yandırmak gerekiyor. Yavuz Sultan Selim’in, Mısır’da o
devrin hükümdarını asmasını ve ipin iki defa kopmasını
anlatan bir oyun hazırlayan Memlüklü gölge oyuncusunu
alıp İstanbul’a getirmesiyle başlıyor bu serüven. Daha
sonra Mısır’da bu sanat unutuluyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nun oraya gönderdiği paşa aracılığıyla Karagöz, oradaki kukla, yeniden oluşturuluyor.
Onun için şu anda adına Aragoz diyorlar. Mısır’a gidip
sorduğunuz zaman, Türklerden gelmiştir bize kukla, diyorlar. Ama aslında Türklere Mısır’dan gelmiştir.”
Cengiz Özek, 12 yaşında başlamış Karagöz figürleri yapmaya. 15 günlük bir kurstan sonra yaptığı Karagöz figürlerini Kapalıçarşı’da satmaya başlamış. Ve bu işi daha
ayrıntılı bir şekilde öğrenmek için araştırmalar yapmış.
Yurtdışında açılan sergiler dışında, İstanbul’da aşağı-yukarı otuzun üstünde sergi açan Özek, “İlk açtığım sergi
ile birlikte Karagöz gösterileri de yapmaya başladım.
İlk yaptığım gösterilerde seyirciyle buluşmada bir problem
olduğunu hissediyordum. Ve tiyatroyu bilmek gerekir düşüncesiyle tiyatro kursuna gitmeye başladım.” diye anlatıyor o dönemini. Tevfik Gelenbe Tiyatrosu’nda aldığı
tiyatro kursu, akademide “Türk süsleme sanatları” üzerine görülen eğitim ve ardından konservatuarın tiyatro bölümündeki eğitimin ardından çeşitli tiyatrolarda çalışmaya
başlamış. Konservatuarla birlikte iş idaresini de okumuş.
Konservatuar bittikten sonra ve okuduğu süre içinde
Devlet Tiyatrosu, Şehir Tiyatroları, Dormen Tiyatrosu, bir
10 yıl kadar da Kenter Tiyatrosu’nda yönetici oyuncu ve
dekorları tasarlayan kişi olarak görev yapmış, bir sürü
afişe de imza atmış.
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Ve yurtdışında katıldığı çeşitli kukla festivallerinin ardından
ülkemizde uluslararası bir festival düzenlemenin ihtiyaç olduğuna karar vererek organizasyon işine girişmiş. İlki 1998
yılında düzenlenen festivalin ilk ikisini tamamen kendi olanaklarıyla düzenleyen Özek, 3. yılından itibaren de festivali
sponsorların katkılarıyla düzenlemeye başlamış. Artık 10.
yılını geride bırakan ve dünyada önemli bir yeri olan festivale, bugüne kadar 150’ye yakın grup katılmış.
“Her yıl değişik gruplara ev sahipliği yapmışız. Birçok
sergi açmışız. Çeşitli dosyalar oluşturmuşuz. Mesela Akdeniz kuklası üzerine bir dosya oluşturmuşuz. Workshoplar (atölye -bn-) düzenlemişiz. Ki bunlardan en
önemlisi kukla ve terapi üstüne oluşturduğumuz Workshop’tu. İşte biraz utanma duygusuyla, biraz kendi ülkemizdeki kuklayı tanıtabilmek duygusuyla bu festivali
yapmayı düşledik ve bu günlere geldik.” diye anlatıyor
bu süreci de Cengiz Özek.
Evet, onuncusu düzenlendi bu yıl festivalin. Birçok ülkeden katılımcının geldiği festivalle birlikte kukla tiyatrosunun bir kez daha gündeme geldiği, bir kez daha
izleyicinin dikkatini çektiği bir gerçek. Hatta okullarda
toplu olarak düzenlenen organizasyonlarla birlikte çocukların da o yaşlarda ilgisini çekmeye başlıyor festival.
Kukla deyip geçmemek gerekiyor tabi. Öyle renkli bir
dünya ki kuklalar dünyası, biraz göz attığınızda, biraz
takip ettiğinizde karşınıza çok ilginç örnekler çıkıyor.
Kukla, sadece güldürme aracı değil sonuçta. Tam tersine
çocuk için kendi dünyasını anlatma aracı olabiliyorken,
yeri geliyor Karagöz-Hacivat oyunlarında sıkça gördüğümüz haliyle bir taşlama aracı oluyor, yeri geliyor öğrenme, rahatlama ya da tedavi amaçlı kullanılabiliyor.
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Bir düşünelim, Pinokyo’nun yalan söyleyince burnunun
uzaması kadar hangi öykü çocuğa yalanın tehlikelerini
anlatabilir, örneğin? Ya da Susam Sokağı’nın renkli karakterlerinin çocukların dünyasına girdiği ve öğrettiği
kadar hangi program etkili olmuştur onlar üzerinde?
Sohbetimiz derinleştikçe tam da bunları konuşuyoruz
Cengiz Özek ile. “Çocuk için önemli bir unsur kukla.
Özellikle çocuklar kuklayla ilgilenmeli, kukla yapmalı
okullarında. Kendilerini ifade edebilmeliler. Birçok söyleyemediği şeyi çocuk elindeki bebekle, kuklayla annesine
söyler.
Biz de zaten festivali daha önceki yıllarda ‘İçinizdeki çocuğu çıkartın’ programıyla sunduk. Bunun için yuvalar
ve okullar kuklayla daha direk ilgilenmeli diye düşünüyorum.” diye anlatıyor çocuğun gelişiminde kuklanın
olası misyonunu.
Evet, çok çeşitleri var kuklaların. Ve her halkın da farklı
bir anlatım tekniği... Bizim ülkemizde kukla sanatı daha
çok Karagöz-Hacivat gibi gölge tiyatrosu üzerinden şekillenirken başka ülkelerde bu durum değişebiliyor.
“Asya’da daha çok gölge ağırlıklı bir kukla varken, Avrupa’da daha çok üç boyutlu kukla hâkim. Asya’da daha
din ağırlıklı kukla varken, Batı’da daha oyuna yönelik bir
şey gözüküyor. Zaman zaman ülkemizdeki kukla da tasavvufi bir noktaya kaysa da, Karagöz, oyun formatını
da hiçbir zaman kaybetmemiş. Belki bir sentez noktadaymış gibi... Çünkü gölgenin mistik yanı da var. Gölge
atanın ruhunu temsil ediyor Şamanizm’de. Eğer yaşadığımız dünya aydınlıksa ve beyaz onu temsil edebiliyorsa, öbür dünya da karanlıktır ve siyah da onu temsil
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ediyordur. Ak ve kara, ‘ying ve yang’ın bir dengede buluştuğu noktada kukla var.
Çünkü o kuklanın gölgesi bu tarafa geçiyor. Gölge nedir?
Karanlıktır. Bu tarafta da aydınlık vardır, ışık. Kukla ışıkla
gölgenin arasında durur. Öbür dünya ile bu dünyanın,
karanlıkla aydınlığın arasındaki iletişimi sağlayan bir unsurdur. Şamanizm gölgeyi atalara ulaşmakta kullanır.
Bununla da dünyanın kuruluşuyla ilgili tasavvufi bir mantık oluşturmak mümkün olabiliyor. Türklerin ailesindeki
biri öldükten sonra, bir odada onların kuklalarının yapıldığını ve her gün gelen yemeklerden onlara da ikram
edildiğini, Abdülkadir İnan araştırmalarında yazar. Şamanizm’in hüküm sürdüğü Tibet’te ölen bir kişinin ayak
taban derisinin yüzüldüğü ve o kişiyle ayak taban derisinden yapılmış figür vasıtasıyla ilişkiye geçildiğini, Metin
And’ın kitabından görebiliyoruz. Şu anda dünyada çok
çeşitli kuklalar yapılıyor.
Geleneksel tarzda yapılan, katıksız geleneksel kukla da
var, biraz modernize edilmiş, geleneksel fondaki kukla
da... Tamamen günümüzün bütün teknolojisini alabildiğine kullanan bir kukla formu da var. Hangi kukla daha
ileri derseniz, bence böyle bir şey yok. İnsanlar var
bence dünyada yaşayan; bazı insanların yaptığı bazı
kuklalar çok iyi oluyor...”
Kukla dünyasına girdikçe daha iyi anlıyoruz anlatılmak
isteneni. Toplumların yapısında ne kadar önemli bir yer
kapladığını ise ancak araştırmalarımız sonucunda görebiliyoruz.
Çünkü tarihe baktığımızda kuklanın etkileyici bir anlatım
şekline sahip olduğu kadar, kullandığı dille de güçlü bir
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sanat dalı haline geldiği ortaya çıkıyor. Yaşanan gerçekleri padişahın yüzüne söylediği, halka mesaj verdiği için
öldürülen Karagöz ve Hacivat’ın hikâyesi dillerdedir hala.
Mizahın yeri geldiğinde ne kadar vurucu olabileceğinin
de gösterisidir bu durum.
“Evet Karagöz’ün önemli unsurlarından biri de taşlamadır. Hatta birçok oyununun da bu amaçla yazıldığı söylenebilir. Zaten amacımız bunu başarabilmek. Bunu
yaptıkça başarılı olur ve ayakta kalabilirsiniz.
Mesela Aziz Nesin üç tane Karagöz oyunu yazmıştır,
üçü de günümüzle ilişkilendirilmiş Karagöz oyunlarıdır.
Oynandığı zaman son derece ses getirmiş oyunlardır.
Kesinlikle böyle olmalı ve böyle işler yapılmalı. Günümüzle paralellik taşımadan olmaz zaten. O zaman taşlama olmaz, neyi taşlayacaksın yani? Günümüzle ilgili
bir şeyi taşlaman gerekiyor ki yerine otursun taş, yoksa
ne anlamı var?”
Tabii sahip çıkmak gerekiyor. Çünkü halka mal olmuş
bu sanatlar, gün geçtikçe biz sahip çıkmadığımız sürece yok olmaya mahkûmlar. Teknolojinin bu kadar geliştiği, tüm değerlerin alt-üst edildiği bir çağda, bu
değerlere sahip çıkmak; onları yaşatmak, onlara hak ettikleri değeri vermek anlamına geliyor. “Karagöz ve
diğer kuklalarımıza, günümüzle paralellik taşıyacak
noktada, sanatçılarımızı yönlendirmemiz ve yüreklendirmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar bizim kendi kültürümüz, kendi kimliğimiz.. Buna sahip çıkmayacağız da
neye sahip çıkacağız? Kaybetmemek için haşır-neşir
olmamız gerekiyor... O açıdan çok önemli kendi tiyatrona, kendi kültürüne sahip çıkabilmek. Daha sahip çıkılması gereken bir sürü şey var...”
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Ve son olarak ise kuklanın yarattığı duygu seli üzerine
konuşuyoruz. Eline sihirli bir değneği almışçasına kuklayı
seven, sevinen insanlar görmüştüm ben, o kukla evine
ilk gittiğim zaman. Sanki karşılarında yıllardır hayallerindeki, özlemlerindeki sihirli bir güce kavuşmuş gibi sevinen insanlardı bunlar. Biraz da bu duyguyu anlamak
istediğimden son sorum kuklacılığın yarattığı duygular
üzerine oluyor. Yani seyircinin neler hissettiğini ve kendi
duygularını soruyoruz Cengiz Bey’e. Son sözleri o söylüyor. “Kukla seyredin kukla çok güzel bir şeydir. Kukla
insandaki maceracı, keşfedici dürtüleri harekete geçiriyor. Bu hepimizin içinde az ya da çok var ama bu duygularımızın farkına varınca çok mutlu oluyoruz. Önemli
olan bunun farkına varabilmek. İşte festivaller de bunun
için var zaten. Kendimizin farkına varabilmemiz için var.
Fırsattır, kendimizin farkına varabilmek için bu festival.
Daha önce hiç kukla seyretmemişseniz, en azından 11.
festivalde seyredin ve tanışın; kim bilir belki de hayran
olursunuz...”
Kukla çeşitleri:
El kuklası: Çoraptan yapılan en basit versiyonlarından
tutun da, vantrilokların (karnından konuşan insanlar) kucaklarına oturtup ağız ve çene bölgelerini tek elleriyle oynattıkları tiplere kadar pek çok çeşidi var el kuklalarının.
Büyük tipte olanların göz kapakları bile kuklacı tarafından içeriden bir mekanizma ile idare ediliyor. Küçük el
kuklalarının bu kadar karmaşık parçaları yok, ağız ve
gözleri açılıp kapanmıyor. Sadece el parmaklarının yardımıyla başı ve kolları hareket ettirilebiliyor.
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Kol kuklası: Oynatmak için iki kişi gerektiren kol kuklası
da benzer bir mekanizmaya sahiptir. Daha karmaşık bir
şekilde hareket eden kolları da olduğu için bir oynatıcıya
daha gerek vardır.
Parmak kuklası: Daha basit bir mekanizma olamaz herhalde. Parmağa takılan minicik bir kuklacık.
Çubuklu kukla: Yine aşağıdan idare edilen ama ayakları da olan kuklalardır. Arka taraftan vücudun çeşitli kısımlarına bağlı olan bir değnek mekanizmasıyla idare
edilirler. Endonezya adalarında yaygın olarak oynatılan
geleneksel “wayang golek” kuklaları bunlara örnektir.
İpli kukla: İple kontrol edilen kuklalara aynı zamanda
Fransızca bir kelime olan “marionette” de deniyor. Bu
romantik isim, Fransızca’da Hz. İsa’nın annesi Meryem’in, Ortaçağ zamanına ait figüründen gelen bir isim.
İpli kuklaların vücutları tamdır. Genel olarak ellerden,
ayaktan ve baştan bağlı olan iplerin uçları, artı ya da “H”
şeklindeki çıtaların uçlarına ve ortalarına bağlıdır. İki
eline bu çıtaları alan oynatıcı, bunları ustaca hareket ettirerek kuklalarını her şekle sokabilir.
Düz kuklalar: Kuklalar genellikle üç boyutlu olur. Ama
düz figürler, birbirine bağlı çeşitli vücut parçalarından oluşur ve aradaki eklem parçalarının aşağı yukarı oynayıp
alçalıp yükselmesine bağlı olarak hareket eder. İpli kuklalar gibi yukarıdan oynatılırlar.
841

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
Gölge oyunu kuklaları: Deri ya da başka bir mat malzemeden yapılan iki boyutlu kuklalar, arkalarına sabitlenen çubuklarla, yarı geçirgen bir ekranın arkasında
hareket ettirilirler. Mantık olarak oldukça basit görünse
de, ortaya çıkan sonuç oldukça renkli ve keyiflidir. Elbette
Karagöz ve Hacivat aklımıza ilk gelecek örnek olsa da,
Çin gölge oyunu kuklaları da meşhurdur.
Siyah ışık kuklası: Sadece asıl oynatıcının göründüğü,
diğer kişilerin ise siyah giysileri nedeniyle izleyicilerin fark
edemediği, karartılmış sahnede oynatılan, yarım insan
vücudu büyüklüğündeki kuklalardır. En ünlüsü, Japon
“bunraku” kuklalarıdır.
Su kuklası: Kökenleri Vietnam’a dayanan su kuklaları,
haliyle tahtadan mamul ve sahne olarak da havuz kullanılan kuklalardır. Su altında gizlenen uzun çubuklarla
idare edilirler.
Zıplayan Jack, humanette, kablo kontrollü kukla, uzaktan
kumandalı kukla gibi pek çok kukla türü daha sayabilir,
yine de eksik bırakmış oluruz ama dünyadaki bütün kuklalara yer vermemiz olanaksız. Yine de bir fikriniz olmuştur diye düşünüyoruz.
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GÜLÜŞÜN VE MİZAHIN ADI BİR HALK AYDINI:
NASREDDİN HOCA
Tavır Dergisi - Nisan 2008
Nasrettin Hoca kimdir? Bu soruyu garipsediniz belki. “Bu
topraklarda Hoca’yı tanımayan mı kalmış? da diyebilirsiniz. Doğrudur. Onu tanımamış, onunla tanışmamış, hayatında bir kez olsun onun fıkralarını dost sohbetlerinde
dinlememiş, o kahkahalara karışmamış kimse kalmamıştır herhalde. Şayet henüz tanımayan kalmışsa onlar da
mutlaka tanışacaklardır. Farkında olmadan, Hoca; girecektir. Bir de bakacak ki yüzünde kocaman bir gülüş
olmuş Hoca. Fakat davetsiz, bildiğince, en sivri diliyle,
en eleştirici haliyle, hazır cevaplığıyla gelip hayatına baştaki soruyu yineleyelim yine de: Nasrettin Hoca kimdir
gerçekten? O yalnızca güldüren, muzip, hazırcevap, sivri
dilli biri midir? Peki ne kadar tanıyoruz onu?
Nasrettin Hoca’nın adı herkese bir şeyler çağrıştırır kuşkusuz. En azından onu fıkralarından tanırız. Ya da televizyonlarda her yıl yapılan Nasrettin Hoca şenliklerinde,
o senenin en “gözde” komedyeninin nasıl kavuk-cüppe
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giyinip eşeğe ters bindiğini ve göle maya çaldığını izlerken hatırlarız.
O yoksul halkın mizahının adı, dili, zekasıdır, HacivatKaragöz gibi... Bunun için, o taşıdığı misyon için egemenler tarafından her yıl anması, şenliği yapılır. Her yıl
Nasrettin Hoca Şenliklerinde yapılanlar ve verilmek istenen mesajlar ortadadır!
Hoca’yı unutmamak adına yapılanlar, esasen onu yanlış
tanıtmaya ve unutturmaya çalışmaktan öte bir şey değildir. Unutmamak adına yapılan her şey onu gerçek kimliğinden soyutlamak ve aslında unutturmak için
yapılmaktadır. Çünkü mizah egemen sınıfla barışık yaşayamaz. O doğası gereği hep özgürdür.
Aydın ve muhaliftir mizah. Ve mazlumun zalime karşı savaşında mazlumun yanında, onun elinde silahtır. Bunu
en iyi egemenler bilir. Bunu bildikleri için de mizahla, mizahçıyla sürekli bir savaş halindeler. Mesela her yıl Nasrettin Hoca’yı temsil ettiklerini göstermek için onun
kılığına giren komedyenler mizahçı mıdır? Hayır değiller.
Ne kendileri mizahçıdır, ne de yaptıkları iş mizah... Onların yaptıkları şey, saray soytarısının hanedanları eğlendirmesinden öteye geçmez.
Mizah, ezilen halktan yanadır. Yoksul halkların egemenlere karşı yürüttüğü savaşta, en güçlü bombadan daha
güçlü bir silahtır. Yankıları, etkileri ve gücü geleceğe
taşan dalgalar gibidir.
Nasrettin Hoca halk aydınıdır. Halkın mizah dili, gülüşü,
zekasıdır. Nasrettin Hoca’nın aydınlığı, halkla arasına
mesafe koyan; araya perde geren; yukarıdan bakan;
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halkı “öteki” gören; onların dili, algısı, düşünceleriyle konuşmayı, anlamayı, düşünmeyi kendine yakıştırmayan;
ithal bir aydınlık değildir. Onun aydınlığında Anadolu insanını; onların dilinin rengini, kokusunu, bakışını, zekasını görürüz. O tepeden tırnağa bu topraklarla
bütünleşmiştir.
Nasrettin Hoca yoksul, halktan biridir. Mektep, medrese
görmüşlüğü olmasa da, o özünde yoksul bir köy bilgesidir. Her sabah karşılaştıkları, sofrasına diz kırdıkları,
sohbetlerine bağdaş kurdukları, acılarında, sevinçlerinde, omuz başında gördükleri, dara düştüklerinde
koşup yardım istedikleri, takılıp şakalaştıkları, kendilerinden biridir. Bu noktada fıkralarında onun yaşamına, yaşayışına dair bilgiler doludur...
Nasrettin Hoca, derin bir hoşgörüye sahiptir. Örneğin;
kadı iken, hem davacıyı hem de davalıyı haklı görmesi;
bunun üzerine “Yahu ikisi birden nasıl haklı olabilir?”
diyen karısına, “Vallahi hanım, sen de haklısın.” cevabındaki hoşgörüsü gibi! Fakat onun hoşgörülülüğü ilkesiz, her şeyi hoş gören bomboş bir hoşgörü değildir.
Onun hoşgörüsü kamil insan oluşundan, kalender ve
halden anlayanın hoşgörüsüdür. Onun hoşgörülülüğü bilgeliğindedir.
Sivri dillidir. Zeki, muzip, hazırcevap... Onun fıkralarında
Anadolu insanının hallerini ve zekasını görürüz. Bu yanıyla, dilden dile, gönülden gönüle çağıldayarak gelebilen
fıkralardan hangileri Nasrettin Hoca’nın üretimi, hangileri
halkın yaratıp Hoca’ya mal ettikleridir, belli değildir.
Fıkraların kime ait olduğu, onların doğru bir şekilde ayrıştırılması belki folklorcular için önemlidir. Fakat esasen
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görülmesi gereken Nasrettin Hoca mizahının Anadolu
halkının mizahı olmasıdır. Bu yanıyla Hoca’nın adıyla diyeceğini demiştir Anadolu insanı. Gün gelmiş zorba hükümranlarla dalgasını geçmiştir. Bu “dalga”, ölüm
korkusunu yenmiş olanları ölümle korkutma çabalarına
gösterdikleri gülüşün kendisidir.
Onların karşı konulmaz gibi görünen devasa askeri gücüne, yıkılmaz gibi duran hükümdarlıklara, kaç devlete
aynı anda hükmediyor olmalarına bakmaksızın; onları
küçümseyerek, onlardan korkmayarak, bugün yıkılmaz
gibi görünen o devasa güçlerinin kum kalesi gibi dağılacağına inanarak, mizahı silah gibi kullanmışlardır. Mesela; Timur-Nasrettin Hoca ilişkilerinin anlatıldığı fıkralar
bunlardandır. Bu fıkralar, Anadolu insanının Nasreddin
Hoca’nın ağzından Timur’un zulmüne, baskısına, sömürü ve talanına diyeceğini demesidir. Biliniyor ki Timur
ve Hoca aynı dönem yaşamamışlardır. Ve karşılaşmaları
bu yüzden mümkün değildir. Fakat Anadolu’nun her insanı Nasrettin Hoca’dır aynı zamanda. Ve zorbalara,
zulme karşı mücadele bayrağını yükseltmiş ve o kavganın mizahını da yapmışlardır.
Peki Nasrettin Hoca ne zaman ve nerede yaşamıştır?
Hoca: “Sivrihisar’ın Hortu Köyü’nde doğmuş (1208), sonradan Akşehir’e göçmüş (1237), 1284 yılında da ölmüştür...” ve yaşadığı dönem Selçuklu Hanedanlığının son
demleri ve Moğolların Anadolu’yu yağma, talan ettikleri
dönemdir. Bu dönemde Nasrettin Hoca, direniş cephesindeki yerini almıştır. Timur’la karşılaşmasa da, Kösedağı Savaşı’nda Selçukluları yenen Moğolları, direnişle
karşılayanlardandır. Kimi “aydınlar” gibi “Başımızı ayak
yaptık / Ceyhan’dan gelenleri karşıladık.” diyenler gibi
karşılamamıştır.
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Çünkü Nasrettin Hoca da yoksuldur cümle Nasrettinler
gibi. Onun da kursağına bir tike et girmez. Onun da sofrasındaki ekmeği son lokmasına varıncaya dek vergi
diye alırlar. Hoca bunu da anlatır fıkralarında.
Hoca’nın canı nice zamandır ciğer yemek istiyormuş
fakat bir türlü tedbiri elden bırakıp ciğer almaya gitmiyormuş. Günlerden bir gün gözünü iyice karartmış Hoca.
Cebindeki son meteliğine kadar ne kadar parası varsa
verip ciğer almış.
Evin yolunu tutmadan onu kasaptan çıktığını gören çok
bilmiş bir geveze, Hoca’nın yolunu kesmiş. Ve ciğer pişirme üzerine bin bir tarif yapmış. Hoca biraz ilgisini çektiğinden daha fazlası da adamı başından savmak için
ciğer pişirme tariflerinden birini yazdırmış adama ve bir
eline ciğer, diğerinde tarif düşmüş yola. Bir müddet yürüdükten sonra, nereden geldiğini anlamadığı bir kuzgun
inip ciğeri kapmış.
Hoca’nın elinden ciğeri kapar kapmaz havalanmış. Bir
müddet kuzgunun peşinden koşmuş Hoca. Ama kuzgunu yakalayamayacağını anladığı zaman elindeki tarifi
sallayarak, “Tarifi bendedir.” diye bağırmış. Bugün o
ciğer tarifini veren çokbilmişleri her kurban bayramında
“Aman etleri şöyle pişirin, böyle yiyin, çok yemeyin.” teranelerini sıralarken izliyoruz. Milletin evine et giriyor mu
ki “çok yemeyin” akılı veriyorsun! demeden Hoca’nın
anlatmak istediğine bakalım. Hoca’nın yaşadığı dönemin
tablosudur bu fıkra.
Moğol ve Selçuklu leşe inen kuzgun gibi yoksul halkın
sırtına çöreklenmiş, iliğini kemiğini sömürmekte, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemekte, halkı perperişan, ser847
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sefil bırakmakta ve zulüm altında, katliamlarla, kestikleri
başla, döktükleri kanla, aldıkları canla fukara halkın bahtını karartmaktalar...
Fakat o çalıp götürdüklerini, soyup yuttuklarını, sömürdüklerini, deveyi havuduyla yuttuklarını ağız tadıyla yiyemeyeceklerini, onlar üzerinde zevk-ü sefa
süremeyeceklerini, dillendirir Hoca.
Çünkü o ciğeri ağız tadıyla yemenin tarifi hocadadır.
Hoca, halkın kendisidir. Ve halkın rızkını, alın terini sömürenler, çalıp çırpanların karşısına o fukara halk bir kez
karşı çıkmaya görsün. Ondan sonra yedikleri her lokma
boğazına dizilir onların? İşte o halk dikilmiştir karşılarına.
Ve o tarif de uzar gelir bugüne ve bugünün egemenlerinin dilinde, “Gecekondulardan gelip boğazımızı kesecekler” olarak görürüz o tarifi. Tarif, emek verenlerin
elinde pişen bir lokma ekmeğin daha güzel, daha iyi olduğunu gösteriyor. Ve Nasrettin Hoca yoksul halkın arasında en doğal, en rahat haliyle kendisi olabilir.
Nasreddin Hoca bireyciliğe, bencilliğe, duyarsızlığa, boş
vermişliğe, bananeciliğe karşıdır. O paylaşandır. Toplumcudur. Dayanışmayı savunur. Her dem görülen açgözlü,
çıkarcı, bencil, cimri ve tamahkarları hiç sevmez. İnsanın
kendisine değil de makam, mevki, sıfat, kariyere değer
verenlerle işi olmaz. Ve gün dönmüş, fıkra odur ki Hoca
kadılığa yükselmiştir. Kasaba ileri gelenleri, ayan eşraf
tüccarı bir ziyafet vermişler. Hoca’yı da davet etmişler.
Ve Hoca davete gündelik kıyafetleriyle icabet etmiş. Kendisini değil sofraya davet etmek, selam bile veren olmamış. Hoca o hışımla eve gelmiş ve giyinip cüppesini,
kürkünü yeniden ziyafete varmış.
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Bu kere, az önce kendisine tepeden bakan, bir selamı
esirgeyenler bir hürmet, bir karşılama, bir muhiplik göstermişler, ki hoca dahi şaşmış. Ve çıkarıp kürkünü sofraya
atmış. Ve “Madem ki hürmet, saygı selam kürkedir, o
vakit ye kürküm ye” demiş Hoca. Makam-mevki uğruna,
yetki, kıdem, kariyer için birbirinin kuyusunu kazan, etmedik dalavere bırakmayanların Hoca’yla bir ilişkisi olamaz.
Göremezsiniz de zaten onlarla gülüp eğlendiğini.
O halka, kula kul olmamayı öğütler. Ve bugün bu çıkarcı
çevreleri her yanda görmek acı verse de Hoca gibi hiçbir
makam, mevki, sıfat, yetki için ve onların önünde eğilmeyenlerde var bu topraklarda...
Nasrettin Hoca kişiliğinde Anadolu halkının bilgeliğini, kamilliğini, zekiliğini, yarınlara umutla bakışını, saflığını, temizliğini, dürüstlüğünü, paylaşımcılığını, birbirine
saygıyı-sevgiyi, kardeşçe yaşamayı ve aynı zamanda
sivri dilli, hazırcevap, nüktedan ve özgür tabiatlı oluşunu
görmekteyiz.
Muktedirlerin yüzyıllardır birbirine düşürmeye, düşman
etmeye çabalamasına karşın “tavuklarının birbirine karışması” kadar birlik ve bütünlük içinde yaşamayı seçmiştir halkımız. Ve bu sebeple, bugün dayatılan empoze
edilen tüm o kirleri bu halk içinde maya tutmaz. Bundan
dolayı Anadolu insanının çehresini gösteren Nasrettin
Hoca’yı bugün çok daha iyi tanımalı, anlamalı ve yaşatmalıyız.
Onun “Şeyh Nasirü’d din Ebü’l Hakayık Mahmut Bin Ahmet
el Hayi, yani Ahi Evran olduğu” tartışması da folklorcular;
Nasreddin Hoca’nın, Anadolu halkının bilincinde ve gönlünde kim olduğu tartışma götürmez sadelikte nettir.
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O Anadolu halkının mizah dili, zekası, hazır cevaplılığı,
eleştirinin keskin kılıcıdır. O halktan biri ve halkın aydınıdır. O halkın kendisidir. Çünkü Hoca halkla bütünleşmiştir.
Nasrettin Hoca halktır! Ve öyle kalacak. Halkın yaşamının bir parçası olarak!
* Varlık Dergisi, Ağustos 2007
** Mevlana
*** Bilim ve Gelecek Eylül 2007
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EVRENSEL ÇEVRESİNİN SAVRULUŞUNDA
SON NOKTA “HOMUR”
Vatan Dergisi - 21 Şubat 2000
Yeni bir “mizah-karikatür” dergisi, aralık ayında Evrensel Gazetesinin eki olarak yayın hayatına başladı.
Dergi yayın hayatına girmeden önce Evrensel Gazetesinde duyurusu ve reklamı yapılmıştı. Gazetedeki bu tanıtımları okuyanlar, neyle karşılaşacakları konusunda
böylece fikir sahibi oldular. “Homurdanıyoruz... Homurdanıyoruz... Elimizin Homur’uyla her işe karışıyoruz.” gibi esprilerle (!) yapılan tanıtımı bile “Homur”cuların nasıl bir
mizah anlayışına sahip olduklarının işaretlerini veriyordu.
Derginin ilk sayısının yayınlandığı gün Evrensel Gazetesinde yer alan; “Birlikte homurdanmak dileğiyle!”
başlıklı yazıda, derginin çıktığı müjdeleniyor ve “Homur”
çalışanlarının düşüncelerine yer veriliyordu. Söylediklerine bakılırsa oldukça iddialıydılar. “Homur’un beslendiği
kanallar başta toplumsal muhalefettir” diyorlardı. Oysa
daha ilk sayısından itibaren, burjuva muhalefetin bile ge851
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risinde kalan bu derginin sayfalarında ilk göze çarpan
yan ahlaki çürüme ve dejenerasyondu. Toplumsal muhalefete “homurdanma”nın ötesinde bir katkıda bulunma iddiası ve çapı yoktur derginin. Daha başından,
toplumsal muhalefetten değil ama burjuva ideolojisinden
ve kültüründen beslenme konusunda bir hayli mesafe
kat ettiğini göstermektedir. İşte “bu kadar da olmaz” dedirten iğrenç bir örnek:
Homur Dergisi’nin 3. sayfasında sürekli olarak yayınlanan bir köşe yer alıyor. “Hasbihal” adlı bu köşede bir
resim göze çarpıyor. İlk bakışta insan yüzünü andırıyor,
ama biraz dikkatli bakınca anlıyorsunuz ki bu, üzerine
burun, bıyık ve gözlük monte edilmiş belden aşağı bir
resim... Peki ama neden? Ne anlatılmak isteniyor, ne
mesaj verilmek isteniyor bununla? Bunun mizahla, güldürmeceyle ne ilgisi olabilir ki? Bunu anlamak mümkün
değildir. Tabii, resim böyle olunca yazılanlar da ona uygunluk arz ediyor. Birbiri ardına sıralanmış ve bırakın güldürmeyi, tebessüm ettirmeyi, tiksinti uyandıran
saçmalıkların ara sına yerleştirilmiş belden aşağı espriler
yer alıyor.
2. sayıdaki “Hasbihal” köşesindeki ifadeler şöyle: “Her
vatandaş mutlaka düdüklenmelidir. Eğer siz de hala düdüklenmemişseniz acilen devlete başvurup benim düdüğüm yok hemen düdükleyin’ deyip kendinizi
düdüklettirin.”
Eleştirmek için yazarken bile rahatsızlık verici ifadeler.
Daha fazla örneğe gerek yok sanırız. Burjuva basındaki
mizah köşelerinde ya da medya tekellerinin çıkardığı
mizah dergilerinde yer alan dejenerasyonu ve ahlaksızlıklara “Homur”da bolca örnek bulmak mümkün.
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Ancak vahim olan bütün bunların, “devrimci... ilerici...
emekten yana” bir kimliğe sahip olduğunu iddia eden
Evrensel’in çıkardığı mizah dergisinde yer almasıdır. Eşyanın adını doğru koymak gerekir. Bunun adı çürümedir,
yozlaşmadır, ahlaki değerlerden yoksunluktur. Üstelik bir
de bunları, düzeni ve düzenin sahiplerini “eleştirme”
adına yapmaktadırlar. “Eleştiri” dedikleri ise düzenin
pisliklerini kanıksatmaktan, gülüp geçilecek bir olay haline getirerek meşrulaştırmaktan başka bir şey değildir.
Burjuvazinin yöntemlerinden biridir aynı zamanda.
“Homur”, piyasadaki benzerlerinden bir farklılık taşımamaktadır. Dolayısıyla, bırakın farklı ses olmayı, ancak
aynı rengin farklı bir tonu olabilir. Homur, onların hitap
ettiği “okur” kitlesinden nasiplenmeye çalışarak yoluna
bir süre daha devam edebilir. Ancak “toplumsal muhalefet” lafını ağzına almamalıdır. Çünkü bu haliyle katkısından çok zararı olacaktır.
“HOMUR”u Yaratan Kültür Nasıl Yerleşti?
“Evrensel” çevresi her şeyden önce, böyle bir dergiyi
hazmedebilmelerini sağlayan ideolojik çizgilerini ve düşünce biçimlerini sorgulamalıdır. Evrensel çevresi neden
bu durumdan rahatsızlık duymuyor? Bunun da tek bir cevabı vardır... Burjuva kültürden etkilenmeye çok müsait
bir ideolojik zeminde tutunmaya çalışmalarıdır.
“Mizah Ciddi İştir”
Evrensel Gazetesi’nin 30 Ocak 2000 tarihli Pazar Eki’nin
kapağında aynen bu sözler yer alıyor. 2. sayfada ise, mizahın işlevinden, tarihsel rolünden vs. dem vuruluyor,
‘zamane mizahçıları’na çatılıyor ve “Mizahi, mizah duygusunu, hem onun tarihsel varlığına yönelik saygı ve
belki daha önemlisi-kaygıyla ‘ciddi’ bir iş olarak ele alan”
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bir yaklaşım öneriliyordu. “Abuk-subuk cilveleşmeleri ve
cinsel paslaşmaları kim mizah diye yutturabilir. Güldürmeyin bizi...” diyorlardı bir de.
Pes doğrusu... İnsan sormadan edemiyor. Acaba bu satırların yazarı, kendi dergisinin mizah ekini bir kez bile
olsun eline almamış mıdır?
Doğrudur, mizah ciddi bir iştir. Çünkü kaynağını ülke gerçekliğinden ve ezenlerle ezilenler arasındaki mücadeleden alır. Bu yanıyla, nasıl ki, burjuvazinin elinde, kendi
ideolojisini ve kültürünü kitlelere zorla dayatmanın bir
aracıysa, devrimciler açısından da kendilerini ifade edebilecekleri bir araç işlevi görmelidir.
Evrenselcilere önerimiz, “Homur” tarzı bir mizahtan
hemen vazgeçmeleridir. Onu yapanlar bolca var.
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DEVRİMCİ HALK FESTİVALLERİ

HİÇ BİTMESİN BU GECE
“YAŞADIM DİYEBİLMEK İÇİN…”
Tavır - Mart 2007
I.
Yaşadım diyebilmek için, ne için yaşadığını bilmek gerek.
“Yaşadım” diyebilmek için hissederek, severek, bilerek
yaşamak gerek. Yaşadım diyebilmek için, belki de 122
kere ölmek gerek.
O kadar çok öldük ki, ne kadar çok öldüysek, her ölenle
bir kere daha yaşamayı ve yaşamın anlamını sorgular
olduk.
Öyle güzel bir hayat düşledik ki, uğruna öldük...
İnsanın insana yasak edildiği zamanlarda ise ayakta ölen
çınarlar gibi, dallarımız yapraklarımız dökülür gibi öldük,
on kere, yüz kere, yüz yirmi iki kere...
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Ve insanoğlu insanlığından utanmasın diyeydi her şey.
Kim hatırlar ve kim anlatabilir ki o anı?
Giden geri dönmemiştir çünkü.
Yatağında uzanırken son defa, aslında savaşın en ön
cephesinde savaşmaktadır ölüm orucuna yatan kişi.
Bunu kaç kişi anlayabilir ve anlatabilir?
Ve huzurludur; çünkü gülüşünü saklamaz. Huzurludur ve
“yaşadım” diyebilmektedir. İşte bunu ancak onların son
anlarında başucunda türkü söyleyenler anlar.
Son anlarında ellerini tutanlar anlar.
Ve Fatma'nın ellerinden tutarken bir kez daha hissettik
bunu. Gözlerimizin en derinine bakıyordu Fatma Koyupınar, o kocaman, zeytin karası gözleriyle. Gözlerine bakarak söz vermemizi istiyordu. “Ben son olayım, başka
yoldaşım ölmesin” derken. İnsanlığın yaşadığı bu büyük
trajediye son verilmesini ve bizim de bu mücadeleden
yorulmamamızı istiyordu.
Ve Behiç ve Gülcan ve Sevgi, açlığın gemisinde ağır ağır
ilerliyordu.
Hayatın anlamını herkes sorguladı 293 gün boyunca, defalarca kez. Boğazından geçen her lokmada sorguladı
bir kez daha...
Birbirimizin gözlerinin içine bakarak konuşmayı öğrettiler
bize. Tek bir kelimeye bile gerek duymadan... Ve birbirimizin gözlerine baktık yaşamak, yaşatmak ve yaşadım
diyebilmek için.
860

yoz festivallere kars¸i halk festivalleri
Tecrite Karşı Sanatçılar, işte tam da bu zamanda
doğdu. Sabrın tükendiği anda. Onurdan ölenlerin 122’yi
bulduğu anda. Yüreklerin, göğüs kafeslerine sığmadığı
anda doğdu.
Kimi zaman Behiç’in başına toplandık, açlıktan incecik
kalmış ellerini sımsıkı kavrayarak... Bilinci kapanmadan
sesimizi duysun istedik, and içtik. Belki aramızdan ayrılıp
gidecekti ama henüz bilinci açıkken insanlığın huzurunda bir söz vermeliydik kendisine, verdik. Sanatın diliyle anlatacaktık insanlığa yaşatılan zulmü ve kederi.
Notalara, tuvallere dokunan parmaklarımız şimdi Behiç’in ellerini sımsıkı kavrıyordu. Hiç bırakmak istemedik
ve o da bırakıp gitmedi bizi.
Ellerimiz onun ellerindeyken sanatın dilinden umudu anlatmaya koyulduk yine. Büyük kocaman bir gece düzenleyerek sesimizi daha güçlü duyurmak istedik. Sahne
bizimdi, sahne kocamandı. Sanat, kendi dilinden 7 yılın
tanıklığını dökecekti sahneye.
Bu hayallerle ve umutlarla aylar öncesinden başladı hazırlığımız. Günler günleri kovaladı. Yapacağımız gece,
tecride bir darbe daha vuracaktı. Sanat, tarih önünde tecrit zulmünü yargılayacaktı.
Gecemizin hazırlıkları tatlı bir heyecanla sürerken bir gelişme oldu ve Adalet Bakanlığı tarafından F Tiplerindeki
tecrit koşullarının düzeltilmesine ilişkin bir genelge çıkarılıyordu. Tüm bu gelişmeler üzerine ölüm orucuna ara
verildi. Behiç, Gülcan ve Sevgi hastaneye kaldırıldı. Hepimiz koşup gittik yine Behiç'in yanına. Ellerimiz yine ellerinde, uğurladık Behiç’i.
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Konser için hazırlıklarımızı daha da hızlandırdık. Ve o
gün geldi çattı...
11 Şubat Pazar gününün sabahı, gözlerimizi açtık ve tatlı
bir telaşla güne başladık.
Beş bin kişi... Beş bin çift göz, beş bin yürek dolacaktık
salona. Hayatımızın son 7 yılını izleyecektik. Sahnede
biz olacaktık.
II.
Kapıdan girer girmez, baktık ki klasik bir konser telaşının
yerini bir panayır havası almış. Halaylar horonlar... Lazlar... Kürtler... Halklar bir arada; kardeşçe sesleri birbirine
karışıyor.
Tecrite Karşı Sanatçılar yine ait oldukları yerde, halkla iç
içe... Enstrümanlarını alan gelmiş, halkın içine karışmış.
Tiyatro oyuncuları köşede kısa gösterilerini yapıyorlar.
İlk adımımızı attığımızda içeri, bizleri gardiyanlar karşıladı. “Bir arada durmayın, dağılın hadi” diye çemkirdiler
suratımıza... Öfkelendik birdenbire. Üzerimize ateşler
bastı. Siyah giysili kadın ve erkekler, halay çekenleri itiyor, sevinmelerine tahammül edemiyor. Kitap standına
yaklaşmak isteyenleri, tehditkâr bakışlarla oradan uzaklaştırıyor: “Niye kitap okuyorsun? Ne var!”
Kavgaya girişiyorduk ki, bunların tiyatrocu, yaşananların da
bir oyun olduğunu öğrendik. Ama yine de üzerimize bir ateş
bastı. Sen biliyorsundur bunun bir oyun olduğunu. Çünkü
diğer arkadaşlarınla oturup düşünmüşsündür bunun üzerine. Nasıl hissettiğimizi anlamalılar F tiplerinde...
862

yoz festivallere kars¸i halk festivalleri
Anladık. Belki sadece birazını... Ama yine de o sıcak öfkeyi çok iyi anladık.
Kalabalıktı epey. Sevindik için için, ne kadar çoğuz diye.
Karanfil yolundan çıktık önce. Karıştık diğerlerinin arasına.
Bir ressam fırça uzattı bize. Önümüzde bembeyaz bir
tuval. Özgürüz, ne çizmek istersek. Zulmün tarihini mi
yazsak? Kaç canımızın gittiğini mi? Tecridi bir yerinden
kırmanın mutluluğunu mu? Ama bitmediğini mi daha...
Ne yazsak?
Kimisi Mahir diyor kısaca, kimisi bir karanfil çiziyor.
O şiir aklına geliveriyor insanın; “Bana mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?” Neyin resmini yapacağız biz
buraya? “Hadi” diyor ressam, “Özgürsünüz.” Mutluluğun
da, hüznün de, özgürlüğün de resmini yapabilirsiniz.
Elimiz titreyerek tutsak da baştan fırçayı, sonra daha da
ustalaşarak çiziyoruz, bir karanfil, bir kuş...
Sahnedeyiz artık. Gözlerimiz ve yüreğimiz o sahnede.
Altı tane kadın... Onları biliyor olmalısın. Hani o yüzlerinde beyaz maskelerle, ambulanstan inip sahneye çıkan
altı kavrulmuş kadın. Ve hani 122 karanfil boy vermiş
sahnenin ortasında. Sen bunların hepsinden haberdar
olmalısın. Ama ben yine de sana anlatayım buradan.
III.
Başta dedim ya sana “Altı kadın” diye. Onlar operasyon
diye bağırarak koşuşturmadan önce yüreğimizde, “Tec863
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ritten sorumlu” bakan oturtuluyor sahnenin köşesine, bir
hücrenin içerisine. O yine her şeye tanıklık edecek.
Başka bir köşede ise turuncu önlükleriyle tecritteki aydınlar tanık her şeye. Ve biz bir kez daha uzaklardan izliyoruz her şeyi.
İşte geliyorlar koşturarak. Art arda fırlıyorlar: “operasyon”, “operasyon”, “operasyooooon...”
“Teslim olun” diyor köşeden işbirlikçilerin, uşakların temsilcisi. Kaldırıyor başını birinci kadın; “Biz zaten dört
duvar arasında değil miyiz? Nasıl teslim olacağız?” “Yanıyoruz” diyor bir diğeri, “Seyhaaan! Gülizaarr! Nerdesiniz!”
Dumanlar... Yıkılıyorlar yavaş yavaş. “Direnin” diyoruz
içimizden, “Direnin.”
Ve bir başka kadın fırlıyor ayağa. “Teslim olacağız ha!
Emperyalizme, işbirlikçilerine, halkımızın kanını emenlere teslim olacağız?” Orada doluyor coşkuyla yüreklerimiz. Arkadaki ekran veriyor haykıran genç kadının
yüzündeki bütün renkleri. Hangi karanfilimizdin sen?
Hangi yanık karanfilimiz? Söyle her şeyi söyle!
Bağırıyor yanık karanfiller: “Ya zafer, ya ölüm!”
En çarpıcısı neydi biliyor musun? Yüreklerimizin taştığı
an. Ahmet Kulaksız’ın sahneye çıktığı an, Canan ve
Zehra’nın ekrandaki çiçek gibi gülüşleriydi. Bilmem gördün mü, biz hepimiz ayağa kalktık işte o an. O keskin
acının ve onurun karşısında saygıdan bir tek ayağa
kalkmaya yetti gücümüz. Kocaman bir salon, binlerce
kişi ayakta...
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Gözlerimizi kırpmadan dikilip kaldık. Kapatsak gözlerimizi, akıp gidecek gözyaşlarımız.
Ki bizi bir hüzünlendiren, bir güldüren etkinlikti; tam ağlayacakken usta tiyatrocumuz kahkahalara boğuverdi
bizi.
O yanı çok güzeldi biliyor musun? Yani bir hüzünlenip bir
neşelenmekten allak bullak oldu içlerimiz. İyi de oldu. Olmalı çünkü. Ki bunu en güzel belki de en net, Avukat Selçuk Kozağaçlı ifade etti: “Şimdi asıl görev sizlere
düşüyor. Direnişçilerimiz tecridi bir yerinden kırdılar ama
bu mücadeleyi büyütecek olan sizlersiniz. Direnişçiler
sizlere bir şans tanıdı aslında...” İşte böyle seslendi bizlere. “Bizim çocuklar kazanacak” diyerek sözünü bitiren
Cezmi Ersöz tamamlıyordu onu. Cahit Berkay, “Selvi
Boylum Al Yazmalım”ın, sevgi emektir diyen melodisini
çalarken sahnede, başlarındaki al yazmalarıyla kadın direnişçilerimiz canlanıyordu gözlerimizde. “İstemeden
seksen iki yaşına geldim, bu yüzden su içmem gerekiyor” diyerek yüzümüzde tebessümler açtıran koca çınar
Arif Damar şiirlerini okurken, en gençlerimiz tükenen
enerjilerinden utanıyordu. Ruhan Mavruk’un o tükenmeyen coşkusu ise hemen hepimizi zapt etmişti.
Aydınlar sahneye mevcutlu olarak, sloganlarla getirilirken içimizden eşlik etmek geliyordu seslerine...
IV.
Bir bir sloganlarla çıkıyordu aydınlar. Kimisi yaşamın içinden zaten alışık rolüne. Alışık olmayan bile alıştı artık.
Birçok yerde oynadık tecrit oyununu çünkü. Efkan Şeşen’i kaldırıyorlar yerinden. Bir bir sıralıyorlar günahla865
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rını. “Adalet Bakanlığının önüne yürümüş bu şahıs, Adalet Bakanı’yla görüşmek için. Siz gördünüz mü efendim
bu şahsı?” diye soruyor başgardiyan, tecrit altındaki bakana.
Görmemiştir tabii. Bizler oraya gittiğimizde muhatap olacak bir görevli bile bulamamıştık ki! Biz bu ülkenin aydınlarıyız, demiştik. Bakan yerinde yok, demişti sadece
bir kapı görevlisi bize. Efkan Şeşen’den sonra İlkay Akkaya’yı getiriyorlar sahneye.
V.
İlkay Akkaya, kadife sesiyle Adıyaman ağıdını yakarken,
122’lerin resimleri bir bir aydınlanıyordu ekranda. Hissedilen şeyi tarif etmek işte burada imkânsızlaşıyor. Öyle
bir ürperiyor ki içimiz. O anda ne desek, ne etsek kar
etmez.
Bu arada bütün ısrarlarına rağmen Grup Yorum anlamsız
gerekçelerle sahneye çıkarılmıyor.
Aramızdan türküler susmaz, halaylar sürer diye haykıran
arkadaşlarımız var. Bir kurgu da olsa, bir oyun da olsa
alışkanlıktan işte öfkeleniyoruz. Kaç kez haykırdık bu
sloganı...
Sonunda Grup Yorum işgal ediyor sahneyi. Hep böyle
değil midir? Kimseden lütuf beklemedi Yorum. Hakkı
olanı istedi, vermezlerse aldı. Dinleyicileriyle buluşmasına hiçbir güç engel olamadı Yorum’un. Ve işte sahnede
22 yıllık tarihiyle Yorumcular; genç, gülen, devrimci yüzleriyle.
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Sahne işgali, Yorum’un geleneğine gönderme oluyordu.
“Haydi Kol Kola” şarkısıyla başlıyor Yorum. Bütün salon,
binlerce insan halaya duruyor coşkuyla.
Sahneye çıkan her aydına bir karanfil vererek, şehitlerimizin son sözlerinden bir kesit okuyan altı kadın da duruyor sonunda halaya. İsyan eden gardiyanlar da
dayanamıyor daha fazla.
Sonra Fatma Koyupınar beliriyor ekranda. Koskocaman, kapkara gözleriyle, bakıyor ta gözlerimizin içine.
Öyle yalın, öyle sade, anlaşılır söylüyor ki her şeyi. Varlığı insanlık onurunun canlı bir abidesi gibi. “Ben son
olayım” diyor zorlukla. Sonra Gülcan Görüroğlu’nun
güleç yüzü beliriyor ekranda. Belki utanıyor kameraya
konuşmaktan. Ne söyleyeceğini bilemiyor. Sözü nasıl
bitireceğini... Sanki sahnenin ortasında gibi heyecanlı.
O ve ardından Behiç Aşçı selamlıyor hepimizi. Bizler
öyle özlemişiz ki onları. Çok uzak bir yerden, yıllar
sonra geri dönmüşler gibi. Hatta fısıldaşmalar var salonda, “Belki Behiç Aşçı da gelmiştir. Belki sonunda bir
sürpriz yapacaklar bize.”
Biz biliyoruz sağlık durumunun buna müsade etmeyeceğini. Ama yine ses etmiyoruz bekleyenlere.
VI.
Grup Yorum bir şeyler karıştırıyor sahnede, heyecanla
bakıyoruz. Aydınlar, eski gardiyanlar toplanıyorlar bir köşede. Sonra yürüyorlar başgardiyanın üzerine ve atıyorlar onu bir çırpıda tecride. Herkes çıkarıyor üzerinde
numara yazılı önlüklerini. Ve karanfiller yağdırıyorlar üzerimize. Coşku görülmeye değer. Tecride karşı bestelenen
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ortak eser söyleniyor sahnede. O kadar sıcak bir ezgi ki,
ilk defa duyanlar bile eşlik ediyorlar şarkıya.
Hep birlikte başlıyoruz türkülerimizi söylemeye. Öyle
kaptırmışız ki kendimizi oyuna, yeni bir kutlama daha yapıyoruz sanki; başgardiyanı sonunda susturduk, diye.
Benim misafirlerim var yanımda. Hafifçe kulağıma eğilip
diyor ki, “Hani başgardiyan, televoleleri izleyin, magazinleri izleyin dedi ya bize. Şimdi bu ekrana baktıktan sonra,
bu havayı soluduktan sonra öyle bir uzak geliyor ki bana
o bahsettikleri. Ama o ekranlara bakarken de, burası çok
uzakmış gibi geliyordu. Gerçekten kendi gerçeklerimizden bile tecrit edildik. Şimdi bu etkinlik hiç bitsin istemiyorum. Bu etkinlik gibi yaşamak istiyorum”
Sence de her şeyi özetlemiyor mu bu sözler?
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ORTAK DÜŞMANA KARŞI TEK SES
Tavır - Şubat 2008
1950’li yıllardan bu yana aynı toprakları, yeryüzünü paylaştığımız tüm halkların tarihine baktığınızda; akan tüm
kanların, yaşanan tüm acıların ardında aynı imzayı görürsünüz: Amerika!
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin başlattığı “Ortak Düşman
Amerika’dır” kampanyası Amerikan emperyalizminin suç
dosyasını bir kez daha gündeme getirme ve günümüzde
halklara kurduğu tuzakları teşhir amacıyla düzenlendi.
Kampanyaya onlarca sanatçı katıldı. Bir yanda kampanyayı anlatan afişler çizilmeye başlanırken, öte yanda tiyatro gösterileri hazırlanarak yola düşüldü.
On binlerce bildirinin dağıtıldığı, binlerce afişin asıldığı,
Amerikan emperyalizmini konu alan toplantı ve tartışmaların gerçekleştirildiği kampanyada her alandan insanlar
emeklerini seferber ettiler.
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Önce ortaya bir afiş çıktı. Afişe baktığımızda yeryüzünün
her yanından halkların, çeşitli renklerden çocukların ağladığını görüyorduk. Amerikan emperyalizmi halkları öldürüyor, ağlatıyordu onların çocuklarını. Her ne kadar
kendini dünya barışının koruyucusu gibi sunsa da objektiflerden kaçamayan kareler onun gerçek yüzünü deşifre
ediyordu.
Afişleri ellerimize alıp kentin dört bir yanına koştuğumuzda bir yanda coşku ile afişleri kucaklayan elleri gördük, diğer yanda “Ortak Düşmanımız Amerika’dır”
sözcüğünden ürken yüzleri. Afişimizi alanlarına asmak,
gazetelerine basmak istemeyenler adeta aynı sözcükleri
kullanıyorlardı; “Afişteki görüntüler şiddet içeriyor.” Afişe
baktığımızda biz de bir şiddet görüyorduk ama bu şiddetin sorumlusu biz değildik. Bunu yapan Amerikan emperyalizmiydi. Afişi tasarlayan sanatçı da bu objektiflerden
kaçamayan ABD cinayetlerini anlatıyordu yapıtında.
“Ortak Düşman Amerika’dır” diyen iki tiyatro topluluğu,
İdil Tiyatro Atölyesi ve Tiyatro Simurg'dan oyuncuları bir
araya geldiler. Kampanya sırasında nasıl bir oyun sergilenmesi gerektiğini tartıştılar.
Yazar Bilgesu Erenus kampanyayı duyunca değişik metinleri bir araya getirerek bir oyun oluşturdu. Oyunun ana
gövdesini, uzun yıllardır F tipi hapishanede yatan Ümit
İlter'in dizeleri oluşturuyordu. Erenus bu dizelerin arasına
2007'nin Aralık ayında öldürülen Doktor Kevser'in yaşam
öyküsünü koyarak metne son şeklini verdi ve oyuna
“Tarih Böyledir” adını koydu.
Oyuncular ve yazar buluşarak metin üzerine konuşa tartışa heyecanla oyunu okudular. Yazar metin üzerine
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açıklamalar yaptı. Oyuncular sorular sordular. Cevaplar
aldıkça oyun metinlerinin üzerine notlar düştüler. Oyun
metinlerinin üzeri açıklamalarla doldu, taştı...
Soğuk bir prova mekânında çalışmalar başladı. Ama
onlar soğuğu hissetmiyorlardı bile.
Oyunda bir yanda sokağın sıradan insanları vardı, öte
yanda her gün televizyonlarda yüzlerini gördüğümüz,
özel yaşamlarını izleye izleye ezberlediğimiz egemen
güçler ve medya maymunları.
Yönetmen Mehmet Esatoğlu oyunu sahneye yerleştirdikçe oyuncular çocuksu bir heyecanla onun önerilerini
kendi yaratımlarıyla besliyorlardı. Eskilerden kalma bir
dans figürü, çocuksu bir sıçrayış, toplu söylenen bir
ağıt... Her biri bir başka güzelliğini oluşturuyordu oyunun.
Oyuncuların bu güzelim çabası provayı izleyenleri etkiliyor; müzikçiler yollara düşüp kömürler bulup taşıyor, ısıtıyorlardı oyuncuların soğuk mekânını.
Bir yanda prova yapılıyor, tam yanı başında sıcak sobada birazdan mola verecek oyuncular için ekmek kızartılıyor. Kızarmış ekmek, tereyağı ve çay eşliğinde oyun
ve yaratım üzerine ateşli tartışmalar yapılıyordu.
Kentin ve ülkenin dört bir yanında basın açıklamaları, paneller, toplantılar yapılıyor; bildiriler dağıtılıyor; duvarlar
afişlerle kaplanıyordu. Amerika Birleşik Devletlerinin dünden bugüne işlediği cinayetler, yanı başımızda döktüğü
kan ve buna karşı verilmesi gereken mücadele konuşuluyordu.
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Biz böyle koştururken Amerikan emperyalizmi de boş
durmuyordu. Ortadoğu ülkelerine bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Bush, işbirlikçisi petrol şeyhleriyle
yanak yanağa fotoğraflar çektiriyor; petrol varilleri ya da
Ortadoğu halklarının kanı üzerinden pazarlıklar yapıyordu. “Ortak Düşman Amerika’dır” afişi şiddet içeriyor
diye çığlık atanlar, bu fotoğraflarda başımıza gelecek şiddeti her nedense göremiyorlardı.
Bush, Arap ülkelerinde petrol, silah ve ölüm üzerine pazarlık yaparken, bizler de İstanbul’un Eminönü pazarında
oyun giysileri ve aksesuarları üzerine pazarlık yapıyorduk.
Peruklar, maskeler, boyalarla dolup taşıyordu oyuncuların sahnesi. Yönetmen yardımcısının önünde bir yığın
vardı ve her oyuncu bir an önce kendi malzemesine kavuşmak ve bunları prova sırasında denemek için kıvranıyordu. Fotoğraf sanatçısı Özcan Yaman’ın karelerine
takılıyordu bu büyük coşku. O da kendi sanatını işin içine
katarak belgeliyordu olup biteni.
İstanbul'da oyuncular, müzikçiler uğraşırken biraz daha
uzaklarda İzmir'de Tiyatroevi oyuncuları Kızılderilileri anlatan bir metin üzerine uğraşıyordu. ABD tarafından yüzyılların en büyük soy kırımına uğrayan Kızılderililerin
öyküsünü anlatıyorlardı.
Bir sabah kentin dört bir yanında kampanya için koşuşanlar Yeşilköy'deki İstanbul Gösteri Merkezi'nde buluştular. Büyük salonun arka tarafında geniş bir kulis
odasında toplandılar. Herkes ne yapacağını tasarladıktan sonra salona dağıldı.
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İzmir'den gelen Tiyatroevi oyuncuları önce Kızılderili giysilerini giyip boyalarını sürdüler. Müzikçiler ses düzeni ile
çalgılarını ayarlamak üzere sahneye yönelirken oyuncular da kostümlerini ve aksesuarlarını hazırlamaya koyuldular.
Öğle saatlerinde salonun girişinde Tiyatroevi oyuncuları
davullarına vurmaya başladılar. Hüzünlü bir davul sesi
eşliğinde haykırıyordu bir oyuncu; “Hoş geldin bana benzeyen Beyaz adam! Beyaz kadın! Arkamda yürüme, ben
öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanımda yürü, böylece ikimiz eşit oluruz.”
Salona gelen izleyiciler onların etrafında geniş bir halka
oluşturmaya başladılar. Çocuklar yaşamlarında ilk kez
yakından gördükleri bu insanlara bakıyor, anneleri babaları onlara Kızılderililerin kim olduklarını anlatmaya çalışıyorlardı.
İzleyicinin ilgisini çeken bir başka gösteri de salonun girişinin hemen yanında yer alıyordu. Derme çatma bir Kızılderili çadırı önünde bir oyuncu Amerika’nın tüm ezilen
halklara bir kurtuluş gibi sunduğu Green Card’ı “pazarlıyor”du. Oyuncu bir yandan kartın avantajlarını açıklıyor,
öte yandan bunun yolunun Amerika aleyhine orta yerde
konuşmamak olduğunu söylüyordu.
Karikatürlerde katılmışlardı kampanyaya. Yıllardır Amerikan emperyalizminin yakasına yapışmış, onun ipliğini
pazara çıkarmak için didinen karikatürler... Büyük bir
panoyu çepeçevre doldurmuşlardı. Karikatürler, izleyicilerin dudak kenarında ince, hüzünlü gülücükler bırakıyorlardı.
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Etkinlik, Ortadoğu'dan savaşın ve ateşin ortasından
gelen konukların konuşmasıyla açıldı. FHKC ve Irak Komünist Partisi sözcüleri yaptıkları konuşmalarla kitleyi
ateşlediler. Her üç konuşmacı da, yaptıkları konuşmalarda Ortadoğu’da emperyalizme karşı kararlı bir savaş
yürütüldüğünü, bu savaşta Türkiyeli devrimcilerle yan
yana olmak ve ilişkilerini geliştirmek istediklerini vurguladılar.
Dört bin izleyici Filistin ve Iraklı yurtseverleri sloganlarla
selamlarken etkinliğin sunucularından biri başında renkli
tüyler ve süsler eşliğinde Kızılderili sözcükleriyle selamladı izleyiciyi ve şöyle sürdürdü konuşmasını: “Ben burada bağlaşma, müttefiklik anlamına gelen genel ismiyle
Lakota - Siyu Kabilesinin, Yedi Konsey Ateşi, ‘Oceti
Chakkowin Konfederasyonu’nu temsil ediyorum. Temsil
edilmeyen uluslar ve insanlar organizasyonu UNPO’nun
sevgi ve selamlarını getirdim size”.
Bilgesu Erenus, kampanyaya en başından itibaren
emeğiyle, yüreğiyle katılmış bir sanatçımız. Sahne gösterilerinin düzenlemesinden, sahnede oynanacak metnin yaratımına değin etkinliğe onlarca öneriler sunan
Erenus, bu kez de gitarıyla şarkılarını paylaşmaya gelmişti.
Suavi, yoğun alkışlar eşliğinde yerini aldığı sahnede bir
de konuşma yaptı. Amerikan emperyalizminin ve onun
işbirlikçilerinin ülkemiz üzerine oynadığı oyunları anlatan
sanatçı, Amerikan emperyalizmine karşı çıkmanın dünyanın en onurlu eylemlerinden biri olduğunu söyledi. Konuşmasının ardından salonun katılımıyla kavga ve
hasretlik türküleri seslendiren Suavi, izleyicinin coşkulu
alkışlarıyla ayrıldı sahneden.
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“Sessiz Ölüm” filmiyle F tipi hapishanelerinin nasıl bir cehennem olduğunu anlatan film yönetmeni Hüseyin Karabey de, etkinliğe katılan sanatçılardan biriydi. Karabey
yaptığı konuşmada Amerikan emperyalizmine karşı koymak için ezilenlerin birlikteliğine gerek olduğunu vurguladı.
İdil Çocuk Korosu, aylardır İdil Kültür Merkezi’nde müzik
çalışmaları yapan çocuklardan oluşuyor. Çocuklar,
sahne arkasında sıralarını sabırsızlıkla beklediler. İstanbul’un dört bir yanından gelerek müzik çalışmaları yapan
her yaştan çocuktan oluşan koro sahneye çağrıldığında
hepsi heyecandan titriyordu. Türkülerimizi ve dünya halklarının şarkılarını seslendiren koronun heyecanını salondaki izleyici de aynı coşkuyla paylaştı.
Ermeni sanatçı Suren Asaduryan etkinlikteki halklar mozaiğinin bir başka parçasıydı. Türk ve Ermeni halklarının
ortak ezgisi “Sarı Gelin” üzerine çeşitlemeler çalan sanatçı, duduk alanındaki ustalığını da ortaya koydu.
Sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklar yapan tiyatro oyuncularına gelmişti sıra. İdil Tiyatro Atölyesi ve
Tiyatro Simurg oyuncuları kuliste tek yürek olmuş bekliyorlardı.
Günlerdir uğraştıkları Bilgesu Erenus’un “Tarih Böyledir”
oyunu ilk kez izleyiciyle buluşuyordu.
İlginç bir oyundu “Tarih Böyledir”. Oyunun ana gövdesini
oluşturan dizeleri yazan Ümit İlter, yıllardır parmaklıklar
ardındaydı. İlter, bir tecrit içinde değil de yaşamın orta
yerindeymişçesine yazdığı dizeleriyle hesaplaşıyordu
yaşadığımız süreçle. Dizeleri de parmaklıklar arasından
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çıkmış, dört bin izleyiciyle buluşuyordu. Oyunun kahramanı Doktor Kevser ise geçtiğimiz yıl uğradığı bir infazla
yaşamını yitirmişti. Ama o da düşünceleriyle, düşleriyle
binlerce insanla yan yana yürek yüreğeydi.
Oyunun atmosferi ve oyuncuların coşkulu oyunu, Özcan
Yaman ve FOSEM emekçilerinin hazırladığı görüntüler,
izleyiciyi de alıp başka yerlere sürükledi.
Etkinliğin ilk yarısından izleyiciler bu ruh hali ile çıktılar.
Ama fuayede Kızılderililerin özgürlük diye çığlık atan davulları inadına çalıyordu. Kendilerini yeryüzünden silmeye çalışan ABD’ye karşı bıkmadan usanmadan
çalıyordu.
Etkinliğin ikinci yarısı Erdal Bayrakoğlu’nun Karadeniz
ezgileriyle açıldı. Horon bir silah olmuş, çevrilmişti
emperyalizmin üstüne adeta. Bayrakoğlu’nun türküleriyle başladığı Karadeniz yolculuğuna, izleyiciler hem
salondan eşlik ettiler hem de dayanamayıp sahneye
çıkarak onunla omuz omuza horon tepmeye koyuldular.
Kürt müziği, son 25 yıldır yükselen halk mücadelesi misali değişik yollar kat ediyor. Burhan Berken ve arkadaşları da bu yolculuğun önemli isimlerinden. Berken,
otantikle günümüz müziği arasında önemli arayışlar
içinde bir sanatçı. “Ortak Düşman Amerika’dır” etkinliğinde de bu denemelerini izleyiciyle paylaştı.
Hakan Yeşilyurt şarkılarıyla sahnedeydi. Sokaktaki öfkenin ve haksızlığa isyanın şarkılarını izleyiciyle paylaşan
Yeşilyurt, etkinliğin bir başka coşkulu ismi oldu.
876

yoz festivallere kars¸i halk festivalleri
Etkinliğin ev sahibi Haklar ve Özgürlükler Cephesi adına
bir konuşma yapıldı. Konuşmacı öncelikle etkinliğe emek
veren sanat insanlarını kutladı, bu salondan yükselen
sesin Anadolu'ya doğru bir yolculuğa çıkacağını ve salonda etkinliğine başladı.
Grup Yorum'un yıllardır dillerde söylene söylene yer
etmiş türküleri ve coşkusu dinmeyen bir halay sürdü gitti
gecenin geç saatlerine dek. Beş saat olarak planlanmış
etkinlik yedinci saatine gelip dayanmış, coşku doruğa
çıkmıştı.
Etkinlik bitiminde birbirlerini kutlayan sanatçılar, kampanyanın gösterilerinin olacağı kentleri Adana'yı, İzmir'i, Antalya'yı, Ankara'yı, Bursa'yı, Samsun'u ve Malatya'yı
konuşmaya koyuldular.
“Ortak Düşman Amerika’dır”ı anlatmak için önlerinde çok
yol vardı.
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“TARİH BÖYLEDİR”İN ANKARA SERÜVENİ
Tavır - Nisan 2008
Bu yıl Ankara sahnelerinden onlarca oyun geldi ve geçti.
Birbirinden ilginç ve tartışmalı oyunlara şubat ayında bir
başka tartışmalı ve ilginç oyun, Bilgesu Erenus’un “Tarih
Böyledir!”i eklendi.
Ankaralı o gün kar kış demeden etkinliğin yapılacağı salonu dolduruyor. Etkinlik programına baktığımızda müzik
gruplarının ağırlığını görüyoruz, bir de müzik gruplarının
arasında “Tarih Böyledir!” adlı oyun var.
İlk bakışta bu tiyatro, bu programda biraz arada kalır diye
düşünüyoruz. Malum etkinliğin ritmi yüksek, insanlar tiyatroya ilgisiz kalır herhalde diye düşünüyoruz. Programın ikinci yarısının başında salonun ışıkları söndüğünde
oyuncular sahnede yerini alıyor, bin kişilik salon susmuş
pür dikkat oyunu izliyor.
“Tarih Böyledir!” tiyatro salonlarında rast geldiğimiz bildik
oyunlardan değil. Oyun bir kampanya için kaleme alınmış.
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“Ortak Düşman Amerika'dır” kampanyası için yazılan
oyun, yapı olarak da, biçim olarak da farklı bir şekilde kotarılmış.
Ocak 2008’de İstanbul’da başlayan, ardından Adana,
İzmir, Antalya, Ankara ve Bursa’da devam eden, son iki
etkinliği de Samsun ve Malatya’da yapılan “Ortak Düşman Amerika’dır” kampanyasının içinde, çeşitli sanat
dallarından sanatçıların yapıtları yer alıyor.
Etkinliğin yapıldığı salonun girişinde Amerika’ya “kafa
tutan” karikatürler yer alırken sahne üzerinde de aynı yaklaşımla hazırlanmış oyun, müzik etkinlikleri ve filmler var.
“Ortak Düşman Amerika’dır” etkinliklerinin en çok ilgi toplayan gösterilerinden biri de “Tarih Böyledir!” oyunu. İdil
Tiyatro Atölyesi ve Tiyatro Simurg tarafından sahnelenen
oyunu Mehmet Esatoğlu sahneye koymuş.
İdil Tiyatro Atölyesi son iki yıldır gerek sokak gösterileri,
gerekse politik sahne gösterileriyle öne çıkmış bir topluluk. Tiyatro Simurg ise on yılı ardında bırakmış gerek yurt
içinde gerekse yurt dışında oyunlar sergilemiş, çeşitli politik etkinlerde yer almış bir grup. “Tarih Böyledir!” iki topluluğun ilk ortak sahne çalışması. Ankara’da Lale Düğün
Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte oyun, yaklaşık bin kişilik bir izleyiciyle buluştu.
Gösteri, dekor olmaksızın boş bir alanda gerçekleşiyor.
Toplam yirmi oyuncunun yer aldığı oyun, klasik biçimlerin
dışında bir biçimle sahneleniyor.
Ankara gösteriminde yönetmen Mehmet Esatoğlu,
oyunu tanıtıcı kısa bir konuşma yaptı. Oyunun ana met880
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ninin, 90’lı yıllarda İzmir’de tutsak düşen ama parmaklıklar ardında da susmayan ve üreten şair Ümit İlter’e ait
olduğunu anlatan Esatoğlu, yazar Bilgesu Erenus’un
onun üretimini özgürleştirmek adına, oyunu Ümit İlter’in
dizelerinden oluşturduğunu belirtti.
Yapıtın bir başka önemli yanının da geçtiğimiz yılın aralık
ayında katledilen Dr. Kevser’i konu alması olduğunu vurgulayan Esatoğlu, onun serüvenini kitlelerle buluşturma
hedefiyle metnin bu biçimde kotarıldığını anlattı.
Aslında hikâyeye hiç de yabancı değiliz, bu o kadar çok
insanın hikâyesi ki, tek tek anlatılması mümkün değil.
Oyunun kahramanları sistemin çarkları altında ezilen
“ilkel”ler, emperyalizmin işbirlikçisi “uygar”lar ve bu çatışmanın tam ortasında Doktor Kevser.
“İlkel”ler her sabah ekmekleri için yollara düşüyorlar. Yaşamaya ve ayakta kalmaya çalışıyorlar. Yaşadıkları hayatla ilgili kafaları karışık. Bu yüzden bir bütünlük içinde
davranamıyorlar. İçlerinde “uygar”ların parıltılı yaşamına
özenenler var, ona tepki gösterenler de.
“Uygar”lar ise paranın ve iktidarın verdiği güçle davranıyorlar. Bitmez tükenmez bir davet ve eğlencenin içindeler. Dinledikleri ve eğlendikleri şarkının sözleri bir
sözcüğün yinelenmesinden oluşuyor: Para para para...
Fonda ise onlar eğlendikçe patlayan hava-i fişekler var.
Ümit İlter’in dizeleri onların içinde bulunduğu konumu şu
satırlarla anlatıyor:
“Onların gökyüzünde uygarlığın hava-i fişekleri Ki her
şey havailiğin zirvesinde bu çağda Ve akıllı katil füzeler
hep kime düşer?”
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Oyunun “uygar”ları sürekli bir değişim içindeler; kâh bir
futbol maçının amigoları oluyorlar, kâh silahlı kuvvetler
renkleriyle defile yapan mankenler, kâh bir kozmetik ürününün tanıtım hostesleri, kâh medyanın temsilcileri...
“Uygar”lar hem eğleniyorlar, hem de parasal işlerini planlıyorlar.
Bir yanda birbirini parasal işlere ikna etmek için fırsat kollayanlar, birbirlerine giysilerini ve ziynet eşyalarını göstermek için yarışanlar, öte yanda en bayağısından
birbirine kur yapanlar, hepsi aynı eğlencenin içindeler.
“İlker’ler ise bu korkunç karmaşanın içinde olup biteni algılamaya çalışıyorlar.
Kafaları gittikçe karışıyor. İçlerinden kimi kendi sırtlarından kazanılan paralarla yapılan eğlencelere alkış tutuyor,
kimileri atılan hava-i fişekleri hayranlıkla izliyor, kimileri
ise öfke ve acıyla olup bitene tepki gösteriyor.
Bu büyük şamatanın ortasında Ümit İlter’in dizeleri ile
Doktor Kevser’in sesi yankılanıyor: “Ey güzel Anadolu’m
asırlar var ki Sana deli gömleği giydirir gibi Amerikan bezinden, Avrupa basmasından Muasır medeniyet denilen
kefeni biçiyorlar.”
Egemenlerin, para babalarının her yandan “Tarih bitti!”,
“Sınıf bakışı bitti!” çığlıkları attıkları günlerde gidişata
kafa tutan bir sestir bu.
“İlkel”ler kendilerine sıcak gelen bu sese her yöneldiklerinde bir siren sesi onları durdurmaya çalışıyor. Siren sesinin yetersiz kaldığı yerde de kar maskeli silahlılar
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dolanmaya başlıyor ortalıkta. Parmak tehditleriyle başlayan saldırılar giderek ölümcül bir itiş kakışa dönüşüyor.
Oyunda süreç içinde çatışmalar yoğunlaşıyor.
“Uygar”ların başı elinde megafonuyla gerekli tehdidi
şöyle yapıyor:
“Terk edin günahlarınızı tez elden Ve teslim olun doların
ilahi adaletine!”
Bu sözlere aldırmayan Doktor Kevser’in direnişi tehlikelidir. Uygarlar onu yok etmeye karar veriyorlar. Teslim olması ve boyun eğmesi için yapılan çağrıları reddeden
Kevser’e saldırdıklarında oyunun başından beri onun kucağında tuttuğu “harita-bebek” önce bir silaha dönüşüyor, ardından açılıyor ve üstünde şu sözler okunuyor:
“Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi”
Şair Zerrin Taşpınar bir şiirinde “Kaç kişinin gücü yetebilmiştir, yasak bir aşkı savunmaya...” der, ilkeller dillendirirler bunu: “Bir sen kaldın aldırmayan ey oyunbozan...
Dediklerinin bir bedeli vardır ey karanfil... Dediklerinin
çok bedeli vardır ey karanfil... Dediklerinin hep bedeli
vardır ey karanfil...”
Kötü haber olur da tez yayılmaz mı, ilkeller ağıtlarını yakmaya başlarlar, yalvarırlar karanfile “Yakacaklar seni,
Doktor Kevser, basıyorlar... Yakacaklar seni güvenme,
çık... Peşindir infazları, yakacaklar seni, çık, durma...
Seni alam da nere kaçam, çık... Onların silahtan, bombadan başka çözümü yoktur, alam da nere kaçam çık!”
Artık Kevser’in hükmü verilmiştir, bilir başına gelecekleri,
birçok direnenin bildiği gibi ve yine birçok direnenin bilip
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de susmadıkları, durmadıkları gibi durmadı Kevser taaa
ki kalleş ölüm onu durdurana kadar.
Oyunun sonu umutsuz değil. Kevser kurşunlanıp ölürken
beresi yere düşüyor. Berenin etrafında her şeyden habersiz çocuklar bir tekerleme söyleyerek oynuyor. Çocukluktan yeni kurtulmuş bir genç kız buluyor bereyi ve
başına geçiriyor. Tarih sürüyor.
Oyunun metni düz bir şiirden oluşuyor. Metni geçen sayı
Tavır Dergisi yayımladı. Metni incelediğimizde görüyoruz
ki yönetmen Esatoğlu metnin yazdıklarını ve çağrışımlarını sözlü ve sözsüz oyunlara dökmüş.
Bu yanıyla metin sahnede büyük bir dinamizm ve canlılık
kazanmış. Sahnede oynayan tüm oyuncular metindeki
sözlerden yola çıkarak kendilerine birer oyun çizgisi bulmuşlar. Bir yanda “uygar”lar öte yanda “İlker”leri oynayanlar tek tek çok zengin figürler ortaya çıkarmışlar.
Oyuna yönetmenin getirdiği bir başka zenginlik, dekoru
olmayan oyunu renkli kostüm ve aksesuarlarla bezemek
olmuş. Özellikle aksesuarlar “uygar”ların yapay ve plastik
dünyasını açığa çıkarmakta büyük işlev görüyor.
Oyunu izlerken bir tarih geçiyor sahneden. Yakın tarihin
adeta bir özetini izliyoruz. Her dönemde hep aynı oyunlar, dalavereler ve bayağılıklar. 2 Temmuz Sivas, 19 Aralık cezaevi yangınları... Hepsi de ne kadar benziyor
birbirine.
Gösteri öyle saatlerce sürmüyor, tek bölüm. Aslında oyunun tek perdelik kısa bir oyun olması ve bu kadar çok
ayrıntıyı barındırması büyük bir avantaj. Gereksiz yere
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uzatılan oyunlar seyircinin dikkatini dağıtabiliyor ve bu
kadar vurucu olmayabiliyor.
Oyun boyunca temponun hiç düşmediğini görüyoruz bu
da oyunun anlatmak istediğiyle çok örtüşüyor: Emperyalizm, hiç temposunu düşürmeden yakmaya, yıkmaya, sömürmeye devam ediyor, devrimciler ise kararlılıkla
direniyor.
Özetle sahnede genç, dinamik bir ekip, usta işi bir metni
coşkuyla sahneliyor. Oyunu var eden Bilgesu Erenus'un
da, şiirleri yaratan Ümit İlter’in de, yönetmen Mehmet
Esatoğlu’nun da, İdil Tiyatro Atölyesi ve Tiyatro Simurg’un da ellerine sağlık.
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KAPİTALİZMİN İLERİ KARAKOLLARI
YOZ FESTİVALLER

YAŞAMLA ÖLÜMÜN DANSI
Bir bebeğin dünyaya gelmesi, sonsuz bir mutluluk verir
anne babasına. Ancak; bebek yaşar, büyür, yaşlanır ve
kaçınılmaz son gelir çatar, yaşlanan hücreler ölüme karşı
çaresiz kalırlar.
Yaşamla ölümün savaşı bebeğin dünyaya gelmesiyle
başlar, ölünceye kadar devam eder...
Maalesef; ölüm insanı sadece yaşlandığında yakalamıyor. Yaşamla ölümün savaşında, ölüm çok genç yaşlarda
yakalıyor bazen insanları, yaşlanmalarına fırsat bile tanımıyor. Irak’ta on yıldan fazla süren Birleşmiş Milletler
ambargosu sonucu yüz binlerce insan hayatını kaybetti,
en basit ilacı bile kısıtlayan kararlar sonucu; önlenebilir
hastalıklar yüzünden on binlerce çocuk hayatını kaybetti.
Şimdi Amerikan emperyalizminin işgali sonucu her gün
onlarca kişi ölüyor.
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Afrika’da ise her üç saniyede bir çocuk ölüyor, açlıktan,
susuzluktan, AIDS’ten...
Bu, o kadar bilinen bir gerçek haline geldi ki, açlıktan
bahsedilince, akla hemen Afrikalılar geliyor; bir deri bir
kemik kalmış siyah ve çıplak bedenleri, yalın ayakları,
ellerinde boş bir yemek kabı ve yorgun bakışlarıyla... Bu
iç parçalayıcı görüntüler insanların vicdanını sızlatıyor,
harekete geçmeye çağırıyor. İşte bu duruma karşı, 2
Temmuz günü dünyanın birçok yerinde insanlar tepkisini
dile getirdi. Kimi; televizyon ekranlarından izledi, kimi; internetten takip etti, kimi; konserlere katıldı. On ayrı ülkede düzenlenen Live8 konserleri, birden dünyanın
gündemine oturdu. Konserler dizisi ile yaklaşık üç milyar
insana ulaşıldı, muazzam bir güç, evet sanatın gücü bu!
Sanat yoksullar için sergilendi o gün, bu yüzden milyarlarca insanın kalbi aynı anda attı. İnsanların vicdanına
bir seslenişti, çocuklar aç kalmasın, ölmesin diye, bir
şeyler yapmak gerektiğine inanmıştı üç milyar kişi, yaşatmak için şarkılara eşlik etti, yürekten, hesapsız...
Londra, Cornwall, Johannesburg, Berlin, Tokyo, Paris,
Philadelphia ve Moskova’da aynı anda düzenlenen konserleri örgütleyen Bob Geldof, dünyaca ünlü müzisyenlerle birlikte G8 liderlerine açık bir mektup yollamıştı. Bu
mektupta sanatçılar;
“Afrika için ekstra 25 milyar dolar ve geri kalan diğer en
yoksul ülkeler için de yine ayrı bir 25 milyar dolarlık yardım fonu oluşturulmasını ve bu yardımın yoksulluğu yok
etmeye yönelik planlar çerçevesinde kullanılmasının garanti edilmesini, ihtiyacı olan ülkelerin borçlarının yüzde
yüz silinmesini ve bu ülkelere borç silmek için öne sürülen aleyhte koşulların hemen kaldırılmasını, yoksul ülke888
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lerin ekonomilerini kendi ayakları üzerine oturtmasının
önüne engel teşkil eden haksız ticaret kuralları ve uygulamalara son vermek için gerekli adımların atılmasını...”
talep etmişti.
Herkes yaşatmak için bir şeyler yapılması gerektiğine
inanmıştı, sanatçılar konser konuşmalarında bunları dile
getirdiler; İrlandalı ünlü muhalif müzik grubu U2’nin solisti
Bono: “Rock yıldızları hiçbir şey değiştiremez, ama seyirci bunu gerçekten yapabilir. Sadaka değil adalet istiyoruz. Dünyanın en güçlü sekiz adamı Gleneagles’de
toplanıyor. Onlara bir mesajımız var. Açlığı tarih yapın.
Ellerinizi cebinize atmanızı değil, yumruklarınızı havaya
kaldırmanızı istiyoruz” dedi.
Britanyalı Duran Duran grubunun solisti Simon Le Bon
da, 1985 yılında Afrika için düzenlenen konseri kastederek “20 yıl önce insanlar ellerini ceplerine attı ve iş bitti.
Bu Batılıların zihniyetidir. Biliyorsunuz bizler sadece birilerine biraz para vermek ve gerisini unutmak isteriz.
Bugün olup bitenler sorumluluk almakla ilgili” dedi.
Harekete geçmek için vakit kaybetmemek lazımdı.
Çünkü Afrika’da açlık vardı, çünkü yoksulluk vardı, üç saniyede bir gelen ölüm vardı... Sadaka istenmiyordu; çok
büyük etkinliklerle en zengin sekiz ülkenin liderlerine
adalet için baskı uygulamanın en uygun zamanı ise G8
toplantısından birkaç gün öncesiydi.
Dünyanın en zengin sekiz ülkesinin birliği olan G8 toplantılarında ekonomik, politik kararlar alınıyor, milyonlarca insanın yaşamına müdahale eden anlaşmalar
yapılıyor. Bu sekiz lider dünyayı nasıl sömüreceklerini
konuşuyor, milyonların yaşamına kastediyorlar;
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Fildişi Sahilleri’nde üç G8 şirketi, ülkenin ana kaynağı olan kakao işleme ve ihracatının yüzde 95’ini
idare ediyor. İngiliz şirketi Unilever’in kârlarının toplamı, Mozambik’in GSMH’sinden üçte bir oranında
fazladır, Amerikan şirketi Monsanto Güney Afrika’da
ülkenin başlıca yiyecek kaynağı olan mısır tohumu
üretiminin yüzde 52’sini kontrol ediyor. Afrika’nın
1970’te toplam borcu 11 milyar dolarken, 2002’de 295
milyar dolara yükseldi.
Borçlar giderek katlanıyor, yani G8 toplantıları dünyadaki
açlık, yoksulluk ve ölümün örgütlendiği, büyütüldüğü toplantılardır. İliğine, kemiğine kadar sömürüp, “ne haliniz
varsa görün!” diyorlar milyonlarca kişiye. Afrika’daki kıtlık
umurlarında bile değil, yaşamak için su lazım, yemek
lazım... Bunların sahibi ise G8 devletleri, su onların
elinde, yemek onların elinde...
Live8 konserlerini örgütleyenler sekiz ülkenin devlet başkanlarına baskı kurularak Afrika ülkelerinin borçlarının silinmesini amaçladıklarını bildirmişlerdi. Bundan
anladığımız en açık şey, “ölüme karşı yaşamı savunmak”
için yapılan bir organizasyon olduğudur, ekmek için, su
için, adalet için...
Ve yaklaşık üç milyar insan böyle anladığı için bu organizasyona sempatiyle baktı; yüz binlerce kişi bu konserlere katıldı, 160 bin kişi kesintisiz olarak, yaklaşık 5
milyon kişi ise aralıklı olarak bu konserleri internetten
takip etti. Geri kalan iki buçuk milyar kişi televizyonların
başından izleyerek aynı duyguları hissetti.
Bir yanda yaşamı savunan üç milyar kişi, diğer yanda sömürüyü arttırma hesabı yapıp yüz binlerce insanın ölme890
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sine yol açan G8 zirvesi vardı. Üç milyar kişi aynı duyguları paylaşıyordu, ölümlere karşı tepkiliydi; “açlık sona
ersin, ölümler durdurulsun” diyordu. Dünyada bir ilk oldu,
tarihte böyle bir şey görülmemişti şimdiye kadar, aynı
anda üç milyar kişi tepkisini ortaya koyuyordu; G8’e karşı
Live8, ölüme karşı yaşam... Ölümlerin sorumluları ise her
zamanki gibi kulaklarını tıkadılar bu sese. Ama başka
türlü duyduk seslerini; Live8 konserlerini izlediğimizde
ummadığımız şeylerle karşılaştık, ölümlerin sorumluları
da sahneye çıkıp, milyarlarca insanın gözünün içine
baka baka nutuklar attılar.
Live8 projesine 5 milyon dolar yardım yapan Microsoft patronu Bill Gates, Londra'daki konserde sahneye çıktı; “İnsanlara sorunu ve çözümü gösterirseniz,
harekete geçmek isteyeceklerdir. Bu kalabalık, sağlık ve
yoksulluk konusunda daha fazla çaba harcanmasının istendiğini gösteriyor. Cömertlik, milyonların hayatını kurtarabilir. İleride bir gün, nerede doğmuş olursa olsun, herkes
sağlıklı bir hayat yaşayabilir. Bu, insanlık için yapılacak en
iyi şey olacak.” dedi dünyanın en zengin adamı.
BM Genel Sekreteri Kofi Annan da, Londra’da beş
yüz bin kişiyi bir araya getiren konserde bir konuşma
yaparak, “İşte gerçek Birleşmiş Milletler budur. Yoksullarla dayanışmak için tüm dünya bir araya geldi. Yoksullar, güçsüzler ve seslerini duyuramayanlar adına size
teşekkür ediyorum” dedi.
Aynı BM, Irak’ta on yıldan fazla süren ambargo sonucu
yüz binlerce insanın gıdasızlıktan, ilaçsızlıktan ölmesinin
sorumlusudur, Bill Gates ise açlığın, ölümlerin baş sorumlularından biridir. (*) “Peki bu adamların Live8 konserinde ne işi var?!” dedirtiyor insana.
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Cevabını bulmakta gecikmiyoruz, Live8 konserinden
önce projenin öncüsü müzisyen Bob Geldof ve Tony
Blair MTV müzik kanalına çıktı, 24 ülkeden 59 gencin sorularını yanıtladı. Geldof bu programda Blair ile sıklıkla
aynı görüşleri paylaştığını açık açık söyledi. Cevabımızı
ise esas olarak, Geldof’un Blair’e “kurtarıcı” misyonu
yüklediği şu cümlesinde buluyoruz: “Golf sahası olan beş
yıldızlı bir otele gidip diğer yedi adama ‘Bu kürenin tarihinde bugüne değin elde edilmiş en büyük demokratik
vekâletle geldim’ diyecek. Ya reddedecekler ya da kabul
edecekler.”
Geldof’a göre üç milyar kişi Tony Blair’i vekil tayin
etmiş, Blair de G8 toplantısında yoksulların hakkını korumak için mücadele edecekmiş! Acaba bizim bilmediğimiz, tanımadığımız birisi mi Blair? Çatır çatır yoksulların
hakkını savunacak birisi mi? Hayır, tam tersine gayet iyi
tanıyoruz Blair’i; dünya halkları da tanıyor. İşgaller, katliamlar sömürü vardır Blair’lerin tarihinde. Irak’ta işgal öncesi onlarca yalan söyleyip Bush’un kuyruğundan
ayrılmayan, yüz binden fazla insanın öldürülmesinin bizzat sorumlusu olan...
Özellikle Irak işgalinden sonra Amerika ve İngiltere’ye
karşı büyük tepki doğdu. Irak’a karşı saldırgan bir tutum
sergilenmesiyle birlikte, G8 zirvelerine karşı her geçen
yıl daha büyük eylemler örgütlenmeye başladı. Ancak 2
Temmuz’da “Yaşam” konseri düzenleyenler, sahnede
ölümün temsilcileriyle birliktelerdi...
Live8 projesini örgütleyenlerin niyeti büyüyen açlığa olan
tepkiyi yumuşatmaktı. Üç milyar insan hep bir ağızdan
açlığın, yoksulluğun sona ermesi, ölümlerin durmasını
istedi aslında. Bunun daha da büyümesini engellemeyi
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amaçlıyor bu tür festivaller. Kimlerin sponsor olduğu,
kimlerin konuşma yaptığına baktığımızda bu amaçları
çok açık görülüyor. Marks’ın sözünü aklımızdan çıkarmamalıyız, emperyalistler gölgesini satamadıkları ağacı
keserler. Bill Gates 5 milyon dolar yardım yapıyorsa,
bunun kat kat fazlasını alacağı içindir. Halklarımızı aldatmasına izin verilmemelidir.
(*) Borçlarının silinmesini isteyen Afrika ülkeleri IMF programlarını eksiksiz uygulamak ve ülkelerini çokuluslu şirketlere açmak zorundadır.
Yapılacak para yardımının yönetiminde yer alanlardan biri de Bill Gates’in sahip olduğu Microsoft şirketidir.
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BARIŞA ROCK, ROCK'N COKE’A
ALTERNATİF OLAMAMIŞTIR!
Tavır Dergisi - Ekim 2003
Hazerfan Havaalanı İstanbul, 6 ve 7 Eylül tarihlerinde iki
ayrı Rock festivaline ev sahipliği yaptı. Bunlardan biri, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın düzenlediği, Coca Cola'nın sponsorluğunda yapılan Rock'n Coke festivaliydi.
Festival, Hazerfan Havaalanında yapıldı ve iki gün
sürdü. Festivale Pet Shop Boys, Cardigans, Dead Kennedys, Sugababes gibi yabancı sanatçı ve grupların yanı
sıra; Türkiye'den de MFÖ, Athena ve Duma'nın da içinde
olduğu pek çok grubun katılması dikkat çekiciydi. Festival tanıtımlarında da hiçbir masraftan kaçılmadı. Öyle ki,
bu festivalin yapıldığını duymayan kalmadı. Doğan Medyanın bu festivalin tanıtım sponsorluğunu üstlenmiş olması, bu medya kuruluşunun bütün gazete, TV ve
radyolarının seferber olmasını ve boy boy haberlerinin
yapılmasını beraberinde getirdi. Öyle bir hava estirildi ki
yer yerinden oynayacak, o gün on binlerce kişi havaalanına sığmayacaktı. Çizilen tablo buydu.
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Festival asıl olarak İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenleniyordu. Ancak Coca Cola festivalin sahibi
olabilecek kadar öne çıkan bir sponsor oldu. Bu organizasyonda neden bu kadar öne çıkma ihtiyacı duydu
tahmin etmek pek de zor olmasa gerek. Malum, firma
bütün dünya tarafından çok iyi tanınan, adındaki lekeden arınmak için imaj değişikliklerine ihtiyaç duyan bir
firma. Amerika'nın elli yılı aşkın bir süredir, dünya üzerinde hüküm sürdüğünü söylüyorsak, Coca-Cola firmasının da bu hükümranlıkta çok önemli ve özel bir yer
tuttuğunu söylemek hiçte abartılı olmaz. Amerika'nın;
yıllardır dünya üzerinde birçok ülkeyi bombaladığını,
yüzbinlerce insanı katlettiğini, milyarlarca insanı aç,
sefil bir hayat sürmeye mahkûm ettiğini herkes görüyor, yaşıyor. Yine, Amerika'yı böyle saldırgan bir tutum
içine itenlerin, emperyalist tekeller olduğu da bir gerçek. İşte, kim bu tekeller dendiğinde ilk akla gelen isimlerin, belki de başında Coca-Cola firması geliyor.
Amerikan emperyalizmiyle özdeşleşmiş bir marka
Coca-Cola. Ve bugün, Amerika dendiğinde, nasıl ki ilk
akla gelen yaptığı katliamlar, yağdırdığı bombalar, yarattığı vahşet fotoğraflarıysa; nasıl ki açlık sınırının çok
çok altında, ölümle burun buruna, bir deri bir kemik kalmış insanlarsa; Coca-Cola dendiğinde de akla ilk gelenler bunlar oluyor. Nasıl ki dünya halklarının
Amerikan saldırganlığına karşı nefreti her geçen gün
büyüyorsa, Coca-Cola ve onun gibi markalar da bu öfkeden payına düşeni alıyor. Coca-Cola Amerikan tekelleri arasında pastanın en büyük dilimlerinden birini
alıyorsa, dünya halklarının gözünde de en büyük öfkeyi
ve tepkiyi üzerine çeken firmalardan biri oluyor. CocaCola'nın sicili o denli kabarık ki sadece Amerikan Devleti'nin suçlarını teşvik eden bir güç olmanın ötesinde
bizzat kendisi, ülkelerdeki katliamları tezgâhlıyor ve uy896
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guluyor. İşte bunlardan biri, Kolombiya'da sekiz sendika liderini katlettirmesi.
Bütün bunlar, Coca-Cola'yı vahşi yüzünü gizleyip şirin
gösterecek bir dizi tedbir almaya itiyor. Tedbir dendiğinde
ilk akla gelebilecek şey belli: Bir gençlik festivali düzenlemek. Ne de olsa gençlik saflık demek. Gençlik enerji,
dinamizm, neşe demektir. Popüler müzik grupları bir
araya getiriliyor ve milyon dolarlar harcanarak gençler
bu festivale toplanmak isteniyor. Böylelikle Coca-Cola'nın aslında nasıl hayat dolu, çağdaş, kıpır kıpır bir
firma olduğu 'ispatlanmış' oluyor. Öyle savaşlarla falan
hiç işinin olmadığı, onun işinin insanların mutluluğu ve
eğlencesi olduğu, herkese 'gösterilmiş' oluyor. Rock müziğin aslında doğası gereği ve tarihsel olarak Coca-Cola'ya karşı olduğu önemli değil! Coca-Cola gibi firmaların
varlığı ve bu firmalara karşı oluşan tepkilerin Rock müziğini oluşturan temel etken olması da önemli değil. Rock
müziğin batılı işçi sınıfına ait bir müzik türü olması, dolayısıyla aslında Kolombiya'da katlettiği işçilere ait, onların
tepkilerini dile getiren bir müzik türü olması da önemli
değil. Onun için tek önemli olan, imajını kurtarmak.
Gerçi festival programında Rock yoktu ama olsun, Rock
deyip, pop olmuştu festival. İşe bakın ki çağırdığı tüm popüler isimlere rağmen, dünya çapında tanınan ve ülkemizde de geniş bir dinleyici kitlesi bulunan gruplara
rağmen, tanıtım için saçtığı milyon dolarlara rağmen beklediği ilginin çok daha aşağısında rağbet görüyor. Ne alacağı dolarlar karşısında gözü dönen ve kendini
Coca-Cola'nın hizmetine sunan o şanlı şöhretli gruplar, ne
de Doğan Medya'nın estirdiği rüzgar, kitleselliğin oldukça
düşük olmasını önleyemiyor. Belli ki bu bozuk sicili düzeltmek için daha çok milyon dolarlar dökmeleri gerekecek...
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Bu festivale sessiz kalmak elbette olmazdı ve tepki gösterilmeliydi. Coca-Cola'nın, elinin kanıyla bu festivali düzenlemeye hakkının olmadığını, yapılanın bir aldatmaca
olduğunu dile getirmek gerekliydi. Bu tepkiyi gösterenler
de oldu. Festivale asıl olarak iki ayrı tepki ortaya çıktı.
Bunlardan birincisi, Rock'n Coke festivalinin yapıldığı
Hazerfan Havaalanı önünde yapıldı. Tepkisini burada
yaptıkları basın açıklamasıyla dile getirenler arasında
Irak'ta Savaşa Hayır Koordinasyonu ve TAYAD'lı Aileler
de vardı.
Diğer tepki, yine bir festival şeklinde kendini gösterdi. Bu
festival, Coca-Cola'nın düzenlediği festivale alternatif
olarak, aynı tarihlerde düzenlenen Barışa Rock isimli
festivaldi. Festivalde büyük, star isimler yoktu belki ama
yerli Rock gruplardan Coca-Cola'ya tepki duyanların katıldığı bir festival oldu. Bu festivalin ortaya çıkış biçimi
doğru olmakla birlikte, tepkisini ortaya koyuş yöntemi birçok çarpıklıkla doluydu. Fakat buna rağmen, dergimizin
geçen sayısında, konuya ilişkin iyi niyetimizi korumuştuk.
Bu çabanın olumlu yanına bakmaya çalışmıştık. Fakat
festival ilk örgütlenmeye başlandığında ve hangi sanatçıların çağrıldığı, tercih edildiği ortaya çıktıkça nasıl bir
festival olacağına ilişkin ilk ipuçlarını vermeye başlamıştı.
Görünen o ki bu festival politik içerikten uzak ve devrimci
gruplara kapalı bir festival olacaktı. Coca-Cola'nın ve
onun temsil ettiği değerlerin yıllardır karşısında olan ve
bunun için mücadele veren, müziğinin ana vurgusunu
oluşturan sanatçılar bu festivale çağrılmayacaktı. Geçen
zaman bunu doğruladı. Bu festivalin organizasyonunu
yapan çevreler, süreç içerisinde festivali kendi hesapları
çerçevesinde kullandılar. Kendileri dışındaki herkesi dış898
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ladılar. Ve zaten festivale verdikleri isimle bu davranışlarını 'taçlandırdılar': Barışa Rock!
Artık nasıl bir içerik olacağı anlaşılmıştı. Coca-Cola'ya
ve onun üzerinden emperyalizmin saldırganlığına açık
bir tepki göstermekten daha çok, tepkisini sadece
Coca-Cola'ya indirgeyen ama asıl olarak barış isteyen
bir festival olacaktı. Yani 'keskin' söylemlere gerek
yoktu. Bir 'uzlaşı' aranmalıydı. Doğal olarak ortaya
çıkan tablo, diğer festivalden pek farklı değildi. Bira ve
şarap şişelerinin arka arkaya boca edildiği, eğlenilip
dans edildiği, arada bir Coca-Cola'ya ’takılındığı',
zaman zaman Irak'ta barışın istendiği bir festival oluşturulmuştu. Bu tepkiler tuhaf bir şekilde Coca-Cola'nın
düzenlediği festivalde de zaten ortaya, çıkmıştı. CocaCola'nın düzenlediği festivale katılan kimi sanatçılar, 'bu
festivale katılmış olabilirim ama bu Coca-Cola'yı ve
onun temsil ettiği değerleri kabul ettiğim anlamına gelmez.' şeklinde açıklamalar yapmıştı. Diğer festivalde de
alkol komasına girenlere yapılan sağlık müdahaleleri
hatırlandığında, bu festivalin neye 'alternatif olduğu sorusu akıllara takılıyordu. İçerik, üç aşağı beş yukarı aynı
içerik; biçim, birebir aynı biçimdi. Tek fark sahne arkasına asılan pankartlardaydı.
Bu festivalin ana ekseni barıştı. Sanatçıların barışı istemesi gerektiği vurgulanıyor, doğru olanın bu olduğu öğütleniyordu. Barış kavramı, sanatçılık kavramı öylesine
çarpık bir hale getirilmişti ki barış nedir, ne zaman hangi
koşullarda çıkmıştır belli değildi. Bugün, Amerikan emperyalizminin işgali ve zulmü karşısında, hala kalkıp
barış diyebilmenin işgali meşrulaştırmak olduğu görmezden geliniyordu.
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Bugün, barış demenin Irak'ta işgal diye bir şeyin olmadığı,
bunun yok sayıldığı anlamına geldiği; barış savunuculuğu
yapmanın; ne sanatçılıkla, ne anti-emperyalistlikle bir ilgisinin olmadığı ortadadır. Bunu yaparken 'Sanatçılar barışı savunur.' bahanesinin ardına gizlenmenin de bir
anlamı yoktur. Böyle bir kural yoktur. Elbette barış savunulur ama kimle kim arasında ve hangi koşullar altında
olduğu net olan, halkın yararına bir barıştan bahsedilebilir
ancak. Bunun için de öncelikle mücadele etmek gerektiği
bir gerçektir. Ne anlama geldiği belli olmayan barış, ancak
emperyalizme hizmet eder. Sanatçı, böyle bir barışı savunamaz. Haklı ve haksız savaş ayrımını yapmalı, kitleler
nezdinde meşru olanı savunabilmelidir. Bugün, barışın
ancak emperyalizmin saldırganlığına karşı direnmekten
ve mücadele etmekten geçtiği ortadadır. Sanatçı yeri geldiğinde gerçek barış için direnmeyi ve mücadele etmeyi
öğütleyen, bunun sanatını yapan, yeri geldiğinde de direnişin en önünde çarpışan bir militan olabilmelidir. Sanatçı olmak aydın olmaktır. Bütün yetenekleriyle
aydınlatabilmek, eğitebilmektir. Öyle ki hiçbir risk almayan, miskin, her şeye ama her şeye karşı, halkın yanında
da saf tutmayan bir sanatçı tipi çıkarılıyor karşımıza. Sanatçının görevi, doğru olanı savunmak; halktan, haklıdan
yana olmaktır. Beyniyle, duygularıyla, sanatıyla bunu yapabilmektir.
Burada ortaya çıkan tablo bunun çok uzağındadır. Çok
soyut bir barış söylemiyle 'alternatif' olunmuş, aynı söylem sanatçılara yansımıştır. Festivalin organizasyonundaki küçük hesaplar, festivalin çapını, ruhunu, katılımını,
coşkusunu daraltmıştır. Barışa Rock, Rock'n Coke'a alternatif olamamış ancak onun bir rengi, bir türevi olabilmiştir...
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YOZ FESTİVAL; BARIŞA ROCK
Tavır - Ekim 2006
Coca Cola’nın düzenlettiği Rock'n Coke festivaline alternatif ve tepki olarak eş zamanlı olarak düzenlenen
Barış’a Rock festivali, bu yıl yine Mehmet Akif Ersoy Piknik Alanında yapıldı. Festival geçmiş yıllara oranla ciddi
farklılıklarla gerçekleştir. Örneğin önceki yıllarda asıl
hedef Coca Cola iken, bu yıl “savaş karşıtlığı ön palan
çıktı.
Barışa Rock, önceki yıllarda Rock’n Coke ile aynı tarihlere denk getirilip, oraya ilişkin boykot olarak örgütlenmeye çalışılırken ve doğrudan oraya alternatif bir festival
olarak şekillenmiş. Bu yıl asıl vurgu Karşı Festival” şeklinde yapıldı ve aynı tarihlerden öte, farklı tarihlerde yapılan kendine özgü olan, “kendi kimliğini kazanmış” bir
festivale büründürüldü. Festivale diğer yıllardan farklı
olarak yeni isimler, yeni sanatçılar da katıldılar. Bulutsuzluk Özlemi, Moğollar gibi isimlerin yanına bu yıl Mor ve
Ötesi, Aylin Aslım, Kardeş Türküler de eklendi.
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Bu değişiklikler, festivale olan katılımı, organizasyonu yapanların bile beklemediği ölçüde arttırdı. Geçmiş yıllarda
üç beş bin kişi ile yapılan festivale bu yıl on binlerce kişi
katıldı. Ve bu katılımdan dolayı diğer tüm yıllardan farklı
bir etkiye sahip oldu Barışa Rock.
Önceki yıllarda içinde taşıdığı ciddi zafiyetler sonucu
Rock'n Coke karsısında hemen hiçbir ciddi varlık gösteremeyen festival, tam tersi bir etki yaparak sönük, cılız
bir festival olarak Rock'n Coke'n etki gücünü arttırıyordu.
Geçmiş yıllardaki festivallerle ilgili değerlendirmelerimizi
yine bu derginin sayfalarında belirtmiştik.
Bu yıl tanıtımlarından sahne organizasyonuna kadar oldukça etkili bir çalışma yürüten festival organizasyonu,
konser alanına girişi de ücretsiz tutunca, önemli bir kitle
birikimini yakalayabildi. Tüm bunlarla birlikte, diğer yıllarda da eleştiri konusu yaptığımız durumun bu yıl da çok
değişmediğini belirtmek gerekiyor.
Sorunun “kitlesellik” boyutu çözüldü, bu yıl. Ancak bir
“karşı festival” olması yanıyla kültürel ve politik, her türlü
ayrışmanın da yaşanması gerekirken, bu noktalardaki
“aynı” lıklar ciddi olarak göze çarptı bu yıl da.
Sorun sadece sahneye çıkan sanatçıların tutumu, seslenişi, değindiği konular ve yapılan konuşmalar değil...
Temel yanın bir “müzik festivali” olarak tutulması sebebi
ile ortamın bolca müziğe kesmesi, mesajların “ince ince”
müzikle, tınılar içerisinden sunulmaya çalışılması.
Rock'ın kendi dinamizmi ve asiliği ile ne kadar çelişkiliyse. anti-emperyalizmden çok, soyut “barışçılık” ve “savaşa hayırcılık”tan öteye gidememesi de, yine Rock ile
taban tabana zıt bir görüntü oluşturdu.
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Emperyalizme karşı etkin mücadeleyi öğütlemeyen,
bunu hedeflemeyen, bunu söylemekten çekinen, kendi
dünya görüşü olan “tatlı su solculuğu”nu tüm kitleye
yayan organizasyon, bu yanıyla yine başarısız bir sınav
verdi.
Bu söylediğimiz, sadece söylemlerle ilgili değil elbette.
“Karşı” festival, emperyalistlerin festivaline her yanıyla
karşı ve tüm detaylarıyla muhalif olmalıyken, bunun çok
da başarılamadığı açıkça gözlemleniyordu.
Alanda herkesin birbirine dönük “saygısı”, “hoşgörüsü”
ve “tatlı tatlı anlaşabilmesi”, “herhangi bir huzursuzluğun
yaşanmamış olması”... övünç kaynağı olarak gösteriliyor.
Ancak övünülecek şeylere “alkol tüketiminde yaşananlar” ve “aşkta yaşanan kazanımlar” da ekleniyor. Coca
Cola'nın içilmemiş, bunun yerine “alternatif” olarak su
gibi bira tüketilmiştir.
Alandaki en temel aktivite, hemen her şeyin yanında
mutlaka bira içiliyor olması. Müzik dinlerken, yemek yerken, dinlenirken, sohbet ederken her yerde bira içildi. Tüketimin kendisinden öte, bu özel olarak teşvik ediliyordu.
Ayrıca uyuşturucu kullanımı ve ahlaki düşkünlük Rock’n
Coke ile yarışıyordu.
Gezdiğiniz her yerde esrar kokusu ile karşılaşmanız
mümkünken, uyuşturucu aldığı her halinden belli onlarca
kişi geziniyor festival alanında, son derece mutlu bir şekilde. Gelen yüzlerce genç de, ki çoğu lise çağında, bu
kişileri izliyor...
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Rock'n Coke da, ellerinde extasy ile bağıra bağıra, seyyar satıcı gibi gezenler var, burada o yok, tek fark bu. Bu
da iki festival katılımcılarının arasındaki gelir farkıyla igili
bir sorun. Bir taraftaki parası olduğu için kokain kullanırken, diğeri esrarla basit haplarla “yetinmek zorunda”..
Yoksa yanlış anlaşılmasın, karşı olunduğundan değil ağır
olanların kullanılmaması, tamamen “bulunamaması” ile
ilgili bir sorun.
“Hatun Aranıyor” pankartı eşliğinde gezinenler, “sizi gidi
muzipler sizi” sevecenliği ile karşılanıyor. Kim olursan ol,
ne içiyorsan iç, ne savunuyorsan savun, nasıl yaşıyorsan
yaşa, yeter ki gel birlikte, ama “kesinlikle birbirimize dokunmadan, birbirimizi üzmeden”, “karşılıklı anlayış içerisinde” bir festival yaşayalım. Yeter ki kitlesel olalım.
Bunun için her şey mubah.
Savaş karşıtlığı, basit bir söylem olmaktan bir adım öteye
geçmiyor, kimi sanatçıların programları dışında Festival
sonrasına ilişkin bir birikime de yol açmıyor, bu yanıyla
bir deşarj işlevi de görüyor aslında.
Savaş her alanda sürmektedir. Coca Cola kapitalizmin
koçbaşı işlevi görüyor. Sadece ticari olarak değil, bir kültürü yaygınlaştırmanın aracı haline de geliyor. Ulusal kültürleri yok etmeyi hedeflerler. Ve bu çok büyük kültür
savaşlarının bir parçasıdır.
Barışa Rock ise, sözde solcu, sözde karşı festival düzenliyor. Oysa her şeyiyle emperyalizmin kültür egemenliği altında, ona gönüllü hizmet eden bir festival
düzenlediler. Çünkü festivali düzenleyen reformist sol
halkçı değildir, çünkü burjuvaziye hayrandırlar. Bunlar alternatif festival düzenleyemezler.
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İKİ GÜNLÜK SAHTE HAYAT; ROCK’N COKE
Coca Cola'nın aylar öncesinden duyurduğu, her şişenin
altında şansınız var, diye umut dağıttığı, biletlerini 80
YTL’den satışa sunduğu bir Rock'n Coke festivali daha
geçti. Eylül ayının ilk günlerine denk gelen Rock'n Coke
için Coca Cola'nın ve gençlerin hazırlıkları aylar öncesine dayanıyordu. Festival için seçilen alan şehrin hayli
dışında. Hazerfan Havaalanı'ydı. 45 dakikalık yolculuğun
ardından varılan alanda, uzun bir kuyruk karşıladı birden.
Rock'n Coke kasabası Coca Cola'nın dünyasından nasibini almıştı. Eksiği yoktu, fazlası vardı. Çeşit çeşit
yemek stantları, lunaparkı, içki çeşmeleri dövmeciler,
“pier-cing”ciler, ateş dansçıları, langırtlar, yağmurdan korunmak için yağmurluklar. Gençlere iki gün boyunca sonsuz mutluluk vaat eden bu kasabada, eksik olan tek şey,
tatmindi...
Rock'n Coke bundan dört yıl önce ilk duyurusunu yaptığında cevabını hemen almış, “Rock şişede durduğu gibi
durmaz” diye yola çıkanlar Barışa Rock'ı düzenlemişti.
Aradan dört yıl geçti, “Coca Cola ile Rock'ın bağı nedir?”
tartışması bitmedi. Neden Coca Cola illa Rockçıları
hedef almıştı? Rock'ın sözlerini sert ritimleri içinde doğrudan söyleme tarzı mı Coca Cola'ya uygun düşüyordu?
Bu konuda yanıtı, Ali Arif Bir'den alıyoruz: “Popçular
zaten Coca-Cola manyağı oğlum, sen içmeyenlere bak”
Bir, Rock kültürünün bir hedef olduğunu açıklarken,
Rock'n Coke'un da özüne açıklık getiriyordu aslında.
Popçular, değil Rockçıların hedef kitlesi olarak gören
Rock'n Coke’un ilk gününde, gelenler kötü bir sürprizle
karşılaştı. Coca Cola birçok şeyi mümkün kılabilirdi ama
yağmuru engelleyememişti işte. Yedi bin kişinin gecesini
gündüzüne katarak yürüttüğü çalışmaya rağmen, kasa905
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bayı ilk gün yağmur teslim aldı. Görevliler yağmurdan kabaran toprağı düzlerken, hevesleri kursaklarında kalan
izleyiciler de ilk gecenin bir kısmını soğukta, bir kısmını
arabada geçirdi.
Rock’n Coke'un Cuma gününe denk gelen açılış konserini Pop Corn verdi Ertesi günkü ilk konserse Hayko Cepkin’indi. Yağmurlu hava, sahneye çıplak çıkıp üşümeyen
Hayko Cepkin'e dokunmadıysa da, izleyiciler bir türlü
nasıl giyineceklerine karar veremediler. Hayatları cep telefonunda sakladıkları fotoğraflardan ibaret olan gençler
için Rock'n Coke'da nasıl göründükleri çok önemli bir sorundu. Bütün bir yıl boyunca, “Ben Rock'n Coke'a gittim”
demelerini sağlayacak bu organizasyonda, tüm marifetlerini göstermeleri gerekiyordu.
Zevkler günün modasına göre şekillenince, yaratıcılık da
rafa kalkıyordu aslında, ama gençlerin bunu anlamalarına
imkan yoktu. Konserlerin en “muhalif” grubu Duman da,
İngiltere hükümetini Irak'a asker göndermesi nedeniyle
eleştiren Muse’da sahneden Lübnan'a bir merhaba demedi. Konserin en muhalif tavrı, Ogün Sanlısoy'un “Bu
şarkıya barış isteyenler eşlik etsin” çağrısı ile Duman'ın
çıkış parçası “Özgürlüğün Ülkesi” oldu. Festivalde içeride
para kullanılmadı. Dışarıdan her türlü yiyecek ve içeceğin
getirilmesini yasaklayan Coca Cola, gelenleri burada kurulan stantlara mahkûm etti. Fiyatlar dışarıdan daha pahalı,
çeşitler daha sınırlıydı. Akbank'tan edinilen Card Rock'lar
bir festival boyunca kasaba alanında kullanıldı. “Şoklanmış” mısırlar 3, sosisli sandviçler 4, Cola ve türevleri 2, biralar 5 YTL'den satıldı ama tek kişi bile buna itiraz etmedi.
Rock'n Coke'cular, gecenin ilerleyen saatlerinde içki içmekten giderek mayışan bedenleri ile çimlere yayıldılar.
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yoz festivallere kars¸i halk festivalleri
Sızacak kadar şanslı olmayan bazıları, hastanenin yolunu tuttu. Kasabaya yiyecek ve içecek sokmayan görevlilerin gözünden kaçan tek bir ayrıntı vardı:
Uyuşturucu. Çantaların “diplerine saklanan” haplar,
otlar.. Ertesi gün gazete haberlerine “Torbacılar yakalandı” diye düştü ama torbacılar yakalanmadan da
alanda uyuşturucu, hakimiyetini ilan etmişti.
Rock'n Coke kasabasında müzik vardı, eğlence vardı...
Bir, bu kasabanın duvarları, bir de dış dünya vardı. Dış
dünyaya kapalı bir iç dünyaydı bu kasaba. Bir anlamda
tecritteydi buradakiler de, hem de bunun hiç farkında olmadan... Buradaki çocuklar sanki o dış dünya yokmuş
gibi çıkacak dışarı, televizyondan gördükleri ile yetinecek, gazetelerden seçtikleri ile doyacaktı. Mutlu olmak
için hepimizinkinden fazlasına ihtiyaçları vardı. İnanacak
şeylere. İki günlük kasabalar, sınırsız eğlenceler onlar
için vardı. Kapitalizm gençlerimizi bu festivallerle hapsediyor.

907

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi

908

9. BÖLÜM
ANTİ-EMPERYALİZM

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi

910

anti-emperyalizm

ANTİ - EMPERYALİZM
Emperyalizm Nedir?
Lenin; “Emperyalizmin olanaklı en kısa tanımını yapmak
gerekseydi, emperyalizmin kapitalizmin tekelci aşaması
olduğunu söylerdik. Bu tanımlama temel öğeyi içermiş
olurdu; çünkü bir yandan mali sermaye, birkaç tekelci
büyük bankada yoğunlaşmış ve tekelci sanayi gruplarının sermayeleriyle iç içe geçmiş banka sermayesidir; öte
yandan, dünyanın paylaşılması da, herhangi bir kapitalist devletçe el konmamış bölgelere kolayca yayılan sömürge politikasından, tamamıyla paylaşılmış olan.
Yeryüzüne tekelci bir şekilde egemen olma sömürge politikasına geçiştir.” (Lenin Seçme Eserler 5 - s. 91)
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TERÖRÜN KAYNAĞI EMPERYALİZMDİR
Haklıyız Kazanacağız - 1. Cilt
Emperyalizm çağı, insanlık tarihinin tanık olduğu en barbar toplu kıyımların, milyonlarca insanın can verdiği paylaşım savaşlarının, milyonlarca devrimci-yurtseverin
zindanlarda, işkencelerde katledilişinin yaşandığı bir çağ
oldu. I. Emperyalist Paylaşım Savaşında can veren milyonların kefaretini boynunda taşıyan tekelci sermaye, insanlık henüz yaralarını sarmadan tarihin kaydettiği
yüzkaralarının en büyüğüne, elli milyona yakın insanın
öldüğü II. Paylaşım Savaşına neden oldu.
Faşizm tekelci sermayenin açık terörist diktatörlüğü olarak Avrupa halklarını kana boğdu. Komünist-yurtsever
avını başlattı, zulmü meşrulaştırdı, işkenceyi kanıksattı,
temerküz kamplarında yüzbinlerce savaş esirine köleci
toplum düzenini arattı.
Ancak dev savaş makinesiyle, güçlü propaganda silahlarıyla, terör aygıtı faşizm, insanlık onuruna üstün gelemedi.
Faşizm, tekelci sermayeye bir dizi terör yöntemini, devlet
terörünün içeriğini ve biçimini miras bıraktı. Her iki em913
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peryalist savaştan karlı çıkan ABD kapitalist dünyanın
ekonomik zirvesini elde tutmak yanında, siyasal bakımdan da emperyalist sistemin hamiliğine soyundu. Emperyalist kampın genel jandarmalığını yapan ABD aynı
zamanda dünya halklarına karşı uygulanan terörün de
ana kaynağıydı. ABD jandarmalık yanında, yığınların her
türden demokratik eylemini boğacak bir “dünya polisi”dir
de... Uçak gemileri, tankları, napalm bombalarıyla jandarmalık görevlerini yaparken, gizli servisleri, kukla hükümetleri ve komünistlere karşı düzenlenen Saint
Bartholomey gecelerinin, sürek avlarının gölgedeki yüzüyle “polislik” görevini yerine getirir.
PINOCHET, SUHARTO, SOMOZA gibi işbirlikçileriyle
barbarlığın uç örneklerini sergileyen ABD’dir.
“Kurulu düzeni tehdit eden zararlı akımların” üstesinden
gelebilecek bir örgüte gereksinim duyan emperyalizm,
ALLENDE’nin devrilmesinden, 12 Mart ve 12 Eylül faşist
cuntasına kadar her türden faşist kundakçılığın, zorbalığın, kitleleri yıldırma siyasetinin ardında silueti fark edilen
CIA’yı kurdu.
OKHRA-NA’nın, GESTAPO’nun deneyimlerinin toplamı
olan CIA, uyuşturucu trafiğinden, silah kaçakçılığına,
adam satın almadan darbelere (cuntalara), panik yaratmaktan katliama, pek çok “kirli” işin tertipçisi oldu.
Öte yandan, dünya çapındaki enformasyon ağını uluslararası haber tekelleri ve dev TV şirketleriyle elde tutarak bilgi akışını denetleyebilen ve kapitalist dünya
kamuoyunu, anti-emperyalist kurtuluş mücadeleleri ve
genel olarak sosyalizm mücadeleleri konusunda saptırabilen, yanlış enforme edebilen emperyalizm, her top914
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lumsal çatışmayı “ABD, Sovyet çatışması” şeklinde
göstererek, kendi kamuoyunu aldatabilmekte, devrimcileri ise “kurulu düzeni” sabote eden “Sovyet maşası teröristler” olarak lanse etmektedir.
Milyonlarca Vietnamlıyı çoluk-çocuk, yaşlı-genç demeden katleden, yıllarca milyonlarca ton bomba yağdırıp Vietnam’ı bomba çukuruna çeviren ABD, “kızıl
diktatörlükle” savaşan özgürlük savaşçısıdır, işgalciyle
çarpışan Vietnamlı ise terörist.
Cezayir halkının, sömürgeciliğe karşı ulusal başkaldırısı,
ulusların kendi kaderini tayin hakkı kabul edilmez ve önlenmesi gereken “Arap barbarlığıdır” fakat milyonlarca
Cezayirlinin, Fransız tekelci sermayesinin çıkarları uğruna katli uygarlığın korunmasıdır.
Libya’nın ulusal kurtuluş hareketlerine, anti-emperyalist
mücadelelere destek vermesi, kendi egemenlik haklarını
koruması “uluslararası terörizm”dir, ABD emperyalizminin Okyanus’un öte yakasından kalkıp Libya kentlerini bombalaması, “teröriste verilen ceza”dır.
Emperyalistlere göre Sandinistler teröristtir, İspanyol sömürgeciliğinin vahşetini gölgede bırakan yöntemleri, Nikaragua halkını yıldırmak için kullanan SOMOZA’nın
Contraları “özgürlük savaşçıları”dır.
Emperyalizm, yeni-sömürgecilik çağında, günümüzde
“devlet terörünün” ve bununla doğrudan bağlantılı
sivil faşist terörün kaynağıdır. Zira yeni-sömürge ülkelerdeki faşist rejimlerin temel dayanağı, onları yukarıdan aşağı oluşturan emperyalizm ve onun ülkedeki
işbirlikçileridir.
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PARAYI VERDİ DÜDÜĞÜ ÇALDI CIA VE
AYDINLARIN İLİŞKİSİ
Soğuk Savaş’ın civcivli günlerinde Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa’da gizli bir kültürel propaganda programına büyük miktarlarda para ayırmıştı. Bu programın
ana özelliği, böyle bir programın olmadığı iddiasıydı.
Amerika’nın Merkezî İstihbarat Teşkilatı (ClA) bu programı büyük bir gizlilik içinde yürüttü. Bu gizli savaşın ana
gövdesini Kültürel Özgüllük Kongresi oluşturuyordu ve
başkanlığını 1950 yılından 1967 yılına kadar ClA ajanı
Michael Josselson yürütmüştü. Kongre uzun ömürlü olduğu gibi hayli de başarı kazandı. Başarısının doruğuna
ulaştığı günlerde Kültürel Özgürlük Kongresi’nin otuz beş
ülkede bürosu vardı. Kongre onlarca personel çalıştırıyor, yirminin üzerinde saygın dergi yayımlıyor, resim sergileri açıyordu; bir haber ve film servisine sahipti;
tanınmış kişilerin katıldığı uluslararası toplantılar düzenliyor, müzikçilere ve ressamlara ödüller dağıtıyor, konser
ve sergi olanakları sağlıyordu. Tek amaç uzun zamandır Marksizm’e ve komünizme yakınlık duyan Batı
Avrupa aydınlarını yavaş yavaş “Amerikan tarzı”na
daha uygun bir bakış açısına ısındırmaktı.
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HANGİ KÜLTÜR
ABD emperyalizminin ünlü istihbarat Örgütü CIA İkinci
Dünya Savaşı ertesi kurulmuştur. Kuruluşta Hitler artığı
Nazi istihbaratçılar etkin rol oynamıştır. ABD savaştan
sonra savaş suçlusu sayılan tüm Nazi bilim adamlarını
ülkesine getirip CIA’da istihdam etmeye başlamıştır.
1947 yılında Sovyetler’e karşı yürütülmesi düşünülen
gizli savaş çerçevesinde Avrupa’da kısaca psy-ops olarak bilinen; “psikolojik savaş operasyonlarının” başlatılmasına karar verilmiştir. CIA’nın bilim ve sanat
seksiyonları bu amaçla oluşturulmuştur.
(...)
Özellikle II.Emperyalist Paylaşım Savaşının ardından
başlayan “Soğuk Savaş” dönemi iki sistemin ideolojik
mücadelesi biçiminde yaşandığı için kavganın kültüreldüşünsel cephesi bilimle ve sanatla tahkim edilmiştir.
Yalnız fiziksel zor yöntemleri, ideolojik yönlendirme
değil, insan düşüncesinin şekillenmesine müdahalenin doğrudan yöntemleri de söz konusu olmuştur.
“Soğuk Savaş” sürecince sosyalist taraf genel olarak savunmayı ve mevcut durumunu korumayı tercih
etmişken, emperyalist tarafın lideri ABD, organize bir
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saldırıyı amaçlamıştır. Başarısının temel nedeni de
budur.
1947 yılında, yani tam da Soğuk Savaş esnasında kurulan CIA bu amaçla konumlanmıştır.
Aynı yıl, CIA’nın yetki alanı yasal olarak geliştirilerek,
Başkanın onayıyla gizli operasyon yapabilme yetkisi
verilmiştir. Böylece CIA’nm “psy-ops” adı verilen
psikolojik operasyonları başlatması için bir engel
kalmamıştır. Bu anlamda CIA, komünizme karşı mücadele için bilim ve sanat seksiyonlarını devreye
sokmuştur.
Sanat alanına el atan CIA, “bağımsız” kültür ve sanat vakıfları kurmuş, bağımsız kültür ve sanat dergilerini desteklemiştir. 35 ülkede kültür ve sanat ofisleri açmış, kısa
sürede desteklediği kültür ve sanat dergilerinin sayısı
800’ü aşmıştır. CIA Plastik Sanatlar Çalışma Dosyasının
başına getirilen Donald Jameson taktiklerini şöyle anlatmıştır:
“Düzene muhalif, anarşist veya eski komünist sanatçıların ortak özelliği her türlü örgütlenmenin içinde yer almaktan ısrarla uzak durmalarıydı. Bunları kullanmanın
çok daha kolay olacağını fark ettik.”
Bu çalışmaların ürünlerinden biri de eski komünist George Orwell’in Hayvanlar Çiftliği romanının animasyon
filminin hazırlanmasıdır. Birkaç yıl önce İngiliz istihbarat
birimlerinden MI-5’in kamuoyuna açıkladığı dosyalarından, Orwell’in MI-5 için çalıştığı ortaya çıktı. Söylendiğine
göre Hayvan Çiftliği örgüt tarafından sipariş edilmiş,
1984 romanı örgütün direktifiyle yazılmıştır.
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Amaç, SSCB’nin Özgürlükleri yok eden, kitleleri tek merkezden yöneten baskıcı ve zorba bir düzen olduğunu kitlelerin bilinçaltına kakmaktır.(zorla sokmak) Ancak
geçerken söyleyelim; ne gariptir ki, Orwell’in tasarladığı
toplum, hizmetinde olduğu emperyalist dünyayı tasvir
etme açısından ipuçları sağlamaktadır. 1984’ün yazılma
nedeni dışında en önemli yanı, “Büyük birader” metaforu
aracılığıyla, egemenler tarafından gözetlenme korkusunu dile getirmesidir. Gözetimin ve gözetimle beraber
denetimin yoğunlaşarak içselleşmesi emperyalizmin bileşenlerinden biridir.
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J. V. STALİN - YARATICI AYDINLAR
TOPLANTISINDAKİ TARTIŞMA (1946)
İnsanlık, gürültüsüz ve şatafatsız, en zor şartlar altında
sanayileşmeyi ve kolektivizasyonu başaran, savunma
sistemini canları pahasına kuvvetlendirip komünistlerin
liderliğiyle düşmanı yenen sıradan Sovyet halkı tarafından kurtarılmıştır.
Stalin: Benimle neyi konuşmak istiyordunuz yoldaş Fadeyev?
Fadeyev (Aleksandr Aleksandroviç Fadeyev. 1946–
1954 arası Yazarlar Birliği Genel Sekreteri): Yoldaş
Stalin, size danışmak için geldik. Birçokları edebiyatımızın ve sanatımızın bir çıkmaza girdiğini düşünüyor ve biz
böyle düşünenleri hangi yola yönlendireceğimizi bilmiyoruz. Bugün bir sinemaya gidiyorsunuz, ateş ediliyor, bir
başka sinemaya gidiyorsunuz, yine ateş ediliyor: sinema
salonlarımızda, kahramanın dur durak bilmeden düşmanla savaştığı ve ırmaklardan insan kanının aktığı filmler oynuyor. Her yerde yokluklar ve zorluklar gösteriliyor.
İnsanlar savaş ve kan görmekten bıktı.
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Eserlerimizde başka bir hayatı nasıl göstereceğimize ilişkin tavsiyenizi almak istiyoruz: kanın ve şiddetin olmadığı,
ülkemizin karşılaştığı sayısız zorlukların olmadığı geleceğin hayatını. Başka bir deyişle, mutlu ve bulutsuz bir geleceği resmetmenin zorunluluğu kendini hissettiriyor.
Stalin: Konuşmanızda, hayatın, edebiyat işçilerinin, sanatçıların önüne koyduğu temel görev, Marksist-Leninist
çözümleme yapma görevi eksik Fadayev yoldaş.
Bir zamanlar I. Petro, Avrupa’ya kapıları açmıştı. Ama
1917’den sonra emperyalistler, sosyalizmin ülkelerine
yayılmasından korkarak o kapıyı uzunca bir süreliğine
sıkıca kapattılar. İkinci Dünya Savaşından önce radyolar,
filmler, gazeteler ve dergiler aracılığıyla bizler dünyaya
dişleri arasına kanlı bıçaklar sıkıştırmış kuzeyli barbarlar
gibi tanıtıldık. Proletarya diktatörlüğünü böyle resmettiler.
Halkımız ayağında hasır terlikler, eski püskü giysiler
içinde, semaverden votka içen insanlar olarak gösterildi.
Birden bire, bu “hasır terlikli” Rusya, bu mağara adamları, dünya burjuvazisinin alt insanlar olarak tasvir ettiği
bu insanlar, karşılarında tüm dünyanın korkuyla titrediği
iki büyük gücü – Almanya’daki faşistleri ve Japonya’daki
emperyalistleri ezip geçti.
Bugün dünya, böylesi bir kahramanlığı kimin başardığını
ve insanlığı kimin kurtardığını bilmek istiyor.
İnsanlık, gürültüsüz ve şatafatsız, en zor şartlar altında
sanayileşmeyi ve kolektivizasyonu başaran, savunma
sistemini canları pahasına kuvvetlendirip komünistlerin liderliğiyle düşmanı yenen sıradan Sovyet halkı tarafından
kurtarılmıştır. Yalnızca savaşın ilk altı ayında cephede en
az beş yüz bin ve toplamda üç milyondan fazla komünist
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hayatını kaybetti. Onlar aramızdaki en iyilerdi; onurlu, tertemiz, özverili, sosyalizm için, halkın mutluluğu için mücadele eden fedakar savaşçılardı. Şimdi onları özlüyoruz.
Eğer hayatta olsalardı, birçok güncel sorunumuz artık geride kalmış olurdu. Bugün, yaratıcı Sovyet aydınlarımızın
asıl görevi, eserlerinde bu sade, muhteşem Sovyet insanını tüm yönleriyle yansıtmak ve bu karakterin en iyi özelliklerini bulup gözler önüne sermektir. Bugün edebiyatın
ve sanatın gelişimindeki genel ilke budur.
Nikolay Ostrovski’nin “Ve Çeliğe Su Verildi” romanındaki
kahraman Pavel Korçagin bizim için neden değerlidir?
Bunun sebebi her şeyden önce, o kahramanın kendini
devrime, halka, sosyalizme sınırsızca adamasıdır, fedakarlığıdır.
Zamanımızın büyük pilotu Valeri Chkalova’nın sinemadaki
sanatsal imgesi, Büyük Anavatan Savaşında ölümsüz bir
şan kazanan, binlerce korkusuz Sovyet şahin-pilotun eğitimini kolaylaştırmıştır. ‘Kentimizden Çıkan Genç Adam’
filmindeki tankçı Albay Sergey Lukonim, yüz bin kahraman
tankçının karakteristik kahramanıdır.
Bu gelenekle devam etmek gerekir. Sovyet halkının kendini kıyaslayacağı ve örnek alacağı komünizm savaşçılarından böyle edebi kahramanlar yaratın.
Elimde, bana yaratıcı Sovyet aydınlarını ilgilendirdiği
söylenen soruların bir listesi var. Bir itirazı olan yoksa bu
soruları yanıtlayacağım.
Salondan yükselen sesler: Çok soru var Stalin yoldaş!
Lütfen yanıtlayın!
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Soru: Size göre, çağdaş Sovyet nesir ve oyun yazarları ile
film yapımcılarının eserlerindeki başlıca eksiklikler nelerdir?
Stalin: Ne yazık ki son derece önemli eksiklikler var. Son
zamanlarda, pek çok edebiyat eserinde, çürümekte olan
batının zararlı etkileri altında gelişen bir eğilim açıkça görülüyor ve bu eğilim, yabancı istihbaratlar yoluyla hayatın
içine giriyor. Sovyet edebiyat dergilerinin sayfalarında,
sıklıkla, Sovyet halkının, komünizmin kurucularının, zavallı ve karakatürize edilmiş bir biçimde tasvir edildiği
eserler görülüyor. Olumlu kahramanla alay ediliyor, yabancı olana dalkavukluk savunuluyor, toplumun politik
artıklarına özgü kozmopolitizm övülüyor.
Tiyatro repertuarlarında yabancı burjuva yazarların utanç
verici oyunları Sovyet oyunlarını geri planda bırakıyor.
Filmlerde önemsiz temalar ağır basıyor ve cesur Rus
halkının kahramanca tarihi çarpıtılıyor.
Soru: Müzikteki avangart (yenilikçi) eğilimler ile resim ve
heykel sanatındaki soyut ekol ideolojik olarak ne kadar
tehlikelidir?
Stalin: Bugün, yenilik kisvesi altında Sovyet müziğinde
biçimcilik akımını, resim sanatında da soyut resmi hakim
kılmaya çalışıyorlar. Zaman zaman şu soruyu duymak
mümkün: ‘Bolşevikler ve Leninistler gibi büyük adamların
böylesi önemsiz ayrıntılarla uğraşmaları; soyut resim ve
biçimciliği eleştirerek zaman harcamaları gerekli midir?
Bunlarla psikiyatristler uğraşsın.’
Bu türden sorular, ülkemize ve özellikle de gençliğimize
karşı gerçekleştirilen ideolojik sabotajın rolünün anlaşılmadığını açığa vuruyor. Bu sabotaj sayesinde, edebiyat ve sa926
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nattaki sosyalist gerçekçilik ilkelerine karşı eyleme geçmeye
çalışıyorlar. Bu ilkelere karşı açıktan açığa konuşamayacakları için, bunu sığınakların ardına gizlenerek yapıyorlar. Halklarının mutluluğu için, komünizm için ve ilerlemek istedikleri
yol için savaşan o örnek alınacak insanların imgesi soyut
denilen bu resimlere yansımaz. Bu betimlemenin yerini kapitalizme karşı sosyalizmin sınıf savaşını bulanıklaştıran
soyut gizemcilik alır. Savaş zamanında kaç insan Kızıl Meydandaki muhteşem Minin ve Pojarski anıtına gelip ilham
aldı! Peki ya bükülmüş demirden yapılma, “yenilik” sembolü bir büst, bir sanat eseri olarak bize nasıl ilham verebilir?
Soyut bir resim nasıl ilham verebilir? (…)
Minin ve Pojarski Anıtı
Tam da bu nedenledir ki, günümüzün Amerikan finans
kodamanları modernizm propagandası yapar, bu türden
eserlere, gerçekçi akımın büyük ustalarının rüyalarında
göremeyeceği, olağanüstü miktarda para verirler.
Sözüm ona popüler batı müziğinin ve biçimci denilen eğilimlerin sınıfsal arka planı vardır. Bu müzik, tabii buna
müzik denilebilirse, ritimlerini “shakers” tarikatından almıştır; bu müzik eşliğinde edilen “dans” insanların kendinden geçmesine neden olur, onları şirazesinden
çıkmış, her türlü vahşiliği yapabilecek hayvanlara dönüştürür. Bu tür ritimler insanların beynini ve ruh halini etkilemek için psikiyatrların yardımıyla yaratılmaktadır. Bu,
bir tür müziksel uyuşturucu bağımlılığıdır ve bunun etkisi
altına giren kişi parlak fikirler üretemez, bir hayvana dönüşür, bu insanı devrime, komünizmi kurmaya çağırmak
faydasızdır. Gördüğünüz gibi, müzik de savaşır.
1944 yılında, Britanya istihbaratından bir görevlinin kaleme aldığı, ‘düşman ordusunu çökertmede biçimci müziğin kullanımı’ başlıklı bir yönergeyi okuma fırsatım oldu.
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Soru: Yabancı istihbarat ajanlarının sanat ve edebiyat
alanlarındaki yıkıcı faaliyetleri somut olarak nelerdir?
Stalin: Sovyet sanatının gelecekteki gelişiminden söz
ederken bu gelişimin, emperyalist çevrelerin ülkemize
karşı geliştirdikleri, sanat ve edebiyat alanlarını da kapsayacak biçimde açılan tarihte eşi görülmemiş ölçekteki
gizli savaş koşullarını gözden kaçırmamak gerekir. Yabancı ajanların ülkemizdeki görevi, kültürden sorumlu
Sovyet kurumlarına sızmak, büyük gazete ve dergilerin
editörlüğünü ele geçirmek, tiyatro ve sinemanın repertuarlarını ve edebi eserlerin yayınlarını mutlaka etkilemektir. Yurtseverliği canlandıran ve komünizmi yaratmada
Sovyet halkına öncülük eden devrimci eserlerin gün ışığına çıkmasını her yolu deneyerek durdurmak, komünist
inşanın zaferine inançsızlığı yayan, kapitalist üretim tarzını ve burjuva yaşam biçimini yücelten eserlerin ortaya
çıkmasını sağlamaktır. Aynı zamanda yabancı ajanlardan karamsarlık, çöküş ve ahlaki yozlaşma duygularının
sanat ve edebiyat alanlarında yaymaları talep ediliyor.
Coşkulu bir Amerikan senatörü “Bolşevik Rusya’yı
korku filmlerimizde gösterebiliyor olsaydık, komünist inşayı mutlaka söküp atardık” diyordu. LEV
TOLSTOY sanat ve edebiyat beyin yıkamanın en
güçlü biçimidir diye boşuna dememiştir. Bugün
sanat ve edebiyatın yardımıyla kimin ve neyin beynimizi yıkadığı üstünde ciddiyetle düşünmeli, bu
alandaki ideolojik sapmaya bir son vermeliyiz.
Bence, KÜLTÜRÜN, TOPLUMSAL İDEOLOJİDEKİ
ÖNEMLİ BİR EGEMENLİK ÖĞESİ olduğunu, onun
her zaman sınıfsal olduğunu ve egemen sınıfın kültürü çıkarları için kullandığını, kültürü bizim için ça928
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lışanların çıkarlarını, proletarya diktatörlüğünün çıkarlarını korumak için kullanmak gerektiğini anlamanın ve içselleştirmenin zamanı gelmiştir.
Sanat için sanat yoktur. Toplumdan bağımsız, bu toplumun
üstünde duran “özgür” sanatçılar, yazarlar, şairler, oyun yazarları, yönetmenler ve gazeteciler yoktur, olamaz. Kimsenin onlara ihtiyacı yoktur. Böyle insanlar var olamazlar.
Eski karşı devrimci burjuvazi geleneklerinin kalıntıları
Sovyet halkına hizmet etmek istemiyorlarsa ya da kendini Sovyet halkına hizmet etmeye adamış işçi sınıfı iktidarının karşısında duruyorlarsa, ülkeyi terk etmeleri ve
dışarıda yaşamaları için onlara izin veriyoruz. Bırakalım
her şeyin alınıp satılabildiği, yaratıcı aydınların yaratma
eylemlerinde finansal çekim merkezlerine tamamen bağımlı olduğu, kötü ünlü burjuva toplumundaki “özgür yaratıcılık” kavramı onları ikna etsin.
Ne yazık ki, zamanımızın azlığı dolayısıyla tartışmamızı
sonlandırmamız gerekiyor. Sorularınızın tamamını cevaplamış olmayı umuyorum. Sanırım, Sovyet edebiyatının daha ileri gelişimi sorununa SBKP (B) MK’sının ve
Sovyet hükümetinin yaklaşımı herkes için açıktır.
Rusça orijinalinden çeviren Stalin Arşivi Çeviri Grubu.
http://stalinkaynak.com/icerik/2009/12/22/yaratici-aydinlar-toplantisistalin/
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EMPERYALİST KÜLTÜR
Asım Bezirci - Kültür ve Edebiyat
Bilindiği gibi, kapitalizmin evrim çizgisinde başlıca üç
evre (safha) vardır: Ticari, sınai, mali. Sonuncu evreye
“kapitalizmin sonuncu aşaması” ya da “tekelci kapitalizm” yani “emperyalizm” adı verilir. Tekniğin hızlı gelişmesiyle gitgide üretimin yoğunlaşması ve sermayenin
belirli kuruluşlarda toplanıp birikmesi tröstlerin, kartellerin, çokuluslu şirketlerin, konsorsiyumların oluşmasına
yol açar. Küçük ve orta büyüklükte girişimler zamanla ya
ortadan kalkar ya da tekellere bağımlı duruma düşer.
Sermaye ihracı emtia ihracının önüne geçer. Özgür rekabet yerini tekellerin rekabetine, savaşımına bırakır.
Bankalarla bütünleşen tekeller arasında dünya paylaşılır.
Sömürgelerin, yan sömürgelerin soyulması iyice artar...
Emperyalizmin temel özellikleri şöyle özetleniyor:

1- Üretim ve sermayenin yoğunlaşması çok yüksek
bir düzeye ulaşarak ekonomik yaşamı belirleyen tekelleri yaratır.
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2- Banka sermayesi ile sanayi sermayesi birleşip
kaynaşarak mali sermayeyi ve ona yaslanan mali
oligarşiyi meydana getirir.
3- Emtia ihracından ayrı olarak sermaye ihracı aşırı
önem kazanır.
4- Dünyayı aralarında paylaşan uluslararası tekelci
kapitalist birlikler kurulur.
5- En büyük kapitalist devletler/kuvvetler yeryüzünü
bölüşür.”(1}

(1) Lenin, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması. Emperyalizm, çev. Erdoğan Başar. 1965, s. 118

Kapitalizmin çelişkilerini evrensel boyutlara ulaştırıp keskinleştiren emperyalizm, savaşlar ve bunalımlar dönemi
olduğu kadar devrimler çağıdır da. Birinci ve İkinci Dünya
Savaşları ile 1930 ekonomik bunalımı, Sovyet devrimi ile
halk demokrasilerinin kuruluşu ve bazı sömürgelerin bağımsızlığa kavuşması buna örnektir.
Tekeller bir yandan yeryüzünü bölüşürken öbür yandan
da devlet cihazını egemenlikleri altına alırlar. Eğitim/Öğretim kurumları ile basın/yayın organlarını ve iletişim
araçlarını ele geçirirler, denetlerler. Onların yardımıyla
emperyalist kültürü her yere sokarlar. Yalnızca kendi ülkelerinin insanlarını değil, sömürgelerin ve geri bıraktırılmış, bağımlı ülkelerin insanlarını da sözü geçen
kültürle koşullandırmaya çalışırlar. Böylece, ezilen
dünya işçilerinin ve halklarının uyanmasını, birleşmesini,
direnmesini, başkaldırmasını geciktirmek, önlemek isterler.
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Bu isteğin gerçekleşmesi için şunlar yapılır:

1- Sosyalist memleketler ile sosyalist kültür ürünleri
ya kötülenir ya da gölgelenir.
2- Bağımlı ülkelerin kültürleri aşağılanır, yozlaştırılır
ve ilerici, demokratik, halkçı yanları köreltilir.
3- Emperyalist kültür verimleri ile manevi değerlerinin ulusal kültür verimleri ile değerlerinin yerini almasına uğraşılır. (Bu yolda “kitle kültüründen de
yararlanılır.)
Emperyalist kültürün belli başlı özellikleri şöyle sıralanabilir:

1- Maddeci felsefeye, diyalektik yönteme, toplumcu
davranışa karşı genellikle idealist felsefeyi, metafizik yöntemi ve bireyci davranışı öne sürmek.

2- Barış, sosyalizm, bağımsızlık ve devrim ülküsüne
karşı savaş, kapitalizm, bağımlılık ve gericilik düşüncesini aşılamak.
3- Emperyalist sömürüyü, baskıyı, soygunu gösteren “gerçekçi” tutuma karşı onları gizleyen, emekçileri ve halkları onlardan türlü yollarla (örneğin spor,
seks, serüven, vb.) uzaklaştıran saptırıcı, oyalayıcı
bir yöntem uygulamak.
4- İnsanların anlaşılması, dayanışması, birleşmesi
görüşüne karşı onların hep çekişmesi, ayrışması,
yalnızlaşması eğilimini koymak ve bunu bir alın yazısı gibi sunmak.
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Emperyalist kültürle nasıl savaşacağız?
Kültür emperyalizmi emperyalizmin yalnızca bir yanıdır.
Dolayısıyla, emperyalist kültüre karşı açılacak kavga,
emperyalizme karşı yürütülen ekonomik, politik kurtuluş ve bağımsızlık savaşımından ayrı düşünülemez, ancak onunla birlikte sürdürülürse başarıya
ulaşabilir.
Bu temel ilkeyi göz önünde tutarak, kültür emperyalizmine karşı, sanıyorum ki, genellikle şunları yapmamız gerekir:

1- Emperyalist kültürü yurdumuzdan kovmak, eğer
buna şimdilik gücümüz yetmiyorsa, onu durmadan
eleştirmek, etkileme ve yayılma alanını gitgide küçültmek.

2- Emperyalist kültürün saldırılarına karşı ulusal ve
halkçı kültür değerlerini korumak, savunmak, yaygınlaştırmak, geliştirmek.
3- Tutucu burjuva kültürüne karşı ilerici bir proletarya kültürü oluşturmak, bunun için ulusal kültür
gibi uluslararası kültürden de devrimci bir anlayışla
yararlanmak.
4- Ve bütün bunları yaparken, işçi sınıfı biliminden
hiç ayrılmamak...
(Sanat Cephesi; Asım Bezirci ana halkayı kaçırıyor. Söyledikleri güzeldir. Ancak tüm bunları yapabilmenin tek koşulu Marksist Leninist
bir Parti içinde örgütlü bir sanatçılıktır, örgütlü sanatçılar emperyalizmin kültürel saldırısına karşı savaşabilir. Nazım Hikmet’i çok iyi okuyan, Azım Bezirci örgütlü sanatçılı bilir, ancak buna değinmekten
kaçınıyor.)
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DEVRİMCİ SANATIN KAYNAĞI İNSAN SEVGİSİDİR
Tavır Dergisi - Thomas BORGE
Nikaragua’da, eski Somoza yönetimi altındaki toplumda sanatçılar köşeye sıkıştırıldıklarından şikayet ediyorlardı ve
bu haklı bir şikayetti. Somoza yandaşları ve Ulusal Muhafızlar kendilerinde aptallık ve şiddetin nerede başlayıp, nerede bittiği belli olmayan yaratıklardı. Bunlar sıradan itaatkar
bir sanat sergiliyorlardı. Şiir, duyulan lüzum üzerine kafiyeli,
yapmacık, evlerin ve kışlaların bekleme odalarında havlayan bir süs köpekçiğiydi. Dağıtılan Ulusal Muhafızlardan
cezaevinde konuşma fırsatı bulduklarım ise, Ernesto Cardenal’ın şiirlerini “kafiyesiz nesir gibi” diye eleştirmişlerdi-.
Cardenal’in güzel şiiri onları hiç etkilemediği gibi, anlaşılmamıştı da. Öte yandan Somoza’nın Nikaragua’sında kimi
durumlarda sanatçıların reklam şirketlerinde, tabir yerindeyse, göstermelik figür olarak üretildiği oldu. Neyse ki, o
sürekli perhiz döneminde, yani Somoza’nın neredeyse
yarım yüzyıl süren yönetimi sırasında, sanat, türkü, şiir ulusal yaşamda kendisini göstermeyi ve toplumsal dönüşümlere katkıda bulunmayı başardı.
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TÜNELİN ÇIKIŞI
Sanatçı bir yaratıcıdır ve o da tüm işçiler gibi sömürülüyordu. İşçiler ter döküyor, sanatçılar, özellikle de şairler,
alınteri gibi dizeler siliyorlardı alınlarından. Onlar da baskı
altındaydılar ve kimi zaman alet olarak da kullanılıyorlardı. Nikaragualı şair, kendisini kıskıvrak bağlanmış hissetmenin yanında, güvensizdi de. Geleceğe tam olarak
güvenmiyordu. yani bir ölçüde devrime güvenemiyordu.
Şarap erbaplığı ve laf ebeliğinden haz duyan burjuvazinin
kötü zevkiyle kuşatılmış bir şekilde, şairler önce modernizmin, avangardizmin ve nihayet formalizmin çabasıyla
tünelin çıkışını arıyorlardı. Vitrinlerdeki teşhir eşyalarıyla
ve yapay ışıklarla süslenmiş uzun bir tüneldir kapitalist
uygarlık. O dünyaya, yani burjuvazinin dünyasına hiçbir
zaman güneş ışığı girmemiştir. Onların renkleri gökyüzünün rengi değil: ipeğin, pırlanta yüzüğün rengidir. Çiçeğin
kokusunu tanımaz onlar, kendilerini yalnızca deodorant
kokusunu tanımakla sınırlandırmışlardır.
Şairlerimizin güneş görmeleri ve ulusal köklerimizin araştırılmasına yönelmek üzere pencereyi aralamaları gerçekten bir mucizeydi. Bu, yaşadığımız tarihsel koşullarla
açıklanabilir. Bu tünel bugün elbette çatlamış ve yeni toplumun ışığıyla zayıflatılmış durumda. Sanatçı ve yazar
bugünün ışık saçan şafağını şarkılaştırmak. Şiirleştirmek
için belki tereddütlü, bir parça solgun, kimi zaman da vitrin ve losyona özlemle, ama kesinlikle neşeyle çıkıyor
ışığa. Onun bu çıkışta eski toplumdan kalanları da ardı
sıra getirdiğini belirtmek istiyorum. O, eskiden ne ise ona
son vermeksizin, bu mucizenin şiirini söylemek üzere
önce çıkıyor. Arda kalanlardan kastım, sanatın yeni toplumdaki biçiminde ve içeriğinde, eski dogmalarla devrimin savaş halinde birlikte yaşadığıdır. Ve bu savaş, bu
iç içe yaşam, her sanatçıda yansımaktadır. Toplumların
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temelini ekonomik üretimin oluşturduğu, yani toplumların
dayandığı altyapıyı meydana getirdiği ve siyasetin, dinin,
sanatın, şiirin bu altyapıya uygun düştüğü yaşamını, gücünü, enerjisini onun gelişmesinden aldığı herkesçe bilinmektedir.
ESKİYE KARŞI SAVAŞ
Yalnızca devrimin var olduğu koşullar sanata yeni bir
değer taşır. Bir başka deyişle, devrim onu, yarın belki de
bir dogma olacak olan ama bugün için devrimci bir karşı
çıkış anlatımına dönüştürür. O güne dek egemen olana
bu karşı çıkış, yani sanatla devrim, devrim içinde kendini
yeni bir sanatsal tekniğin keşfiyle sınırlayan bir sanat olamaz. Yeni teknik, yeni bir içerikle uyum içerisinde olduğu
müddetçe yeni bir değer, yeni bir sanat kazanımı elde
eder. Biz, tarihsel olarak ortaya çıkmış olan biçimlerin
tümden reddinden değil, yeni bir içerik çerçevesinde uygulanmasına yarayacak yeni bir biçim olasılığından söz
ediyoruz. Acıları ve burjuva aptallığını reddeden yeni bir
biçimi. Eski toplumu can evinden ve amansızca vurmayı
hedefleyen, hem zorlarına katlanılan, hem de sevinçle
taşınan bir sırt çantasına yalnızca bir yaratıcının takdir
edebileceği sevecenliği, okuma yazma seferberliği ya da
bir silah boyutlarında bir sevgiyi koymuş bir biçimden söz
ediyoruz. O zorluklar ve sevinç ki, Che denilen ozan duyulmadık mısralarda söz etmişti.
Nikaragua’da bugün yalnızca karşı devrimci, sokak hırsızı çetelere karşı savaşılmıyor. Aynı zamandı, şu ya da
bu biçim alıp mezara girmemekte direnen burjuva sanatının dekandansına karşı da veriliyor bu savaş. Biraz
önce milis şairlere hitaben konuşurken ŞAİRLERİN ŞİİRLERLE SILAHMIŞÇASINA, SİLAHLARLA İSE ŞİİRMİŞÇESİNE işe koyulmaları gerektiğini ifade etmek
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istedim. Yani sanatçıların ateş hattında anayurdun savunucuları olmaları gerektiğini ya da hayal gücünü yeniden
kurmak için savaşmakla yükümlü olmaları gerektiğini anlatmak istedim. Onlar yeni efsanenin yaratıcıları olmalıdır, ama ütopya içinde kurulan herhangi bir efsanenin
değil, yaşamlarını devrime verenlerin düşlerinden doğan
efsanenin yaratıcıları olmalıdırlar.
GERÇEK İÇİN DÜŞ KURMAK
Carlos Fonseca Amador’un mavi gözlerinde kaç efsane
alevlendi. Okuma yazma öğretenler ordusuyla alfabenin
yayıldığını düşlediğinde Carlos’un yüreğinde kıvılcımlar
parladı. Somoza’nın yıkılışı ütopya değil, gerçekleşmesi
mümkün bir düş, erişilebilecek bir efsaneydi. Süt ve bal
nehirleri de bir ütopya değildi, belki de vaktinden önce
kurulmuş bir düştü ama asla söz oyunu değildi. Düş kurmayan insan ancak zavallı bir şeytandır, kısırdır. Devrimci, düş kurma ve onu gerçeğe dönüştürme
yeteneğine sahip kişidir.
Sevme yeteneği olmayan kişi ancak bir hayvandır, bir
maymundur. (Latin Amerika’nın üniformalı katillerinin
“goriller- diye adlandırılması da rastlantı değildir.) Devrimci, sevmeye ve sevgiyi değişkenliğin bir aracı kılmaya
yetenekli olan kişidir. Bir devrimci bu nedenle, hayalcidir,
sevendir, şairdir çünkü gözlerde yaş, ellerde şefkat taşmadan devrimci olunamaz. ŞAİR OLMAK İÇİN SÖZCÜK MÜHENDİSİ OLMAYA GEREK YOK. Dekadansın
şeklen üniversite bitirmiş ama meselenin özünü, en alttaki, sömürülen, mülksüz olanları, görme yeteneğine
sahip olmayan bir takım baş aktörlerini tanıyoruz. Düş
kurmayı sürdürmediğimiz takdirde, yeniden inşa mümkün olmayacaktır. Düş kurmaksızın inşa ettiğimiz şey ölü
bir deniz olur ancak. Managua’nın yeniden inşa edilme938
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siyle ilgilenen bakan Samuel Santos’la iki büyük gölün
birleştirilmesini, gölde şimdi belki de ölüm kalım savaşı
veren balıkların yeniden doğuşunu, verimli topraklar üzerindeki sulama tesislerini, kıyı boyunda meyve ağaçlarının yetiştiği, çocuklar, sevgililer ve çiçekler tarafından
kuşatılmış tarlalar düşledik.
YARININ MİMARLARI
Bugünün gerçek şairleri yarını biçimlendirenlerdir. Sanatçılar kelimelerle, sesle, boyalarla geleceğin toplumunun temelini atmaya hizmet eden bir modeli oluştururlar.
Sanatçılar rüzgarın oğullarıdırlar, ölü rüzgârlar vardır,
yaşlı rüzgarlar vardır. Bugün yeni bir rüzgar esiyor, başka
bir meltem. Bu nedenle sanatçı ne söz oyunları, ne de
salt bir renk kombinasyonu yapıyor. O, yaşadığı tarihi
anın çocuğudur. Sanatçı bir fıkra anlatıcısı değil, kökleri
keşfedendir. Sanatını kitlelerin yaratıcılığından alan devrimci sanatçıyı kastediyorum. Devrimin sanatı bir resmin
aksettirilmesi değildir, resmin ta kendisidir. O halka gitmez, halktan gelir. Kültür, yeni toplum değerlerinin sahnesi olmalıdır. Sanat, yeni insanın oluşmasına hizmet
etmiyorsa, ne anlama gelebilir ki? Halk tarafından özümlenmeyen şiirin ne anlamı var? Özümlemeden kastettiğimiz, estetik anlamda, estetik hazda bir özümlemedir.
Devrimci sanatın asıl kaynağı her defasında insan sevgisidir. Sonuç olarak yeni kültür, halktan yana bir içeriğe
sahip olmalı. Halkın hizmetinde ve elit kültüre karşı bir
silah olmalıdır.
Yeni kültür, gıdasını hayattan ve kitlelerin gerçekliğinden
almalıdır. Sanat, şiir, kültür bir bireycinin gerçek üzerine
anlatımı olmalıdır. Tam tersine o, gerçeğin sanatının kolektif bir anlatımı olamaz, olmamalıdır. Birey ve toplum
diyalektik bağımlılık içindedir. Ama gözyaşı, su ve tuzun
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bir bileşeni değildir yalnızca. O bir bez salgısı değil,
büyük bir ciddiyetin bir paçasıdır. O (Göze kum kaçmadığı müddetçe), bir şefkat ifadesidir. O. gökkuşağının bir
şeklidir, psikolojinin sınırlarını aşan öylesine mahrem bir
şeydir. (Psikoloğun aynı zamanda bir entelektüel olduğuna inanıyorsam da, gözyaşının nasıl güzel olduğunu
şair bilir.)

940

anti-emperyalizm

MODERN EDEBİYATIN BAŞLANGIÇ KIPIRTILARI - 1
Tavır Dergisi - Kasım 1992
Vietnam Yazarlar Birliği Başkanı
DANG THAI MAI’YLE Bir Konuşma
Çeviri: Defne Behramoğlu
Savaş ve sanat... Toplumsal kurtuluş savaşları nasıl bir
halkın kimlik ve politik bilinç kazanmasında temel etkileyici bir faktör olarak yer alıyorsa, aydınların, sanatçıların
dönüşümüne ve bir bütün olarak sanatta, sanatsal faaliyette bir devrime yol açıyor. Emekçi yığınların nabzı savaşla atıyor ve toplumsal dinamikler mutlak bir biçimde
sanatsal faaliyeti yönlendiriyor. Devrimin sanatı doğuyor.
Vietnam Halk Savaşı bu olgunun en tipik örneğini oluşturuyor. Dün olduğu gibi bugün de mücadele, kendine
özgü olanı, yeni insanı, yeni sanatı ve bir bütün olarak
yaratmayı hedeflediği dünyanın örneklerini doğurarak
ilerliyor, yetkinleşiyor. 1975 yılında Militan dergisinin 2.
sayısında yer alan devrimci sanata ve edebiyata dair bu
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yazıyı örnek olabileceğini düşünerek yeniden yayınlıyoruz.
Dang Thai Mai, oldum olası sömürgeci yönetime karşı
savaşta yerini almış bir aileden gelmektedir. 66 yılının 40
yılından fazlasını devrimin hizmetinde geçirmiştir. Büyükbabası 1919 yılında, 74 yaşında hapishanede öldü. Babası ise, ömürlük hapis cezasını çekmeye yollandığı
Poul Condore adasında, 1923’te öldü. Dang Thai Mai.
İlk kez 1928’de tutuklandığında mesleğini terk etmek zorunda kaldı.
DANG THAI MAI: “Fransızlara karşı savaştığımız
halde Fransız kültüründen devşirilmiş bir yaşama
biçimi içinde büyüdük. Kendimizi Fransız edebiyatı
ve sanatıyla eğittik. Avrupa felsefesine göre ayarlandık. Platon, Kant. Schopenhauer. Bergson okuduk. Birinci Dünya savaşından sonra, Aurore’da ve kendi
yayımı olan Paria’da Ho Şi Minh’in yazılarıyla karşılaştık. Bu yazılardan Marx, Engels, Lenin’i öğrenmeye
başladık.
Kendimizi diyalektik materyalizmin öğretileriyle eğitirken
ve teorinin kılavuz ışığı altında kendi koşullarımızı incelerken, bir yandan da kafalarımız edebiyatın işlevi sorunuyla yoruluyordu. Yazılı sözcükle düşüncede ve
eylemde bir değişimi nasıl sağlayabileceğimizi saptamaya çalıştık.
Geçmiş edebiyatımızı, ezilmiş, köleleştirilmiş ve cahil insanın: özgür, güvenli, kendi bilincinde bir insana doğru
evriminin yansısı olarak sunabilirdik. Basın sansürü ve
yazıya konulan yasaklar ortasında kendimizi anlaşılır kılabilirdik. Halka ulaşabilirdik.
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Lu Sin (*) benim en çok sevdiğim yazardı. Devrimci ayaklanmalar dönemindeki Çin halkından tanımları benim için
örnek nitelikteydi. İçtendi, etiliydi. Keskindi, acılıkla ve
alayla doluydu. Siyasal alanda ilkelere bağlıydı takat kendi
öz çalışmasındaki insan çelişkilerinin tanımı her zaman
çok boyutlu, çoğunlukla şaşırtıcıydı. Bana hiç bir sorunun
mekanik bir yaklaşımla çözülemeyeceğini gösterdi.
Hindi-Çin Komünist partisinin kurulmasından sonra, özel
bir lisede öğretmen olarak çalışmaya başladım. Ya böylesi ya da yasadışı yaşamak söz konusuydu. Bildirilerimiz yeraltından dağıtılıyordu.
Fransız edebiyatı-modernizmi olduğu kadar klasiği degönlüme yakındı. Bu edebiyatta olaylar üstüne düşünmek ve insanın durumunu incelemek istemini
buluyordum. Yüksek ahlaksal değerler buluyordum. Yine
de, bu sanat bizim koşullarımıza yeni hiç bir şey katamazdı. Gerek gizlenerek, gerekse sürgünde yaşadığımız
İkinci Dünya savaşından önceki yılarda, şiirlerin ve bildirilerin hapishanelerde yazılıp bize yurt dışına yollandığı
yıllarda, varoluşun hemen hemen hiç bir dayanağı kalmamıştı. Topraktaki halkın yoksulluğu, şehirdeki işçilerin
ve hamallarınki; anlatılır gibi değildi. Hanoi bir pislik ve
çöküntü kentiydi, İnsanlar sokaklarda açlıktan ölüyorlardı. Çocuklar dileniyorlardı. Kapı aralıklarında duran
kadınlar vücutlarını satıyorlardı, ölüme hükümlü bir dünyanın son demleriydi bu.
Sömürge döneminde pek çok Vietnamlı yazar toplumun
ya kıyısında ya da tümüyle dışında yaşıyorlardı. Okullara
gitmiş oldukları halde, okumuş topluluktan çok proletaryaya yakındılar. Çok yoksul olduklarından entelektüel sayılmıyorlardı. Bazıları yük katarlarında çalışıyordu.
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Ötekiler göçmen, öğretmen ya da çiftlik işçileriydi. Çok
azı kitaplarını bir masanın başında yazmıştır. Nguyen
Hong -sömürgeci düzene ilk saldıracaklardan biri- 17 yaşında hapiste yazmaya başladı.
Klasik okuldan olan ve Nom yazısıyla yazan Nguyen
Dinh Chien, konularından ötürü modern edebiyatın habercilerinden biri sayılıyordu. 6-8’lik hece ölçüsüyle, yüzyılın ortalarında yazılmış olan Luc Van Thien adlı
romantik şiiri, aşk ve bağlılık imgeleri ardına gizlenmiş
olarak sömürgecilere karşı nefreti yansıtıyordu. Fransızlar onu saflarına çekmek istediler, fakat tersyüz edildiler.
Yoksulluk içinde ve kör olarak öldü.
Latin harfleri 17. yüzyılda, Hristiyanlık propagandası ve
iş anlaşmaları yapmak için gelen İspanyol denizciler ve
tüccarlar tarafından getirildi. Vietnam yazısında hala bulunan bazı imla işaretleri bu yazıdan gelir. Birinci Dünya
savaşından az önce Avrupa yazısı yürürlüğe girdi. O zamana dek sivil görevler için yazılı sınavlar Nom yazısıyla
yapılırdı. Daha yeni edebiyat, Avrupa yazısıyla yayınlanmaktaydı: fakat Vietnamlıların Fransız üniversitelerinde
akademik sınavlara girmeleri yasaktı.1930’a kadar bir Vietnamlının doktora yaptığı görülmemişti.
Modern düzyazı 1920’lerde başlar. Yayınlanmasına izin
verilen kitaplar ilerici burjuva yazarlardan geliyordu. Bunların tutumları anti-feodaldi. Fakat sömürgeciliğe yönelttikleri eleştiriye ya gizli bir dil bulmak zorundaydılar ya
da kitaplarının toplatılmasını göze almak. Edebiyatın
devrimci kanadı yasadışıydı.
Ho Şi Minh eski bir deyişi yaygınlaştırdı: Yoksullukta
bile temiz olun, paçavralar içindeyken bile itibarınızı
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koruyun. Siyasal hapishaneler ve toplama kampları
döneminde bu sözler insanlara kılavuz oldu. Ho Şi
Minh’in edebi etkinliği, folklorik düşüncenin yalınlığını,
görülür saflığını taşımasında yatar... Öğretilerini köy masalcılarının tarzıyla yaymıştır. Bildirileri köylülerce hemen
kolaylıkla anlaşılıyordu. Bu yazılarda, klasik edebiyatın
adalete ve insanca yaşama koşullarına özlemiyle belirlenen insancıl geleneği bilinçli bir siyasal hedefin potasına dökülmekteydi.
Ngo Tat To- yeni düz yazının kurucularından biri- kendini
maliye memuru olarak gizledi. Edebiyat Tapınağı devlet
sınavını verdiği halde, köylülerin hayatlarını yazdı. Vergi
sistemi ve ezilen küçük çiftçiyi konu edinen “Işık Sönüyor” adındaki romanı. Hak Cephesi rejimi altında,
1938’de yayınlandı. Bu romanın baş kişisi, ölmüş kocası
için vergi ödemek zorunda olan bir köylü kadındır. Yetkililere yalvarmaları boşuna çıkar. Kendi çocuğunu satıp
kendini süt nine olarak kiralamaya zorlanır. Vergi memurunun çocuğunu uyuttuktan sonra, memur kadına tecavüz eder. Işık söner, bir kadının alçalışının simgesi. İçine
daldığı karanlık, geleceğinin karanlığıdır.
1942’de Japon işgalinde Ngo Tat To, Kulübe ve Bambu
Yatak’ı yazdı. Kitabın adı, devlet vergi sınavına giren her
adayın içinde bambu bir yatak olan bir kulübe çizmesi
gerekliliğine ilişkindir. Aday, bilgisini, bu kulübe içerisinde
libasıyla yazacaktır. Feodal Vietnam’daki düşünsel tutsaklığı, sınıfsal çelişkileri konu edinerek açıkça tarihsel
bir roman olan bu yapıt aynı zamanda yeni yabancı efendiye ve faşist baskısına da karşıydı.
Vichy hükümetinin sömürge valisi Japonlarla işbirliği yaparken, Fransız basını ve propaganda bürosu da sansür
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işini yürütüyordu Büronun şefi -Causseau adlı biri- Vietnam çiçek dili’nin inceliklerini anladığından kitabı hemen
toplanırdı. Ngo Tat To, bir kaç yıl sonra, direniş mücadelesinde öldürüldü.
Sansürün bir başka kurbanı Nam Cao, 1940 yılında “Chi
Pheo” adlı romanıyla tanındı. Düzyazısının keskin gerçekçiliği modernizme geçişin habercisiydi. Nam Cao, hikayesinde, yoksulluk nedeniyle sarhoşluğa düşen fakat
düşkünlüğü içinde bile temel bir gücün sezilebildiği topraksız bir köylüyü konu edinir. Adam sonunda sarhoşken
nefret içinde vergi memurunu öldürdüğünde, suçlu durumda gösterilen adamın kendisi değil, onu normal bir
yaşayışın bütün koşullarından yoksun kılmış toplum düzenidir.
Nam Cao, öğretmen, tarım işçisi ve hamal olarak çalıştı.
Hastalık güçsüzleştirdi onu; çocuğu aç kaldı; sonunda
bir aylak oldu ve bu yıllarda devrim öncesinin işgal altındaki Hanoi’sinde yaşayan insanların ruhsal ve fiziksel çöküşünü, bitkisel yaşayışını anlatan 200 sayfalık
‘Anlamsız Yaşam’ adlı romanını yazdı. 1944’te tamamlanan metni yalnızca birkaç kişi okudu, fakat bu roman
onu Vietnam’ın öncü yazarı yaptı.
PİRİNÇ VE İNSANLARIMIZ
Pirinç acıdan kıvranır durur havanda,
sonra geçer acısı, süt gibi ak olur
İnsanlarımızda havandaki pirinç gibi,
yumruğu yiye yiye adama benzer,
kan ağlaya ağlaya temiz pak olur.
HO Şİ MİNH
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Kitap 1885’te ölümünden sonrasına kadar yayınlanmadı.
Kötülemiş sağlığına karşın -kalp yetersizliğinden ve ‘beriberi’ denilen bir hastalıktan çekmekteydi- silahlı direnişte ve siyasal aydınlatmada yerini aldı. Vahşi
ormandaki Nam azınlığıyla yaşadı ve burada küçük hikayeler yazdı. Kurtarılmış bölgelerde kullanılmak üzere
bir coğrafya kitabı ve kuzeydeki savaşlar süresince
“Sınır Ülkesinden Hikayeler” kitabını yazdı. 1951’in Kasımında, Kırmızı Irmak deltasında, Parti işçisi olarak çalışırken Fransızlar tarafından ele geçirildi ve öldürüldü.
Nguyen Tuan, alaylı bir dille Vietnamlı portreler çizerek
işe başladı “Yankı ve Gölge’ adlı yapıtı burjuvazinin feodal yaşamdan kurtulup sömürgeciliğe karşı savaştığı dönemleri anlatır. Vietnamlı bir Proust gibi, bilgelik dolu bir
dil ve ustalıklı insan gözlemleriyle, sömürgeci kapitalizme
geçişi, yüksek sınıflar içindeki geçmiş özlemini ve sanat
“güzelliğini” ve “arılığını” yitirdi diye iç çekişlerini anlatmaktadır.
İkinci kitabı “Nguyen” (Kendime Adanmıştır) de, kendi
yaşamını anlatır. Fakat burada, şimdiki zamanda yazmaktadır. Alaydan, acı özeleştiriye yönelmiştir. Bir anahtar bölümde intihar için hazırladıklarından söz eder.
Elinde silahıyla gece bir parka girer. Japonlar yürüyüştedir; direniş çekirdek halindedir. Gölün kıyısında durur,
uzaktan silah sesleri gelir. Orada durur öylece, yitik, ve
göle işer. Gökte yankısını görür. Kendisinden usanmış
bir entelektüelin yüzü. Silahını doğrultur kendine, fakat
sokaktan silah sesleri gelir yine. Hayatı anlamsız geçmiştir ve ona son verecek olan kurşun da anlamsızdır.
Şehirde çınlayan patlayışlar arasında intihar bile saygınlık sağlayamayacaktır ona.
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Bireyci ve biçimci Nguyen Tuan devrimci olmuştur. Ürünleri canlılık kazanmış bütün yazarlar gibi o da olaylar tarafından değiştirildi. Vaktini bir dönem kendi duygularının
çıkmazlarını işlemekle harcamış olan o, şimdi kurtuluş
ordusunun içinde yerini alıyordu. Birdenbire yıllar boyu
harcanmış çabaların hasadını toplama anı gelip çattı.
Hazırlıklar, halk kitlelerinin özverileri, hedefine ulaşan tasarımlar, silahlı direnişin örgütlenişi şimdi somut olgularla
ürününü veriyordu.
Nguyen Hy Tuong, yeni dramatistler grubundandır, bunlar şarkıyı ve uyaklı diyaloğu bırakmış olanlardır. Nguyen
Hy’nin Japon işgali altında yazılmış ilk oyunu “Vu Nhu
To”nun konusu şudur: Eski Vietnam’da tiran yönetimi altında ünlü bir mimar yaşamaktadır. imparator, bütün konakları ve şatoları gölgede bırakacak bir saray yapmakla
görevlendirir onu. Mimar işi alıp almamakta ikirciklidir;
çünkü bu işin halka emek ve vergiden yana neye mal
olacağını bilmektedir. Tiran arzusunu yerine getirmeyi
kabul etmezse boynunu vurduracağını söyler. Mimar
yine boyun eğmez. O zaman imparator sarayı salt kendi
değil tüm ulusun iyiliği için yaptırdığını söyler. Mimar artık
sarayı yapmak için can atmaktadır. Ülkenin dört bir yanından işçiler ve ustalar toplatır. Yapının bitimi yılları
bulur; halktan büyük haraçlar alınır; açlık ve yoksulluk
kuşatır ülkeyi. Saray bittiğinde büyük huzursuzluk patlar.
Hak sarayı basar ateşe verir ve imparatoru devirir. Fakat
mimar en büyük suçlu sayılır. Ölüme mahkûm edilir ve
cezasına istekle boyun eğer.
Yöneticilere satılan ve halkın çıkarlarına ihanet eden aydınlara -ürünleri halkın hizmetinde olmayan bir sanatçıya- değinen bu oyundan sonra Nguyen Hy Tuong,
Bacson adlı oyununu yazdı. Bacson, ilk Vietnam kültür948
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lerinin doğduğu Kuzeyde dağlık bir bölgedir ve her toplumsal kattan adamın bir araya geldiği ve partizan oldukları yerlerden biridir. Japon-Fransız sömürgecilere karşı
ilk Vietminh birlikleri burada oluşmuştur. Bir başka çalışması, “Evde Oturmuş Olanlar”ın baş kişisi bir türlü karar
veremeyen ve kurtuluş boyunca devrimle karşı devrim
arasında yalpalayan bir doktordur.
Karar vermek safı seçmek gerekliliği herkesi etkiledi.
Bütün Vietnam yazınının odağı oldu bu. Devrim zaten
elde edildikten sonra doğan genç kuşak için saf tutmak
kendiliğinden bir işti zaten. Çocukluktan başlayarak öğreniyorlardı yeni toplumu korumayı, gençler için toplumsal kuruluş yıllarının başarıları olağandı. Yaşlılar
biliyorlardı ki kazanılmış olanın elde kalması durmaksızın
çalışmaya bağlıdır. Fakat devrimciler tarafından kurulan
her şey düşman tarafından harcandı. Şimdi yeni bir strateji; toplumsal ve ekonomik yaşayışın yeniden düzenlenmesi söz konusuydu. Yaşlı insanlar biliyorlardı ki
endüstrinin ve okul ağının yurt çapına yayılması; yeni
dükkanların, fabrikaların, bilim merkezlerinin, hastanelerin ve giyim evlerinin ormanda, mağaralarda ve yer altında saklanması yetmez; edebiyatın, sanatın, müziğin
ve tiyatronun birbirine bağlı bir ilişki içinde, her yerde düşünsel çalışmayla kaynaştırılarak canlı tutulması gerekir.
Çünkü biliyorlar ki, direnme gücü, kültürel değerler oluşturma mücadelesi askeri çalışmayla bir arada yürütüldüğü zaman var olabilir.
Dang Thai Mai diyor ki: “Devrimden sonraki birkaç ayda
halkın içinden geçtiği dönüşümleri düşünürsek; halkın
(daha az önce en derin yıkımı yaşamakta olan halkın)
elde ettiği ilerlemeleri düşünürsek, daha güçlü bir düşmanın, çürümüşlük ve manevi terörü zulmünün silah949
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ları olarak kutlandığı Saygon’la aramızdaki fark müthiştir.”

(*)Lu Sin (1881 - 1936) Çin çağdaş ulusal edebiyatının kurucusu.1911-13 yıllarında Sihan devriminin hazırlanmasına katıldı. Hikayeleri ve nesir-şiirlerinin yanı sıra bir çok makaleleri ve çevirileri
vardır.

“BİN ŞAİR ANTOLOJİSİ”Nİ OKURKEN
Eskiler ne kadar severlermiş doğayı:
Irmaklar, tepeler, bulut, ay ve rüzgar, kar ve çiçek.
Oysa çelikle silahlanmalı çağımızda şiir:
Şairler de savaşmasını bilecek.
HO Şİ MİNH
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MODERN EDEBİYATIN BAŞLANGIÇ KIPIRTILARI - 2
Tavır Dergisi - Aralık 1992
Vietnam Demokratik Halk Cephesi’nden
Yazarlarla konuşmalar
Çeviri: Melek Ulagay
Hanoi’deki yazarlar birliği binası çoğu kez boş oluyor bu
günlerde. Yazarlar ya yaşamak üzere uzak köylere gitmişler ya da cephede göreve. Fabrikalarda ve kooperatiflerde işçilere, mevzilerde askerlere ve savunma
birliklerine, bombardımana uğramış bölgelerdeki sığınaklarda, halka okuyorlar şiirlerini. Bombalanmış yollarda ve barajlarda çalışan gençlik tugayları silah taşıyan
kadınlar ve askeri sıhhiye birlikleri nasıl kendilerine
düşen görevleri yerine getiriyor, levazım kamyonları nasıl
sürekli mal taşıyorlarsa, yazarlar da bu ortak savunma
çabasına aynı şekilde katkıda bulunuyorlar. Bazıları bugünkü konuşmaya katılabilmek için çok uzak mesafelerden gelmişler, ve bu gece konuşmalarımız bittikten sonra
şehri yine hemen terk edecekler.
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Deneylerinden, özellikle kendi gelişmelerini etkilemiş deneylerden söz ederlerken, her zaman çoğul konuşuyorlar. Kendi çalışmalarını bireysel başarıları açısından
değil, kolektif katkıları açısından ele alıyorlar. Başlarından geçenleri anlatırken kendi özelliklerini ya da üstün
yeteneklerini ön plana çıkarıp, kendilerini diğer yoldaşlarından soyutlayacak yerde, herkesin paylaştığı ortak
tavırları ve tutumları ortaya koymaya çalışıyorlar.
XUAN DIEU
Ben şimdi burada bulunmayan en yakın arkadaşım Huy
Çan’ın adına da konuşuyorum. Biz, otuz yılı aşkın bir süredir birbirimizi tanıyor ve birlikle çalışıyoruz. Arkadaşımın edebiyatçı olarak gelişmesiyle kendi gelişmem
birbirine çok benziyor. Devrimden önce, ikimiz de şiir yazıyorduk. Alışılagelmiş konuları işleyen şiirlerdi bunlar;
hayal, ölüm, aşk ve umut üzerine. Halkta meydana gelen
büyük değişmeler ancak ayaklanmalardan sonra belirginleşmeye başladı. Bütün gücümüzle atıldık devrime.
Mayakovski nasıl kendi devriminden söz ediyorsa, biz
de kendi devrimimizi anlatıyorduk. Köylüler ve işçiler gibi,
yazarlar da tutsaklıktan kurtulup, özgürlüğe kavuştular,
ölü değil, canlı insanlar haline geldiler. Devrim ve kurulmakta olan yeni toplumdu artık şiirlerimizin konuları. Kızıl
bayrak üzerine bir övgü, ulusal meclisin seçimiyle ilgili bir şiir yazdım. Oysa daha önceleri siyasal sorunları konu alan şiirler yazılamayacağını inanıyorduk.
1945 yılında direniş savaşının ilk aşamasına girdik. Bir
yıl sonra yeniden, bu kez de Fransızlara karşı savaşıyorduk. Bu dönemde, devrimi izleyen yeniden doğuşu ve
özgürlük savaşımızın amaçlarını anlatan şiirler yazmaya
zaman ve olanak bulabiliyordum. Böyle olmasına rağ952
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men, birkaç yıl sonra yazı yazmakta gittikçe daha fazla
zorluk çekmeye başladım. Savaş ilerledikçe, yazmam da
güçleşiyordu. Ulusal kurtuluş mücadelesiyle dayanışma
içinde olduğumuzu söylememiz ve yurtseverlik duygularımızın anlatılması yeterli olmuyordu artık. Geniş halk yığınlarını görüyorduk. Askerlere yiyecek ve silah
taşıyorlardı. Bir yandan hasadı kaldırıyorlar, bir yandan
da düşmanın sürekli saldırılarına uğruyorlardı. Düşman,
halkın devrimle elde etiklerini geri almak istiyordu. Köylüleri özgür insanlar olmaktan çıkarıp, tutsak yapmayı
amaçlıyordu. Bir kara bulut gibi üzerlerinde dolaşan ve
onları tehdit eden bu tehlikeyi nasıl anlatabilirdik halkımıza? Onların her gün her gece yarattıklarını nasıl dile
getirecektik?
O güne değin bütün yazdıklarım çok iddialı görünmeye
başladı bana. Köylülerle yan yana, omuz omuza çarpışıyordum, ama onları gerçekten tanıyıp tanımadığımı
küçük burjuva kökenimin beni onlardan ayırıp ayırmadığını soruyordum kendime. Yazı yazma çabalarım bir
yere geldi durdu ve yılarca da öyle kaldı.
1953 yılında, askerlerle ve işçilerle vahşi ormanlarda
uzun süre birlikte kaldıktan sonra, yeni bir şeyler yazabilmenin umudu belirmişti içimde. Arkadaşım şöyle diyordu bana; “Bireyin sınırlarından kurtulup, çoğulun
ufuklarına doğru yürüyelim”.
Bizim içimizde bu gelişmeler olurken, şiirlerimizi okuyan
ve dinleyenlerde de değişmeler oluyordu. Daha önceleri
kim için yazıyorduk? Köylerde oturan ve okuma yazma
bile bilmeyenler için mi? Hayır. Oysa şimdi onlar için yazıyorduk; onlar da okuma yazma öğrenmişlerdi.
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Ülkemizde yepyeni bir okuyucu kitlesi doğmuştu. Müzikli
tiyatronun klasik şiirleri ve şarkıları hiç bir zaman okulu
olmamış köylerde bile biliniyordu artık. Yaşlı köylüler
uyaklı destanları ezbere okuyorlardı. Şimdi bizim şiirlerimizi ve hikayelerimizi de öğreniyorlar. Her ay köylere gidiyoruz; yaptığımız toplantılarda en azından 200-300
dinleyicimiz bulunur her zaman.
Edebiyatımızın amaçları ve özelikleri nedir? Partiye bağlılık her şeyden önemlidir. Edebiyatımız, çoğunluğun
günlük mücadelelerini, istek ve çabalarını yansıtmayı başarabilmelidir.
Bu yeni okuyucu kitlesi bizden yeni şeyler istemektedir.
Özellikle gençler; doyumsuz bir öğrenme isteği var onlarda. Halk, kendi deneylerini tez elden değerlendirmemizi diliyor. Bütün yanlışları ayıklayarak okumayı bilen
okurlarımız var. Kahramanlık gündelik bir olaydır onlar
için. Çoğu bunun bilincinde olmasalar bile; her biri bir
kahramandır. Herkes kavganın içinde olduğu için gerek
yoktur büyük sözlere.
Mutluyuz diyebiliriz
Eski bireyciliğimizi yıkma çabalarından sonra
Yeni baştan yarattık kendimizi
Yalnız iyi olanı tuttuk
Ve kullanamayacağımız her şeyi attık
Mutluyuz diyebiliriz
Işığı görüyoruz
Karanlığı da
Geçmişte olanları görüyoruz
Ve de geleceği
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TE HANH
Klasik şiir 18’inci yüzyılın sonlarında doruğuna erişmişti. Yasalar ve yöntemlerle (!) sınırlandırılmış bir
şiirdi bu. Yönetici adayları (mandarin) sınavlarını başarabilmek için değişik şiir biçimlerini bilmek zorundaydılar. Şiirimiz Fransız edebiyatının etkisiyle
bilgelikten ve biçimsellikten kurtuldu. 20’nci yüzyılın
ilk yarısına kadar şiirimiz Lamartine, Alfred de Musset, Baudelaire ve Mallarme’nin etkisi altındaydı. II.
Dünya Savaşından önceki yıllarda biz kendi şiir okulumuza “yeni şiir” adını vermiştik.
Bütün geleneklerden kopmayı amaçlıyorduk; bizim
için şiir, yaşama karşı yeni bir tavrı ortaya koyabilmek için bir araçtı. O günlerde ben bu okulun en
genç olanlarından biriydim. Kendimizi öncü olarak
görüyorduk. Ama kısa bir süre sonra yaşadığımız sürecin gerisine düştüğümüzü gördük. Bizim yeni dediğimiz, çoktan eskimiş, devrini doldurmuştu.
Edebiyatımızın kendi ayakları üzerinde durabilmesi
için uzun bir zamana gerek vardı; tıpkı sömürgeciliğin pençesi altında olan toplumumuzun feodalizmin
kalıtımından kopabilmesi gibi. Büyük değişmeler
oldu. Ama şimdi geriye dönüp baktığımızda Eluard’dan öteye geçemediğimizi görüyoruz.
Biçim sorununu bir yana bırakıp, yeni bir öz aramaya girişik. Şimdiye dek şiirlerimiz çoğunlukla lirik olmuştu,
duygusal yaşantıyla uğraşmıştık. Şimdi düşünce süreci
ile ilgileniyorduk ve düşünsellik duygusallığı aşıyordu.
Brecht’ten öğrendik. Ayakta durmamızı sağlayacak bir
temel olmadan, sadece öykünmeciliğin yeterli olamayacağını kabul etmek zorundaydık.
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Klasik şiirlerimiz aşırı sürekliliği içeren bir biçim yaratmıştı. Şiirsel ses uyumu bir sözcükten diğerine, bir satırdan ötekine geçiyordu. Benzetmeler ve zıtlaşmalar her
zaman belli bir ölçü ve uyak içinde, dilin müzikselliğinden
yararlanılarak birbirlerine karşı kullanılıyordu. Bu şiirler
yapılarına uygun olarak ezbere okunurdu. Biz bunlarla
“köpek geldi-kedi gitti”- şiirleri diye alay ediyorduk. Söylevler yazmıyorduk; olağan konuşmalar ve günlük yaşamdı konumuz. Oysa yaşlı kişiler hala uyaklı ve
müziksel şiirleri yeğliyor, genç kuşak ise serbest ve
esnek bir biçim arıyordu.
BUI HIEN
Yazı yazmaya fazla zamanımız olmuyor. Devrimden
önce birkaç hikayem yayınlanmıştı. Fransa’ya karşı savaşırken romana yer yoktu yaşamımızda. O zaman da
şimdi olduğu gibi çoğunlukla cephedeydim. Ancak not tutabiliyordum. Bu notlar 100 sayfayı bulabilirse ne ala.
Ben şair değilim. Kısa düz yazılar yazıyorum. Her zaman
gerçekçi bir şekilde yazarım. Arkadaşlarım eleştirici gerçekçilik diyorlar buna. Ülkemizi kendimiz yönetmiyorken,
yazarlar sürgün ediliyor, işkencelere uğruyor ve yazı yazdıkları için ipe gidiyorlardı. Biz nefret ve sevgiyle yazdık.
Ezilen insanları anlatıyorduk. Başlangıçta sınıfsal tavrımız çok belirginleşmemişti. Biz yazarların büyük çoğunluğu küçük-burjuvaziden geliyorduk. Eğitimimiz azdı.
Sömürge ülkelerde küçük-burjuvazi yoksullara yakındır;
hem yoksulluklarına hem de dirençlerine. Böyle olmasına rağmen yoksulluğun temel nedenlerini anlayabilmiş
değildik. Ülkemizde uygulanan vahşetin gerçek boyutlarını ancak devrimden sonra anlayabildik. Haklarını elde
etme mücadelesini sürdüren kitlelerin içinde yaşıyorduk.
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Hepimiz için ortak olan bir yan vardı; konularımızı köylülerin, işçilerin, balıkçıların ve askerlerin günlük yaşantılarından alıyorduk. Önceleri olayları yalın ve sistemsiz
bir şekilde anlatıyorduk. Her şey yüzeyseldi. Birlikte yaşadığımız insanların düşüncelerini yeterince bilmiyorduk
henüz. Bizim çocukluk hastalığımızdı bu; devrimin alevleri köreltmişti gözlerimizi. Bir gece yanımdaki insanların
gerçek yüzlerini gördüm.
Düşman işgali altında olan bir bölgedeydik. Düşmanın
sürekli top atışı altındaydık. Yollar ve bombardımandan
delik deşik olmuş tarlalar topların ateşinden çıkan beyaz
bir ışıkla aydınlanmıştı. O zaman gördüm yüzlerini.
Asker, kadın, kız çocuk yüzleri.. Sırtlarında ağır yükler,
iki büklüm, silah, cephane ve yiyecek taşıyorlardı. Başları dimdikti. Onların yüzleri bir daha hiç çıkmamacasına
girmişti belleğime. Önceleri izlenimlerimizi küçük, kısa
yazılarla anlatırdık. Şimdi olayların ötesine geçebiliyoruz.
Ana hatlarıyla mücadeleyi anlatıyoruz. Dik ve mağrur
yüzlerin ardında yatanı, savaşın amacını görüyoruz.
SAVAŞÇILARIN TÜRKÜSÜ
THANH HA!
Aldılar topraklarımızı, sürüyorlar bizi topraklarımızdan
Kuruyorlar yıkılmış evlerimizin üstüne karakollarını
Ağlamak, öfkemizi dindirmeye yetmez,
yakarmak, açmaz kurtuluşun yolunu
Direnelim, elde tüfek, koruyalım
topraklarımızı, ırmaklarımızı, çarşılarımızı
Düşman zalim ve yırtıcı
Başlarımızı koparırlar. kopacak başları
Hindistan cevizi ağaçları altında
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dinliyoruz geceden geceye
uğultulu yurdumuzun toprağını, saldırıya hazırlanan
Parladı savaşçıların gözleri gecede,
gökyüzünü, yıldızları kucaklıyoruz
Yürüyelim, yürüyelim, çınlasın yerle gök şarkımızla,
dökelim kanımızı, kurtulsun toprağımız ve ocağımız
CAM THAN
Biz kadın yazarlar savaş iki yönlü bir kurtuluşu ifade ediyordu. Bizim için devrim sadece genel toplumsal koşulların bir değişimi değildi; eski ataerkil düzenin yıkılışı ile
birlikte kendi kurtuluşumuzu da görüyorduk. Kadına ana
olarak saygı duyulsa bile, yine de erkeğin boyunduruğu
altındaydı; erkekler bir araya gelip konuştuklarında kadınlar kapının ucundan bile bakamazlardı. Ben bir kadın
yazar olarak iki yönlü ezildim; bir kadın yazar, yani yıkıcı
bir unsur olduğum gerekçesiyle polisin baskısı altındaydım; kendi köyümde ise, köylüler benim okumuş kişilerle
ilişkili olduğumu sandıkları için kuşku ve nefretle bakıyorlardı bana. Bir kadın olarak ikinci sınıf insan işlemi görüyordum. Bütün önyargılarla mücadele ederek gizli
çalışmak zorundaydım.
Yazdıklarımızı saklıyorduk; yayınlamak ise söz konusu
bile değildi. Eski toplumda kadınlara verilen ikinci rolle
edebiyat eserlerinde yaratılan kadınlar arasında bir çelişki vardı. Edebiyatta kadın her zaman ana konuydu.
Sevilen kişi olarak yüceltiliyordu kadın, sempati ve acıma
duygularının karışımıydı bu duygu. Klasik yapıtların en
önemlilerinden biri olan ve Nguyen Du tarafından yazılan
Kien’de kadın akla gelebilecek her türlü küçük düşürücü
davranışla karşılaşıyordu. Kadınların kuşaklar boyunca
çektikleri bütün acılar dile getiriliyordu bu kitapta. Edebi958
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yat, kadınların kaderine yas tutmaya hazırdı; ama bizim
tutsaklıktan kurtulmamız için devrim gerekliydi.
Eski Vietnam edebiyatında önemi şiirler ve destanlar yazmış olan kadın yazarların yapıtlarında yarattıkları kadın
tiplerinin bile temel özellikleri kocaya karşı sonsuz bağlılık
ve o olmadığı anda çaresizlik olarak tanımlanabilir. Prenses Ngoc Han’ın kocasının ölümü üzerine yazdığı ağıt ve
Doan Thi Diem’in bir askerin karısının yasını anlatan şiiri
hep bu anlayışın birer ifadesidir. Kadınların şiirlerinde ele
alınan konular, beklemek, umut, umutsuzluk, özveriydi.
Hikayelerde kadınlar vardı, çektikleri acılardan taşlaşmışlardı. Ezik ve yılgındılar. Eski düzenin 1000 yılık alışkanlıkları 20 yıl gibi bir zaman süreci içinde sökülüp atıldı.
Kolay olmadı bu. Direnmeler oldu, biz de ödünler verdik.
Erkeklerin birden fazla kadın almalarını yasaklayan yasa
ancak 1960’larda yürürlüğe girdi Savaş, kadınların mücadelesi hızlandırıyordu. Erkeklerle omuz omuza çarpışıyorduk. Eski toplumda emeğin bölünüşü kadınlar ev işlerinin
tutsağı yapmıştı. Amerika’ya karşı savaş ve sosyalizmin
kuruluş yılarında bu iş bölümü ortadan kaktı.
Çocuk yuvalarının kuruluşu büyük bir yükü almıştı omuzlarımızdan. Biz de erkeklerle birlikte doktor, öğretmen ya
da teknisyen olmak için eğitim görüyorduk. Bugün erkeklerin çoğu cephede savaşırken, fabrikalarda ve atölyelerde üretimi kadınlar yürütüyor. Bilim ve siyaset de
sadece erkeklere özgü bir şey değildir arık. Kadınlar
bakan olabilmekte. Ulusal Mecliste görev almaktadırlar.
Eğitim ve halk sağlığı ile ilgili görevlerde, şehir ve köylerin
yönetiminde önde gelen yerleri kadınlar tutuyor. Yaşlı kadınlar bir ordu kurmuşlar. “Asker Anneler” diyorlar kendirine ve sayıları da 400 bini buluyor bu gün. Bu kadınlar,
doktorlar ve hemşirelerle birlikte yaralıları tedavi ediyorlar.
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Şehit ailelerine, bombardımana uğramış ailelere yardım
ediyorlar, ölülerimizi yıkayıp gömüyorlar. Kadınlarımızın
hiç biri; tutsaklıktan kurtulup bağımsız meslekler seçmiş
olanlar, okullarda kadınların bağımsızlığı üzerine tartışanlar, devrimle kazanmış oldukları hakları elden çıkarmaya
niyetli değiller. Hiç kuşkusuz, bugün de eski aile düzeninin
geri gelmesini isteyen bir çok erkek vardır, ama o günler
artık çoktan geride kaldı. Biz nasıl kendimizi yeniden eğitiyorsak, onlar da yeni baştan eğitilmeliler. Yeni düzen geliştikçe Kadınların sanatsal ailesel nedenlerden ötürü geri
bırakmaları gibi bir durum da ortadan kalkacaktır.
PHAMHO
Biz hepimiz çocuklar için yazarız. Ta eski günlerden bu
yana, Vietnam’da çocuklar, mutluluğun ve zenginliğin
kaynağı olmuşlardır. Ekonomik nedenleri de vardır bu olgunun; her çocuk çalışabilecek bir çift el daha demektir.
Çocuklar çok küçük yaşta çalışmaya başlarlar. Köy halkının gücünü ve dayanışmayı sağlayan her zaman
büyük aileler olmuştur. Bugün köylüler her türü eğitim
olanağından yararlanabilmektedirler. Bundan sonraki
araştırıcı mühendis, teknisyen ve sanatkarlarımız köylü
çocukların arasından çıkacaktır.
En iyi okurlarımız çocuklardır. Önyargıları yoktur onların.
Büyük bir iştahla okular. Gençler için bir ihtiyaç doğabilir.
Herhangi bir konu üstüne konuşabiliriz onlarla. Bütün sorunlarla ilgilidirler. Niye mücadele ettiğimizi çok iyi bilirler.
7-8 yaşlarında olanlar şimdiden öncü müfrezelerine yardım ediyorlar, ki kolunu yitirmiş, ayaklarıyla yazı yazan çocuklar var. Ayaklarından aldıkları yaralardan dolayı
kötürüm kalmış arkadaşlarını yıllarca sırtlarında taşımış
çocuklar bilirim ben. Yüreklidir çocuklar. Korku nedir bil960
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mezler. Küçük oğlum soruyordu bana; “Bu Amerikalılar
çok mu kalabalık?” “Yarım milyondan fazla burada var”
dedim. O zaman niye burada olduklarını öğrenmek istedi
ve sordu “Nerede gizleniyorlar?” Anlattım ona. “Onlar ne
kadar çok olurlarsa olsunlar biz daha çoğuz. Ve nerede
gizlenirlerse gizlensinler biz bulacağız onları” dedim.
Küçüklerin bir kısmı şimdiden şiir, hikaye ve tiyatro yapıtları yazıyorlar. On yaşındaki Tran Dang Khoa, köyünü,
okulunu, pirincin ayıklandığı sahanlığı, nilüferlerin açtığı
havuzu, bambu tarlalarını ilk yardım çantasını anlatıyor
şiirlerinde.
Bizim çok zengin bir çocuk şiirleri geleneğimiz var Ninniler, uyaklı şiirler, halk masalları. Bu geleneksel yapılar
çoğunlukla lirik, büyük bir hayal gücünü yansıtan, toplumsal ve felsefi içerikleri olan yapılardır.
Kahkaha Ormanından birkaç dize:
Önce gri bir gövde gelir
Sonra ki kalın ön ayak
Sonra ki kalın arka ayak
En sonda da kuyruk gelir
- Bu nedir- sorusunu yanıtlamak için şiir ters çevrilir ve
devam eder;
Önce kuyruk gelir
Sonra iki kalın arka bacak
Sonra iki kalın ön ayak
Peki gövde nerede?
Devrimden sonra böyle söyleniyordu bu şarkı. Büyük fil
paramparça olmuştu. Eski toplum yıkılmış, her şey yeniden kuruluyordu.
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NGUYEN DINH THI
Okuma yazmayı yetişkin insanlar olduktan sonra öğrenen ve yabancı sözcüklere tandık olmayan pek çok
kimse -bireyci- sözcüğünü duyduklarında bunun “yamyam” anlamına geldiğini sanıyorlardı. İçinden çıkamadıkları ‘bireycilik’ kavramını tehlikeli bir şeyle,
yamyamlıkla özdeşleştiriyorlardı, birlikte oturuyor ve kendilerini bildiklerinden bu yana doğaya ve düşmana karşı
ortak bir mücadeleyi sürdürüyorlardı. Mutluluğun, acının
ya da zorlukların tek başına yaşanması alışılagelmiş bir
olay değildi onlar için. Herkes paylaşırdı yaşamı; paylaşmayı herkes çok iyi bilirdi ve fazla söz konusu edilmezdi
bu aralarında. Bitmek tükenmek bilmeyen çalışma, bir
sevilenin ölümü, özveri, her biri yaşamıştı bütün bunları.
Ayrılıklar ve beklemek; yaşayabilmek için birbirimizi beklemeye alışmalıyız.
Yalnızlık, çıkmazlar içinde oluş, yitmişlik, kişisel düş kırıklıkları, bütün bunların bir anlamı yoktur. Sorun, “güç
bir durumda olan şu insana nasıl yardımcı olabiliriz?” ya
da “korkuyu nasıl yendik, bu çalışmayı nasıl başarabildik” diye konabilir. Ya da insan sorabilir. “Tehlikeler karşısında dayanabildi mi”. Bir kişinin durumu ele alınırken
sorulacak soru. “Örnek olabildi mi” ya da “kendisinden
bekleneni yerine getirebildi mi” olabilir. Başarısızlık olmuşsa, “Bu başarısızlığım nedenleri neydi ve ileride aynı
hatanın tekrarını nasıl önleyebiliriz” diyebiliriz. Tehlike üstümüzde dolaşıyor hala. Düşmanın korkunç bir teknik üstünlüğü var.
Atılan bombaların tonu her ay yükseliyor. Son kalan iki
şehrin, Hanoi ve Haiphong’un da yıkılması her an beklenebilir. Bu yıkıcı ve mahvedici araçlara karşı onlardan
daha güçlü değerler var elimizde. Askeri mücadelenin
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yanı sıra -ki düşmanın tek anladığı yol budur ve bunda
yenilgiye uğratılmalıdır- diğer bir mücadele yürütülmektedir; gerçekler uğruna, eğitim ve toplumsal reformlar için
mücadele. Eğer biz hiç yorgunluk duymuyorsak ve morallerimiz bozulmuyorsa, bu, aynı yükü taşıyan bunca
insan oluşumuzdandır. Düşmanın inançsızlığına karşı
yanıtınız; kendimize güvenmektir. Onlar yıkıyorlar, biz ise
kuruyoruz.
Kendi çalışmalarıma gelince, bir süre önce bir köyde karşılaştığım bir kadının yaptıklarıyla boy ölçülemez hiç bir
zaman. Japon işgali sırasındaki büyük kıtlıkta iki çocuğunu yitirmişti. Devrim başladığında sadece hafifçe içini
geçirdi. Geriye kalan çocukları Fransızlara karşı savaştılar, bir oğlu daha öldü. Güneyde ve Kuzeyde çocukları
var. Şimdi en büyük torunu cephede savaşıyor. Çocuklar
ve torunlar yetiştirmiş. Artık pirinç tarlalarında çalışamayacak kadar yaşlı. Yine da evinde çalışıyor, torunlarına
bakıyor, yemek yapıyor. Çalışmadığı bir tek gün bile olmamış yaşamında. İşte bizim okuyucularımız. Biz ne verebiliriz ki onlara? Bize güç verenler onlardır. Bu yaşlı
kadınlara -Ana- ya da -Nine- deriz biz, onlar da bize oğul- ya da -kardeş-. Bölge başkanı, hatla Hanoi’den
gelen bir bakan da köyleri gezerken -Ana- ya da -Ninederler onlara. Bizde yaşlılara karşı saygılı olmayan herkes nefretle karşılanır. Güneyde düşmanın en korkunç
silahlarından biri aileleri parçalamaktır; çocukları analarından, kadınları kocalarından zorla koparıp almak. Bu
yollarla kültürümüzü yok etmeye çabalıyorlar.
Mesleklerimiz üzerine konuşuruz birbirimizle. Aylarca yıllarca vahşi ormanlarda yaşadık: her patatesi, her meyveyi paylaşarak. Edebiyatı da aynı şekilde paylaşıyoruz.
Kişisel anlatım yolları, yani biçimler aramak vs. bütün
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bunlar en yalın ve en kısa yoldan anlatmanın gerekliliğine bağımlı kılınmalıdır. Kuvvet kitlelerdedir. Köylüler ve
endüstri işçileri yazdıklarımızı yargılıyorlar. Sözcüklerimizi nasıl seçtiğimiz üzerinde dikkatle duruyorlar. Yapıtlarımız gerçekse, olayları doğru anlatıyorsa, köydeki
yaşama koşullarını dile getiriyorsa, ortak çabamızı iyi örnekliyorsa, direnmeyi ifade etmenin yollarını buluyorsa,
gelecek için herkesin içinde yatan umutları, kaygıları ve
tasarımları ortaya koyuyorsa; o zaman halk hiç bir okurun yapmadığı gibi bizi okuyacak ve dinleyecektir. Ve
eğer biz böyle bir dil bulamıyorsak: dilsiz olmamız çok
daha yakındır.
1954 antlaşmasından sonra askerlere savaşla ilgili anılarını yazmaları için çağrıda bulunduk. Anlatım yeteneklerinin gelişmesini istiyorduk.10.000’den fazla yanıt aldık.
Yazanların birçoğu o kadar yetenekliydi ki bu çalışmalarını sürdürebilmesi için yardımcı olduk onlara. O zaman
yazmaya başlayanların bir kısmı bugün tanınmış yazarlardır.
Bugün, her zamankinden fazla kısa hikayeler yazılıyor.
Devrim sürecini çok yönlü bir bakış açısıyla yansıtacak
büyük roman henüz sahneye çıkmadı. Dünya edebiyatıyla kıyaslayabileceğimiz cesaretli yapılarımız yok
henüz. Kendi kendilerini eğiten halkımız, köylüler ve askerler dil üzerinde yeni denemelere girişerek edebiyatı
değiştirme çabası içinde değiller. Onlar kendi dünyalarını
ve okurlarını değiştirmeyi amaçlıyorlar.
Bizim için kitap bir silahtır. Okurlarımız bıçak kullanmayı
bilirler, el bombasını da. Silahlarına karşı duydukları güveni, bir kitabın yazdıklarına karşı da duymak isterler. Yazılanlar onları desteklemeli ve güçlendirmelidir, onlara bir
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bakış açısı önermeli ve açıklamalar yapabilmelidir. Biz
bir edebiyat okulu kurmadık. Biçimsel deneylere girecek
bir ortamda yaşamıyoruz. Edebiyatı kolay anlaşılır
yapma çabamız ve çalışmalarımızı gündelik sorunlar ve
alışılagelenle sınırlandırmamız yaratıcılığı ortadan kaldırıyor mu diye sorduk kendi kendimize? Yaratıcılığı sınırlandırmanın bilinçlenmeyi geriletebileceğini göz önünde
tutuyorduk.
Bugün için elimizde sadece savaş alanları var. Bizim için
her şey gerçeklerden doğar. Şu anda her şeyden önce,
durumu olduğu gibi anlatacak insanlara gerek var. Olayları
incelemeye çalışıyoruz. İnsanların içinde olanları açıklığa
kavuşturup, onların dirençlerini ve başarılarını anlatabilirsek, halkın direnme gücüne hizmet etmiş olacağız.
Sürekli çaba, yıkıntının doğurduğu baskı, bir sevilenin
ölümü bazı anlarda umuttan daha ağır basabilir. Yıllarca
süren yokluğun insanlar üzerinde hiç bir iz bırakmaması
düşünülemez. Şu anda halk savaşının amaçlarını anlatmak yetiyor bize. Sömürgecilerin aşağılayıcı davranışlarını, devrimi başlatmak için gösterilen çabaları,
sosyalizmin kuruluş yıllarında elde ettiğimiz başarıları
anımsatıyoruz halka. Sağlam ve açıklayıcıdır edebiyatımız. Bombardımanlar başladıktan sonra elde ettiğimiz
deneyleri özümlüyoruz. Halkın düşünce gücüyle ve kendi
kendini denetleyerek elde ettiklerini.
Halkımız çağdaş sanatın değişik sorunlarını öğrenmek
olanağından yoksun olduğu için, biz herkesin anlayabileceği bir anlatım tarzı kullanıyoruz. Özenli bir yapının
önemini ya da sanatsal yaratıcılığı bir kıyıya itmiş değiliz.
Çünkü bunlar her zaman beğenilebilir. Yine de biçimi salt
biçim olarak ele almıyoruz. Estetik, konulara açıklık ge965
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tirmeye hizmet ettiği sürece yararlıdır bizim için. Edebiyatımız siyasaldır, pratiğe uygulanabilmelidir.
Nerede olursak olalım, cephenin neresindeysek orada
yazarız. Küçük kağıt parçaları halinde olan metinlerimiz,
üniformalarımızın ceplerinde durur. Karıncalar, köstebekler gibiyiz.
Kitaplarınız çok çabuk satılıyor. Okurlarımızın gereksinimlerini karşılayamıyoruz. Kitaplarımızın 10.000.
20.000 kopyası bir haftada satılıyor. Kağıt darlığı yüzünden daha fazla sayıda basmamız olanaksız. Ancak bazı
kitapları, örneğin Nguyen Van Troi’nin hayat hikayesini
veya To Hui’nin şiirlerini 50.000 adet basabildik.
Biz yazarlar, çeşitli sanatsal yapıların ulusalcı içeriğinin
ne olması üzerinde çok düşündük. Ulusal Kurtuluş savaşına egemen olan Ulusalcılığın proleter enternasyonalizmini ortadan kaldırıp kaldırmayacağını tartışıyorduk.
Ben bu soruyu şöyle yanıtlamak istiyorum: Vietnam büyük
kuvvetlerin arasında küçük bir ülkedir. Bizim ulusal kurtuluş hareketimiz binlerce yıllık geçmişiyle kanıtlamıştır kendini. Yurtseverlik olmadan tutsaklıktan kurtaramazdık
kendimizi. Ülkemizin yarısı halen düşmanın elindedir. Sosyalist ülkelerin saygısına ve yardımlarına sahibiz. Bugün
sosyalist blok içinde ideolojik ayrılıklar var. Dünya devriminin nasıl sürdürüleceği konusunda değişik düşünceler
ileri sürülüyor. Avrupa, Latin Amerika, Afrika, Asya ve
ABD’deki sınıf mücadelesinin nasıl yapılacağı konusunda
değişik teoriler ve pratikler geliştiriliyor. Tarihin bu döneminde ortak bir stratejiden söz edilemez. Biz kendi ülkemizdeki deneyimleri özümleyerek buluyoruz yolumuzu.
Devrim hareketimizi dışardan hiç bir yardım almadan ken966
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dimiz başlattık. Yirmi beş yıllık devrimci mücadelenin zaferlerinden sonra, sosyalist devletimizin temellerini yıkmaya çalışanlara karşı halk koruyor devrimi.
Mor: Bu yazı Militan Dergisi’nin 2. sayısından alınmıştır.
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VİETNAM DEVRİMİ VE KÜLTÜR SANAT
Tavır Dergisi - Mayıs 1999
Vietnam...Cangıllar ülkesi...Ho Amca ve yeğenlerinin
emperyalistlere “Vietnam Sendromu”nu yaşattığı,
dünya halklarına emperyalizmin hiç de yenilmez bir güç
olmadığını gösterdiği Vietnam...
“...bambunun modern silahların çeliğini yendiği, sivri iğneli arıların ‘Amerikalı danışmanları kaçırdığı, yüz kez
bombalanmış kasabaların yeraltında ‘eskisinden daha
iyi yaşadığı’, ancak okuma bilen bir köylünün kurnazlığının kendisine karşı denenen her yok etme robotunu
başarısızlığa uğrattığı bir ülke” (1) Vietnam...
Kahraman köylü kadınların köylerinin yıkılmasını önlemek için kendini buldozerlerin önüne attığı, ya da köyüne
ateş eden topların ağzını vücuduyla kapattığı, Genç kızların, türküleriyle düşman karakollarını teslim aldığı, yiğit
savaşçıların silah tarakalarının ritmini müziğinde yaşatan
bir ülke... Vietnam...
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Ve 30 Nisan 1975’te Vietkong’ların, Saygon’u ele geçirmesiyle emperyalistlere ve yerli işbirlikçilerine diz çöktürülerek halkların kurtuluşunun sağlandığı Vietnam...
Ulusal onurdan ve kültürden yoksun bir halkı sömürmenin
daha rahat okluğunu emperyalistler iyi bilmektedirler. Bu
nedenle Fransızlar bir yandan Vietnam’ı egemenliği altında
tutabilmek için halka zulmederken, diğer yandan da Vietnam halkının kültürel değerlerini yok etmeye çalışır. İlk
darbe eğitim ve dilde indirilir. 1862’de geleneksel Vietnam
alfabesinin yerine Vietnam dilinin Latin alfabesiyle yazılışı
olan “quoc ngu” uygulamaya konulur. Gazete ve kitaplar bu
alfabeyle basılır. Ancak “quoc ngu” kısa sürede bağımsızlık
ve ulusal kurtuluş fikirlerini yayma aracı haline gelir. 1903
yılında tüm öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için
Fransızca öğrenmeleri zorunlu hale getirilir. Ulusal dil ve
tarih araştırmaları asgariye indirilir. Birçok araştırma kurumu
açılır. Ancak bu kuramların araştırdıkları Vietnam’ın nasıl
daha iyi sömürüleceğinden başka bir şey değildir.
Vietnam halkının en önde gelen taleplerinden biri, eğitimin Vietnamlılaştırılması ve yaygınlaştırılmasıdır. Çünkü,
okuma-yazma bilmeyenlerin oranının yüzde 90 olduğu
Vietnam’da ortaokulların sayısı devrime kadar üçü geçmez. Vietnam halkı ülkesinin işgal edilmesine, zenginliklerinin, kültürel değerlerinin sömürülmesine hiçbir zaman
sessiz kalmaz. Yüzyıllar boyunca ayaklanarak cevap
verir sömürgecilere.
1945 sonu, 1946 başında kıtlıkla mücadele başlatılır ve
başarı sağlanır. 8 Eylül 1945’te Halk Eğitim Bakanlığı kurulur. Yüz bine yakın insan gönüllü öğretmenliğe yazılır.
“Cehalete Karşı Savaş Komiteleri” örgütlenir. Tapınak kulelerinden köy odalarına, fabrikalardan hastanelere, kuru
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bentlerden pazar yerlerine, ağaç gölgelerine kadar akla
gelebilecek her yerde yetmiş bini aşkın sınıf örgütlenir.
Eylül 1945’ten Eylül 1946’ya kadar, iki-buçuk milyon insana okuma-yazma öğretilir. Sömürge düzeni boyunca
tüm ülkede geri plana itilmiş olan Vietnam dili, yüksek
öğrenim de dahil her düzeyde uygulanır hale getirilir.
Ho Chi Minh’in devrimci mücadelenin ilk yıllarında dağlık
bölgelerde, sığınaklarda, mağaralarda kadrolara verdiği
eğitim tarzı örnek alınarak planlı programlı bir eğitim politikası uygulanır. İnsanlar politik seviyelerine göre gruplara ayrılarak eğitime tabi tutulur. Eğitim düzeyinin genel
olarak geri olması nedeniyle konular daha çok sorucevap şeklinde işlenir. Eğitimin ilk aşaması “Ulusal bilincin canlandırılması”dır. Ho Chi Minh önderliğindeki
devrimciler, halkı adım adım aydınlatır. Halka düşmanın
emperyalizm ve işbirlikçileri olduğu öğretilir. Halkın savaşa katılımı sağlanır. Devrimin etkisi sadece işçi ve köylüler üzerinde de olmaz.
Aydınlar ve sanatçılarda da köklü değişiklikler olmuştur.
“Devrimden önce, ikimiz de şiir yazıyorduk. Alışılagelmiş
konuları işleyen şiirlerdi bunlar; hayat, ölüm, aşk ve umut
üzerine. Halkta meydana gelen büyük değişmeler ancak
ayaklanmalardan sonra belirginleşmeye başladı. Bütün
gücümüzle atıldık devrime. Mayakovski nasıl kendi devriminden söz ediyorsa, biz de kendi devrimimizi anlatıyorduk. Köylüler ve işçiler gibi yazarlar da tutsaklıktan
kurtulup, özgürlüğe kavuştular, ölü değil, canlı insanlar
haline geldiler.” (2)
Bombardıman Altında Kültür Sanat
Çetin bir savaş verilir emperyalizm ve işbirlikçilerine
karşı. Savaş, kendi sanatını da yaratır. En ağır baskı ko971

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
şullarında dahi, Vietkong çetecileri, sanatın devrimdeki
rolünü bir an dahi unutmadan çalışırlar.
Sanatçılar sığınaklarda, tünellerde çetecilere şiirler okur,
türküler söyler, ardından çetecilerle omuz omuza savaşırlar. Teknoloji harikası stüdyoları, büyük tiyatro salonları
yoktur ama cangılları sahne, tünelleri stüdyo, köy meydanlarını konser salonu yaparlar. Ara vermeksizin sürdürülür devrimin kültür ve sanatı.
Hava saldırıları, yokluklar, yoksulluklar içinde yaratıcılıkla, büyük fedakarlıklarla yürütülür faaliyetler. Kağıt sıkıntısı yüzünden kitaplar on-yirmi binden fazla
basılamaz. En değerli kitapların basımı bile elli bini bulmaz. Oysa bu kitaplar Vietnam halkı için çok yetersizdir.
Basılan kitaplar çok kısa sürede tüketilir. Güney Vietnam
Ulusal Kurtuluş Cephesinin (VİETKONG) resmi gazetesi
de aynı sorunla karşı karşıyadır. Gazete, Vietnam topraklarının derinliklerinde basılarak halka ulaştırılır. Matbaanın bulunduğu sığınağın etrafı en gelişmiş tuzaklarla
çevrilmiştir.
Matbaadaki her makinanın bir öyküsü vardır. Kimi, stratejik köycüklerden sökülen demir parçalarıyla, tren raylarıyla, kimi ise uçurulan köprülerin betonları arasından
koparılan demir çubuklarla yapılmıştır. Matbaadaki kağıt
ihtiyacını karşılamak için Vietkong savaşçıları elli kiloluk
kağıttan altı ay boyunca yağmur altında, omuzlarına dek
suyun içinde yürüyerek matbaaya getirirler. Ancak tüm
bu zorluklara rağmen matbaa faaliyetine hiç ara verilmez. İngilizce ve Fransızca olarak ve iki renkli olarak
günde beş bin adet basılır. “Kurtuluş Radyosu”nun da
hemen her malzemesi düşmandan ele geçirilmiş, kilometrelerce yol yürünerek getirilmiştir. Stüdyo olarak kul972
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landıkları yer ise ışığa hasret cangılda dik bir merdivenle
inilen bir sığınaktır. Günde dokuz kez savaş haberleri verilir, Vietkong’un savaş parolaları yayınlanır “Kurtuluş
Radyosu”ndan Vietnamlıların, Vietkong çetecilerinin bulunduğu her yerde emperyalizme karşı direniş bayrağı
yükseklere kaldırılır. “Topraklarımızla çimen yeşerdikçe
işgalcilere karşı direnecek insanımız eksik olmayacaktır”
diyen eski bir Vietnamlı direnişçinin sözlerindeki gibi direnir, savaşa güç verir Vietnam halkı.
ABD emperyalizmi her geçen gün daha fazla gücünü savaşa sürse de, bombardımanlarının şiddetini daha fazla
arttırsa da savaşı kaybetmekten kurtulamaz. Savaş geliştikçe savaşın sanatı da gelişir. Savaşın olduğu her
cephede, halkın olduğu her yerde geliştirilir devrimci kültür ve sanat. Bu cephelerden biri de stratejik köylerdir.
Stratejik köyler Vietkong savaşçılarını halktan soyutlamak için 1960’larda kurulmuştur. Etrafı dikenli teller ve
hendeklerle çevrilen hapishane ve toplama kampı olarak
kullanılan stratejik köylerde on beş milyon köylü kalmıştır. Ancak “kukla hükümet” bu politikasında da başarılı
olamamıştır. Vietkong çetecilerinin girememesi için alınan tüm önlemlere rağmen çeteciler tünellerle stratejik
köylere ulaşır.
Devrimin kültür-sanatı da çetecilerle birlikte girer stratejik
köylere. Stratejik köylerde türkü, tiyatro ve dans toplulukları etkin olarak görev yapmıştır. Tüm gereçlerini sırtlarına alıp, en tehlikeli bölgelerden geçen bu topluluklar
stratejik köylerde her zaman büyük bir coşku ve güvenle
karşılanmışlardır. Bölge halkı tarafından; “Ateşe dökülen
yağ” olarak isimlendirilen topluluklar figürler ve hareketlerle bir karakola saldırma ve yok etme biçimlerini canlandırırlar.
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Sürekli olarak bombalanan bölgelerde halk bu gruplardan öylesine etkilenir ki, bombardıman başladığından
oyunu kesmemek için sığınaklara dahi girmez. Yeni kurtarılmış bölgelerde de faaliyet gösteren bu topluluklar
halkı öylesine etkilenmişlerdir ki, köylüler oyundaki kahramanlarla birlikte ağlamış, gülmüş, coşmuştur. Amerikan askeri kılığına girmiş oyuncuları taşlamışlardır.
Oyuncular taşlanmaktan kurtulmak için oyundan önce
halka şöylesi çağrılar yapmak zorunda kalmışlardır. “Amcalar, halalar, erkek ve kız kardeşler, karşınızda oynayacak olanların tümünün, zalim kuklalarla Amerikan
askerlerini oynayanların da, vatansever olduklarını bildiririz.”
Vietkong birlikleri içinde de sürdürülür kültür-sanat faaliyetleri. Vietkong birlikleri General Giap’ın, 27 Aralık
1944’te kurulan Vietnam Propaganda ve Kurtuluş Birliği
savaşçıları için söylediklerini örnek alırlar. General Giap
seçme savaşçılardan oluşan bu birliği şöyle tanımlıyor.
“Birliğin üyeleri uyanık ve cesur olmalıdır. Davranışları iyi
olmalı, siyasal yönden bilinçli olmalı ve iyi silahlanmalıdırlar (...) en ince ayrıntılara bile özen göstermelidirler. (...)
şarkıları ritme mükemmel uymalıdır. Sözleri basit, ama
neşeli ve akıcı, attığı sloganları uyumlu olmalıdır.” (4)
Vietkong’lar da, şarkı söyler gibi savaşırlar. Müziğin ritmi
gibidir silah tarakaları. Milyonları peşlerinden sürükleyerek emperyalistlerin korkulu kabusları olurlar. Birlikler bir
yandan düşmanla amansız bir savaş yürütür, şiddetli çatışmalar yaşarken diğer taraftan savaş görüntüleri un çuvalına gizlenmiş kamerayla kaydedilir.
Yine çok zor şartlarda “Kurtuluş Stüdyoları”nda, bu görüntülerle kısa metrajlı filmler üretilir. Bir keresinde, Ame974
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rikan uçaklarının bombardımanı sırasında açık unutulan
bir teybe yanlışlıkla kaydedilen seslerle film müziği yapılmıştır. Bu filmler uluslararası festivallerde gösterilmiş
ve hak ettiği beğeniyi almıştır. Yine cangılın orta yerinde
parmaklarının ucuna kalkmış, balerinlerin provalarına
sıkça rastlamak mümkündür.
Vietnam’da en eski çağlardan beri olağanüstü zenginlikteki halk türküleri ve şiirleri de Vietkong çetecilerinin molalarını, talim aralarını süslemiştir. Bu aralarda
Amerikalılardan ele geçirilen gitarlar eşliğinde türküler
söylenir. Hayatın her alanında 6/8’lik ritimlere göre yazılmış halkın acısını, umudunu, özlemini, coşkusunu, öfkesini ve kararlılığını ifade eden kısa türküler vardır. Tiyatro
da Vietkong çetecilerinin yaratıcılığıyla savaş koşullarına
göre yeniden şekillendirilir. Yokluklar içerisinde gerçekleştirilen tiyatro oyunları petrolle yanan fenerlerin ışığında, perdeleri paraşütlerden kesilmiş, bambu
sahnelerde oynanır. Bisiklet ziliyle perdelerin bittiği haber
verilen oyunlarda, ABD uçaklarının hava saldırısı başlayınca sahnenin ışıkları söndürülür, tehlike geçince oyun
kaldığı yerden devam eder.
Savaş Halkın Geleneklerini, Kültürünü de Dönüştürüyor
On yıllarca süren emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesinin ve bu mücadele içindeki kültür-sanat faaliyetlerinin halkın kültürel dönüşümüne etkileri de oldukça
fazladır. Devrimci kültür, savaşın içinde geliştikçe yeni insanın tohumları da onunla birlikte her geçen gün daha
da büyür. Vietnam Demokratik Halk Cephesi yazarlarından Xuan Dıeu, köylülerin kültürel-sanatsal gelişimini şu
sözlerle ifade etmiştir: “Ülkemizde yepyeni bir okuyucu
kitlesi doğmuştu. Müzikli tiyatronun klasik şiirleri ve şar975
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kıları hiçbir zaman okulu olmamış köylerde bile biliniyordu artık. Yaşlı köylüler uyaklı destanları ezbere okuyorlardı. Şimdi bizim şiirlerimizi ve hikayelerimizi de
öğreniyorlar. Her ay köylere gidiyoruz; yaptığımız toplantılarda en azından iki yüz-üç yüz dinleyicimiz bulunur
her zaman.” (5)
Devrimci mücadele halkın bilincinde de devrim yaratır.
Halk, devrimcileri günden güne daha çok sahiplenir. Onları düşmana vermemek için türlü yöntemler geliştirir.
Yaşlı kadınlardan ve genç kızlardan oluşan “Topuzlular
Ordusu” bu yöntemlerde adeta uzmanlaşmıştır. “Topuzlular Ordusu”ndan birisi, gözaltına alınan insanları
kurtarmak için polislere şöyle seslenir “Gelin bakın, polis
... bir Vietkong yakalamış.” Polislere hayranmış gibi, sevinçli bir ses tonuyla bağıran kızlar, polisin adını açığa
çıkardığından polisler hemen gözaltına alınan insanı serbest bırakırlar. Stratejik köylerde genç kızlar akşamları
karakolların yanında askerlere “Kayıkçının Çağrısı” adlı
türküyü söylerler. “Kasabanı, evinin yanındaki salkım
ağaçlarının kokusunu hatırla Bizimkine benzer bir kasabaydı. Neden Öz anasının kümesine yılan sokanlardansın sen.” İlk gecelerde söylenen türküleri karakollardan
ateşlenen silah sesleri cevaplar. Ancak çok güzel söylenen bu türküler ilerleyen gecelerde karakol komutanlarını
etkiler; “Bu akşam türkü söyleyen, Ly hanım olursa ateş
etmeyin: sesini çok beğeniyorum” Bu türkülerle karakoldaki askerlere suçlu oldukları tekrar tekrar hatırlatılır.
Sonraki akşamlar türkülerin yerini askerlere evlerine dönmelerini söyleyen çağrılar alır. “Asker Truong, Cephe
senin bölgeni kurtardı. Ailene toprak dağıtıldı. Evine dönebilirsin. Amerikalılardan ayrıl. Tüfeğini de götür giderken. Kasabana dön.” “...köyünün çocuğu asker Tam!
Sen burada onlara hizmet ettiğin sırada Amerikalılar kö976
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yüne yangın bombaları attılar.” Yaşlı kadınlar, genç kızlar
bu yöntemle pek çok “kukla askeri” savaş dışı bırakmayı başarmışlardır.
Kurtarılmış bölgelerde Vietkong’ların karakolları ele geçirme haberleri üzerine eğlenceler yapılır. Eğlencelerde
en güzel yemekler, meyveler yenir. Genç kızlar ayrı ayrı
en çok beğendikleri türküleri söylerler. Tek tek söylenen
türkülerden sonra hep bir ağızdan savaşa çağrıyı, kararlılığı dile getiren türküler söylenir. İşte bunlardan biri:
“Güney Vietnam’ımız kinle dolup taşıyor, ‘Köylüler, işçiler
kalkın! Aydınlar kalkın! Halkımızı kurtarmak için ayrılıyoruz yuvamızdan. Döneceğiz bir gün yeniden. Düşman
kovulduktan sonra yalnız.”
HALKIN GELENEK VE GÖRENEKLERİNİ DE DÖNÜŞTÜRÜR SAVAŞ YILLARI. ÖRNEĞİN MİSAFİRLİĞE GİDİLEN EVLERDE MİSAFİRE İLK GÖSTERİLEN
ŞEYLER GÜZEL KAZILMIŞ, DERİN SIĞINAKLARDIR.
EN GÜZEL TÜNELLER, SIĞINAKLAR ÖVÜNÇ KAYNAĞI OLUR. MİSAFİRİN CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK MİSAFİRPERVERLİĞİN GEREĞİDİR. Savaşta
şehit düşen evlatlarının cenazelerine büyük önem verir Vietnam halkı. Ne kadar büyük zaferler kazanılsa, önemli
üsler ele geçirilip düşmana büyük kayıplar verdirilse de ilk
sordukları kendi şehitleridir yaşlı kadınların: “Bizimkilerden
ölen var mı?”. Analar evlatlarının cenazelerine saygılarının
ifadesi olarak görkemli törenler yapar; “Köylüler onların
son temizliğini yapmak için dayattılar. İri şamdanların ışığı
altında yan yana uzatılmış arkadaşlarımız Cephenin renklerini taşıyan bir bayrakla örtülüydüler. Bir ‘asker anası’
her bayrağı kaldırıp, tanımadığı her yüze bakarak sessizce ağlamaktaydı. Birinin gözlerinin açık kalmış olduğunu görünce kapattı. Ama gene kalktı göz kapakları.
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‘Uyu, uyu yavrum’ diye mırıldandı kadın, ölünün gözleri
kapandı sonunda.” (6)
Halkın yüzlerce, binlerce yıllık gelenekleri, olumlu değerleri sahiplenilmiş, geliştirilmiş, devrim sonrasında da
özenle korunmuştur, örneğin; evlenen her çiftin düğün
öncesinde “Ho Chi Minh Anıtı”nı ziyaret etmesi bir gelenek haline gelmiştir. Bu Vietnam halkının Ho Amca’sına
duyduğu sevgi ve saygının ürünüdür.
Yine halkın geleneksel sanat dalları da sahiplenilmiştir.
Vietnam’da önemli bir yeri olan geleneksel su kuklacılığı
1960’lı yıllarda Kuzey Vietnam hükümeti tarafından
“Ulusal Sanat” ilan edilmiştir. Yalnızca halkın geçmiş
değerleri değil, onlarca yıl süren savaş yıllarında yaratılan değerler de devrimin himayesi altına alınmıştır.
Savaş yıllarından kalmış iki yüz kilometre uzunluğundaki
yeraltı şehirleri, iki binden çok savaş malzemesinin tanıtıldığı müzeler, çeşitli kültürlerin senteziyle inşa edilmiş
ve dünyada bir örneği daha olmayan evler ve tapınaklar
bugün hala ilk günkü haliyle durmaktadır. Vietnam halkı
bugün ülkelerine gelen turistleri bu yerlerde büyük bir gururla gezdirmektedir.
Yankee’lerin Bütün Teknik Gücü Ve Vahşetine Rağmen Vietnam Halkı Zaferi Ho Amca’sına Armadan Etmiştir
1968 ilkbaharında Vietkong genel bir saldırı başlatır. Ard
arda aldığı yenilgilerle “Vietnam sendrumu”na giren
ABD emperyalizmi, “sınırlı savaşı”nın iflasını kabullenmek zorunda kalır ve savaşı “Vietnamlılaştırma” yoluna
gider. Bunun için, ABD Başkanı Nixon 14 Mayıs 1969’da
“yabancı kuvvetlerin karşılıklı olarak çekilmesini, ateşkes
yapılmasını ve Güney Vietnam’ın kendi kaderini tayin
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etme hakkının tanınmasını” önerir. (7) Ancak bu bir aldatmacadan ibarettir. ABD ordusu çekilirken bütün askeriteknik gücünü Güney’deki işbirlikçi hükümetin hizmetine
bırakır. Yani, artık savaşı kendi üniformasıyla değil, işbirlikçi hükümetinin ordusunun üniformasıyla sürdürecektir.
Emperyalistlerin bu oyunu da Vietkong’un devrime ilerleyişini durduramaz. Bu arada Ho Chi Minh önderliğindeki
Kuzey Vietnam, bir yandan Amerikan emperyalizminin fiziki ve psikolojik saldırılarını boşa çıkarırken, diğer yandan
da Güney’deki savaşa büyük bir destek sunar. Halkın tümü
seferber edilerek, düşmanla yüz yüze çarpışmalar yaşanır.
Özellikle halkın, hava savunmasına doğrudan katılması
sağlanır. Sadece iki yıllık bir sürede ABD’ye ait 2300 avcı
uçağı düşürülür, pilotların bir kısmı tutsak alınır, birçok komando botu, savaş gemisi batırılır ya da tahrip edilir.
Ho Chi Minh’in “Zafer ne kadar yakınlaşırsa, güçlükler
de o kadar artar” sözünde ifadesini bulduğu şekliyle, Vietnam halkı zafere ulaşmak için her türlü zorluğa göğüs
gererek, hiç bir fedakarlıktan kaçınmayarak hem savaşa,
hem de üretime dört elle sarılır. Bunun sonucu olarak da
ekonomi gelişir, tarımsal üretim artar. Haberleşme ve
ulaşımda hiçbir kesinti olmadığı gibi, eğitim ve kültürsanat faaliyetleri de sürdürülür. Çünkü, Kuzey Vietnam
halkı, Güney’deki yurttaşlarına yapacakları desteğin aynı
zamanda sosyalizmi geliştirmek olduğunun bilincindedir.
Böylelikle Kuzey Vietnam ordusu ve halkı “Her Şey
Cephe İçin, Her Şey Zafer İçin” sloganıyla gece gündüz çaba harcayarak, “Büyük Cephe”, yani Güney Vietnam için görevlerini yerine getirirler.
Sonuçta, Vietkong önderliğindeki Güney Vietnam halkının kahramanca mücadelesi sonucunda ABD’nin imha
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savaşı bozguna uğratılır. ABD, Saygon’daki Amerikalılara geri dönme emri verir. Vietkong 18 Nisan 1975’teki
“Ho Chi Minh Harekatı” ile Saygon’a saldırır. Ve 30
Nisan 1975’te Saygon ele geçirilir. 1976 Temmuz’unda
ise Kuzey ve Güney Vietnam birleşir ve “Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti” kurulur.
Dipnotlar:
1) Madeleine Rıffaud. Vıetkong Çetecileri Arasında. May Yayınları,
Syf: 17
2) Kültür ve Sanatta Tavır, Aralık 1992.
Sayı: 22. Syf: 35
3) Vietnam Savaşıyor. Syf: 101
4) Vietnam Kazanacak
5) Kültür ve Sanatta Tavır, Aralık 1992, Sayı: 22, Syf: 35-36
6) Madeleine Riffaud. Vietkong Çetecileri Arasında. May Yayınları,
Syf: 191
7) Sosyalizm Ansiklopedisi Syf: 1214
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CIA-PENTAGON ve HOLLYWOOD
Tavır Dergisi - Şubat 2000
Sinema severlerin sahnelerini ballandıra ballandıra anlattığı “Er Ryan’ı Kurtarmak” isimli film, ülkemizde, tüm
dünyada olduğu gibi hatırı sayılır bir hasılat yapmıştı.
Nazlı nazlı dalgalanan 50 eyaletin bayrağı ile açılan film
yine bu bayrakla sona eriyor, üç saat boyunca manipülasyonun en başarılı örneğini izliyorduk. Bu film, Amerikan ordu merkezi Pentagon ile manipülasyon merkezi
Hollywood’u yan yana getiriyordu. “Er Ryan’ı Kurtarmak” filminden çok etkilenen Pentagon, sinema endüstrisinin ulaştığı devasa teknolojiden askeri alanda da
yararlanmaya karar vermiş. Barry Levinson’un yönettiği
“Başkan’ın Adamları” filmini izleyenler görmüşlerdir.
Bu devasa teknolojinin Amerikan politikasının hizmetine
girdiğinde nasıl büyük işler başardığını. Belki Pentagon’un esin kaynağı asıl bu filmdi. Neyse bundan böyle,
Amerikan ordusu, bu savaş filmindeki teknolojiden, kendi
askerlerinin eğitimi için yararlanacak. Gerçek savaştakine yakın görüntü ve ses efektlerinden oluşturulan sanal
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ortamda askerler sanki gerçek bir savaş yaşıyormuş havasına girecekler. Böylece, dünyanın dört bir yanında “barışı tesis etme” operasyonları için daha iyi hazırlanmış
olacak. Kim bilir sadece askerler değil tüm halklara yaşatılacak bu sanal savaş yanılsamaları. Bunlara bir başka
ilave, bir kontr-atak CIA’den geliyor. ABD’nin suç örgütü
CIA, imajını düzeltmek için yürüttüğü faaliyetlerin bir parçası olarak, Hollywood’la ortak bir film gerçekleştirmiş. Filmin adı da tam CIA’ya yakışır tarzda seçilmiş: “Casuslar
Arasında”. Filmin bir özelliği de, bir bölümünün CIA’nın
merkez binasında çekilmesi ve altı CIA ajanının da filmde
rol alması. Filmin galası CIA merkez binasında yapılmış.
Bu iki örnek, Hollywood’un CIA ve Pentagon’la ne kadar
içli-dışlı olduğunu göstermek açısından küçük örneklerdir.
Ancak bu yakınlık, sadece Hollywood’la sınırlı olmayıp,
sanat alanının tümünü kapsamaktadır ve tarihsel olarak
uzun bir zaman dilimine yayılır.
II. Paylaşım Savaşı’nın ardından başlayan soğuk savaş sürecinde ABD, her alanda olduğu gibi kültür-sanat alanında
da yoğun bir saldırı kampanyası başlattı. Ve yine ABD’nin
tüm saldırılarında olduğu gibi başrolde CIA yer alıyordu.
CIA işe öncelikle kendi bünyesinde bir kültür-sanat birimi
oluşturmakla başladı. Bu birimin görevi, ABD’nin “anti-komünizm” propagandalarını güçlendirecek bir kültürel oluşum yaratmak, Sovyet karşıtı kültür-sanat akımlarını
güçlendirmek ve “aydın-sanatçıları” örgütleyerek anti-komünist bir sanat cephesini oluşturmaktı. CIA’nın, kültürsanat bölümünün başındaki Tom Branden, birimin
çalışmaları konusunda şunları söylüyordu: “SSCB’ye karşı,
ABD’nin yaratıcı özgürlüğün ve entelektüel gelişmenin merkezi olduğunu göstermek için faaliyet gösterdik. Bunun için
yazarları, müzisyenleri, sanatçıları toparladık. Bunu da başarılı bir şekilde yaptık. Kimse bizden şüphelenmedi. Bütün
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parayı biz koyunca, tanıtım faaliyetlerini yürüttük.” CIA, Kültür-sanat faaliyetlerinin bir parçası olarak 1947 yılında “Kültüre Özgürlük Kongresi” adlı bir kongre düzenledi. İlk
toplantısı Berlin’de yapılan kongreye, 21 ülkeden ve her
daldan 118 tanınmış “aydın-sanatçı” ve politikacı katıldı.
Katılanların yüzde kırkı ABD’liydi. Kongre öncesinde çeşitli
komiteler oluşturulmuş ve komitelerin başına öncelikle eski
“komünistler” getirilmiştir. Kongrenin yürütme kurulu da
yine benzer nitelikte kişilerden seçiliydi. Eski komünistler,
SSCB’den kaçanlar, sosyalist ülkelerde ya da halk cumhuriyetlerinde yaşayan karşı devrimci “aydın”lar, burjuva ülkelerin öne çıkan aydın-sanatçıları...
Kongrenin faaliyetlerinde çeşitli yöntemler izlenmiştir.
Satın alma, satın alınamayanlara yönelik saldırılar ve
Marksist aydınlar arasında ideolojik bulanıklık yaratmaya
dönük propaganda faaliyetleri bunlar arasında sayılabilir.
İşlenen ana tema, ABD’nin özgürlükler ülkesi, SSCB’nin
ve sosyalizmin ise özgürlüklere ve yaratıcılığa düşman,
baskıcı, yasakçı bir sistem olduğudur. Bu nedenle, emperyalist sistem ve onun efendisi ABD kutsanmak, SSCB
ve sosyalizm lanetlenmektedir. Buna bağlı olarak da
ABD’nin dünya halklarına yönelik saldırı ve katliamları
“Özgürlük Savaşları” olarak görülüp alkışlanmalıdır. Kültüre Özgürlük Kongresi’nin başından sonuna kadar tüm
faaliyetleri, kitap, dergi, gazete, film, konferanslar vb. tüm
etkinlikleri ve yürüttüğü tüm kampanyalar CIA tarafından
finanse edilmiştir. Bu, tüm belgelerle sabittir. Kongre, faaliyetlerini 1975 yılına kadar sürdürdü. CIA, soğuk savaş
dönemi boyunca özellikle Avrupalı sanatçıları ve aydınları
denetim altına almak için vakıflar ağı oluşturur. Başta “Encounter” adlı ünlü sanat dergisi olmak üzere, uluslararası
12 sanat dergisi çıkarıldı. Zaman içerisinde bir çok ülkeye
yayılan bu içerikteki dergilerin sayısı 800’ü bulmuştur.
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CIA’nın bu dönemdeki faaliyetlerinden biri New York Modern Sanatlar Müzesi’nin kurulmasıdır. Bu müze, Rockfeller Vakfı’na ait gözüküyordu ki, burada CIA’nın rolü
gizli görülse de Rockfeller Vakfı’nın faaliyetleri bilindiğinde Rockfeller’in, CIA’in gizli yüzü olduğu gerçeğine de
varılabilir. Ta ki, CIA’in, Amerikan tekellerinin özel güvenlik örgütü olduğu gerçeği akıldan çıkarılmadan.
Yine kimi kaynaklara göre, bu dönemde, Sovyetler’deki
sosyalist gerçekçilik akımının karşısına “soyut ekspresyonizm” bir ekol olarak seçilmiştir. Bu ekolde ürün veren
Jackson Pollack, Robert Motherwall, William de Konning,
Mark Rantko ve daha birçok sanatçı-yazar CIA tarafından
desteklenmiştir. CIA’nın baş tacı ettiği yazarlardan birisi
de George Orwell’dir. Entelektüellerimizin de baş tacı ettiği
Orwell’in yazdığı “1984” ve “Hayvanlar Çiftliği” romanlarının temel vurgusu, sosyalizm ve SSCB düşmanlığıdır.
“1984” adlı romandan aktaracağımız bir bölüm, Orwell’in
CIA’nın ilgisine ne derece layık olduğunu anlamaya yetecektir: “Proleterlerin korkulacak bir yanı yoktur. Kendi hallerine bırakılırsa, kuşaklar, yüzyıllar boyu çalışırlar,
üretirler, ölürler. İçlerinde başkaldırı için bir itki oluşması
şöyle dursun, yaşadıkları dünyanın bundan daha farklı
olabileceğini kavrama gücünden de yoksundurlar.
(...) Kafalarında düşünme diye bir şey olmadığı için onlara düşünme özgürlüğü tanınmıştır.” İşte CIA, bu Orwell’in “Hayvanlar Çiftliği” adlı romanının animasyon
filmini hazırlayarak dünyaya dağıtır. Kısacası soğuk
savaş döneminde CIA, adeta ABD’nin “Kültür Bakanlığı” gibi çalışır.
Mc Carty Harekatı, ABD’nin ve CIA’nın soğuk savaş yıllarında kültürel alandaki saldırgan politikaları bizzat
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kendi ülkesinde de derinden hissettirdiği sürecin adıdır.
CIA Kültür-Sanat Dairesi Şefi Tom Braden bu durumu
şöyle açıklar; “II. Dünya Savaşı bittikten sonra, ABD’de
Sovyet bestecisi Şostakoviç’in önderliğinde gerçekleşen
Dünya Barış Kongresi’nde Amerikan toplumundaki entelektüellerin ve sanatçıların ezici bir çoğunluğunun
Amerikan Komünist Partisi üyesi olduklarını ya da Sovyetlere sempati ile baktıklarını fark ettik. Bir şeyler yapmalıydık.” Bu korku, beraberinde ABD’deki aydın ve
sanatçılara yönelik, anti-komünist saldırı kampanyasını
getirir. Mc Carty Dönemi olarak adlandırılan dönemde
saldırı dalgası doruk noktasına ulaştı. ABD’li Senatör Mc
Carty başkanlığındaki “Amerikan Karşıtı Faaliyetleri
Soruşturma Komisyonu-HUAC” 1947 ve 1951’de
ABD’deki “komünist faaliyetleri” açığa çıkarmak gerekçesiyle, aydın ve sanatçıların da içinde bulunduğu
geniş bir kesimi kapsayan bir soruşturma kampanyası
başlattı. Soruşturmalar, komünist faaliyetlerin yoğunlaştığı söylentilerinin dolaştığı Hollywood’a kadar uzandı.
Soruşturmalar sırasında, Hollywood ikiye ayrıldı. Bir
kısım aktör, HUAC’ın baskılarına boyun eğerek nedamet
getirdi ve komite karşısında anti-komünist söylevler vererek kendilerini emperyalizm nezdinde aklamaya girişti.
“Walt Disney, Karton Filmciler Derneği’nin, komünistlerle
dolu olduğunu ve bu kişilerin Mickey Mouse’u parti çizgisine sokmak üzere stüdyosunu elinden almak istedikleri yönünde açıklama yaparak, ilerici, devrimci, sosyalist
sanatçıları HUAC tarafından gerçekleştirilen saldırıların
odak noktasına iyice yerleştirdi.” HUAC’la işbirliği yapanlardan birisi de Aktörler Birliği Başkanı Ronald Reagan’dır. İkinci sınıf kovboy filmlerinin aktörü Reagan,
komünistlerden korunmak için tabancayla gezdiğini söyleyerek, çapsız bir aktörlük yaşamından ABD Başkanlığı’na uzanan yolun taşlarını döşemeye başlamıştır.
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Bugün Pentagon, CIA ve Beyaz Saray üçgeninin el üstünde tuttuğu seçkin faşist, sinemanın dahi çocuğu Steven Spielberg’ü birkaç dönem sonra başkanlık
koltuğunda görmemiz acaba ne kadar şaşırtıcıdır. Şatafat ve şov ülkesine böyle başkanlar yakışmaz mı?
Komiteyle işbirliği yapan ve taradığı devrimci, demokrat,
aydın insanları ihbar eden diğerleri de hak ettikleri ödülü
almakta gecikmez. Ayn Rand ünlü bir yazar sıfatını kazanır. Adolphe Monjau, Gary Cooper, Robert Taylor gibi
isimler ise “başarılı” oyunculuk yaşamlarını sürdürmek
için geniş olanaklara kavuşur. Yine komite önünde pek
çok insanı ihbar eden yönetmen Elia Kazan ise, dev bütçeli film sözleşmelerinin altına imza atarken Rıhtımlar
Üzerinde gibi “sinema klasikleri”nde U dönüşünün teorisini yapmaktadır. Bu arada bu filmin Hiram Abas’ı derinden etkileyen bir film olduğunu da öğreniyoruz. Elia
Kazan beklediği ödülünü yıllar geçtikten sonra alacaktır.
HUAC önünde ihanet edenler olduğu gibi, bunun karşısında onurunu ve kimliğini korumayı başaranlar da çıkmıştır. Sorguya çekilenlerden birisi de Brecht’tir.
HUAC’ın, Brecht’ e yönelttiği suçlamaların en başta geleni anti-faşist bir kimliğe sahip oluşudur. HUAC, açıktan
şöyle der Brecht’e: “Hitlerle savaşırken anti-faşist olmak
doğruydu, ama bu fikirleri önceden savunuyor olmak çok
büyük bir yanlışlıktır.” Brecht, sorgulama sonunda ABD’yi
terk etmek zorunda kalır. HUAC karşısında onurlu bir
tavır takınan sanatçılardan birisi de Hans Eisler’dir. Eisler
kendisine “Komünizmin müzik alanındaki Karl Marx’ı olarak nitelendiriliyorsunuz. Bu nitelendirmeye ne diyorsunuz?” diye soran HUAC üyesine hiç tereddütsüz, “Onur
duyarım” diye cevap verir. HUAC’ın soruşturmaları sonucunda komite karşısında işbirliği yapmayı reddeden
on sanatçı birer yıl hapse mahkûm edildi. Ve pek çok
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oyuncu, yönetmen ya da senaryo yazarı, komünist oldukları ya da HUAC’la işbirliği yapmayı reddettikleri gerekçesiyle Hollywood’dan dışlandı. Traji-komik bir
örnektir ama komedyen Maks Kardeşler’e soy isimleri
Marks’a benzediği için 200 soruşturma açılmıştır.
Emperyalist Kültürün Truva Atı: Hollywood
II. Paylaşım Savaşı sonrası başlayan soğuk savaş yıllarında Hollywood birbiri ardına acayip yaratıkların dünyayı
fethetmeye çalıştığı filmler üretir. Bu filmlerle alttan alta
dünyanın komünizm istilasına uğrayacağı ve bunun
önündeki tek gücün, özgürlükler ülkesi ABD olduğunun
mesajı işlenir. Yine bu dönemin sinemadaki popüler konularından biri de, casusluk filmleridir. Bu tür (James
Bond vb.) casusluk filmlerinin sonunda genellikle CIA
ajanları, KGB ajanlarını ya da “komünist istilacıları”,
kahramanca alt etmeyi başarırlar. II. Paylaşım Savaşı’nı
konu alan filmlerde ise “Hür Dünya”yı Nazi istilacılarından genellikle ABD ordusu kurtarır. Oysa bu zaferin asıl
sahibi savaşın sonunda Normandiya’ya çıkarma yapan
ABD değil, faşizme karşı savaşta 20 milyon insanını kaybeden SSCB’dir. Hollywood, işte bu gerçeği milyonlarca
insanın beyninden söküp atmak için onlarca düzmece
film üretti. ‘60’lı yıllarda yaşanan Vietnam Savaşı’yla birlikte Hollywood; ABD’nin dünya halklarına yönelik saldırılarını meşrulaştırmaya dönük filmleri birbiri ardına
piyasaya sürdü. Vietnam’ı baştan başa kana boyayan,
milyonlarca Vietnamlıyı katleden ABD, yine aynı maskeyi
yüzüne geçirmişti. “Azgelişmiş ülkeler” her zaman için
Sovyet yayılmacılığının tehdidi altındadır. Ve ABD bu yayılmacılığa yerinde müdahale etmeli ve bunun içinde komünist istilacılığın tehdidi altındaki ülkelerin yardımına
koşmalıdır.
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Ne var ki savaşın sonunda Hollywood filmlerinin aksine,
ABD savaşı kazanamamıştır ve Vietnam halkından unutamayacağı bir tokat yemiştir. Hollywood, Vietnam sendromundadır. 1990’lı yılların başında sosyalist sistemin
çökmesinin ardından ABD ile birlikte Hollywood da tarihsel düşmanını kaybeder. Bu yıllarda ilan edilen Yeni
Dünya Düzeni ile birlikte Hollywood filmleri de yeni sürecin gereklerine uygun tarzda bir dönüşüme uğramıştır.
Artık sosyalist sistem ve SSCB olmadığına göre ABD’nin
karşısındaki tek engel halk kurtuluş savaşları ve devrimci
örgütlerdir. Emperyalizm nezdinde devrimciler, “demokrasi”nin, insan haklarının, barışın ve “uzlaşma”nın baş
düşmanı, azılı teröristlerdir. Hollywood filmleri artık bu temayı işleyecektir. Derken sinema salonlarını ve televizyon ekranlarını, CIA’nın dünyayı kana bulamak isteyen
“teröristlerle” yaptığı savaşları anlatan filmler kapladı. Bu
filmlerde, teröristlerin -dünyayı kurtarmak adına- öldürülmesi gerektiğinde işkence yapılarak önemli sırların alınması öylesine olağan ki, filmi izleyenler açısından bu
sonucun kaçınılmaz ve gerekli olduğuna inanmaktan
başka bir yol kalmaz. Buradan elde edilmek istenen
sonuç ise, gerçek yaşamda devrimcilere yönelik düzenlenen katliam ve işkenceleri halkların kafasında meşrulaştırmaktır. Televizyonun günden güne yaygınlaşması
ve yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte, Hollywood filmleri ve bu filmlerin içerdiği Amerikan
kültürü yaşam tarzı insanların beynine çok daha fazla
nüfuz etme olanağı bulmuştur. Bunun yanı sıra aynı zamanda büyük birer tekel olan Hollywood’un ünlü film şirketleri, geri bıraktırılmış ülkelerin pazarlarına da girerek
bu ülkelerdeki pazarı da tamamen ele geçirmişlerdir.
Böylelikle yeni-sömürge ülkelerdeki, “ulusal” film şirketleri her yönüyle Hollywood’a bağımlı hale gelmiştir. Bu
bağımlılık Hollywood’un empoze ettiği Amerikan ideolo988

anti-emperyalizm
jisiyle, Amerikan filmlerinin kötü kopyalarını üretmesini
beraberinde getirmiştir. Ülkemizde olduğu gibi, yeni-sömürge ülkelerin pek çoğunda komik olmaktan öteye geçemeyen kovboy filmleri, “Dünyayı Kurtaran Adam” gibi
“bilim kurgu(!)” filmleri çekilmiştir. Hollywood çıkışlı diziler
ve filmler, bir yandan ABD’nin, emperyalist dünyanın
efendiliğini beyinlere işlerken, diğer yandan da ulusal
kültürleri ve gelenek-görenekleri de adım adım yok etmektedir. Her türlü ahlaksızlık, değersizleşme, özenticilik
ve tüketim hırs, açılan bu kanaldan halkların günlük yaşamına sokulmakta, düşünme biçiminde adım adım çarpıklaşmaya yol açmaktadır.
Emperyalizm, 1945’lerden bu yana dünya genelinde politikalarını halklara dikte ettirmede ve saldırgan yüzünü
meşrulaştırmada Hollywood filmlerinden fazlasıyla faydalanmıştır. Bu süreç boyunca, CIA’nın eli hep Hollywood’un içindedir. Süreçlere uygun senaryoların yazımında,
belli filmlerin finanse edilmesinde, dağıtımında, sanatçıların ve senaristlerin yönlendirilmesinde CIA’nın aktif rolü
vardır. Sadece filmlerin çekilmesinde ve dünyaya dağıtımında değil, aynı zamanda ödüllendirilmesinde de bu
etkiyi görmek mümkündür. Dünyanın en önemli film
ödülü olarak kabul edilen Oscar’ın hangi filmlere bakmak
yetecektir. Oscar ödülüne layık görülen filmlerin dev bütçeli ve büyük kar getirecek nitelikte, moda deyimle
“bomba” filmler olması önemlidir. Ama bundan daha da
önemlisi ödül almaya aday bir filmin, ABD’nin dünya genelinde, o süreçte izlediği politikaları da en iyi şekilde işlemiş olması belirleyici etkendir. Örneğin bu yılki 71.
Oscar ödüllerinde iki savaş filmi birbirlerine rakip olmuşlardı. “Er Ryan’ı Kurtarmak” adlı film, Amerikan ordusuna övgüler dizmenin karşılığında beş dalda ödüle layık
görülürken, savaş karşıtı film olarak nitelendirilen “ince
989

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
Kırmızı Hat” yarışmadan eli boş döndü. Tabi, Er Ryan’ın
yönetmenin Spielberg olması, ince Kırmızı Hat’ın yönetmenin Hollywood’la uzlaşamayan Terence Mallick olduğunu da unutmayalım. Oysa, sinema eleştirmenlerinin pek
çoğu, İnce Kırmızı Hat, gelmiş geçmiş en iyi “savaş karşıtı film” olarak değerlendiriyor ve asıl ödüle bu filmi layık
buluyordu. Bu yılki Oscar ödüllerinin en çok ilgi çeken yanı
şüphesiz Elia Kazan’ın bir kez daha ödüllendirilerek
“Ömür Boyu Başarı” ödülüne layık görülmesiydi. E.
Kazan 1951’deki HUAC soruşturmalarında komisyona ihbarlarda bulunmuş, birçok kişinin yaşamını karartmış ve
bunun sonucu Kazan, ihbarlarının ödülü olarak “ünlü” bir
yönetmen olmuştu. Olmuştu olmasına fakat sanatçılar
arasında, emperyalist kültür ve ideolojinin sadık bir uşağı
ve simgesi olmaktan kurtulamamıştı. Şimdi tekrar ödüle
layık görülmesi akla hemen şu soruyu getiriyor: Acaba
Oscar ödüllerini Akademi mi dağıtıyor yoksa CIA mı?
Tüm bu anlattıklarımız CIA ve Pentagon tarafından on
yıllardan beri en az askeri operasyonlar kadar ciddiyetle
ele alınmaktadır, iletişim araçlarından Hollywood’a, eğitimden, kültürel-sanatsal etkinliklere kadar hemen her
alana el atan CIA’nın faaliyetleri, beyinleri dumura uğratma amacına hizmet etmektedir. Emperyalizmin bu konuda oldukça mesafe kat ettiği de bir gerçektir. Bu
gerçekliğin önünde durabilmenin ve onu tersine çevirebilmenin yolu ise, savaşı yaşamın her alanına yaymaktır.
Dipnotlar:
1- Nitekim, geçtiğimiz yıl İngiliz Gizli Servisi MI-5’in kamuoyuna açıkladığı belgelerin ardından Orwell’in kimliği net olarak açığa çıkmıştır.
G. Orwell, soğuk savaş döneminden beri MI-5 için çalışan bir işbirlikçidir. Birçok insanı komünist olduğu gerekçesiyle gizli servise ihbar
etmiştir.
2- Müziğin bittiği zaman.
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TEKELLERİN SANAT AŞKI:
SAİT FAİK HİKAYE ÖDÜLÜ
Vatan Dergisi - 15 Mayıs 2000
Sait Faik Abasıyanık adına hikaye dalında verilen edebiyat ödülü, Faruk Duman’ın “Av Dönüşleri” adlı kitabına verildi. Sait Faik Hikaye Ödülü jürisi. Fethi Naci,
Tarık Dursun K., Ferit Edgü, Şara Sayın ve Hilmi Yavuz’dan oluşuyor.
Sabancı’nın sergisi şurada, Sabancı’nın sergisi burada...
Muhteşem sergi, Sabancı’nın tanıtım atağı... Adeta “dizi
haber”i.. Burjuva basının Sabancı yalakalığının bir örneği.
Tekeller, son yıllarda “kültür-sanat” işlerine epeyce el
atmış durumdalar. Koç’un tarihi eserlere ilgisi, Sabancı’nın Avrupalarda, Amerika’da sergilediği koleksiyonlar.
Doğan Holding’in açtığı müzik şirketi, tekellerin son dönemde öne çıkan “kültür-sanat” faaliyetlerinden birkaçı.
Kültür-sanatı tırnak içinde yazıyoruz, çünkü, onlar el attığı anda, o, kültür sanat olmaktan çıkıyor çoğu kez.
991

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
Holdingler neden böyle sanatsever oluverdiler derseniz?
Acaba sanatın, “inceliğin”, güzelliğin farkına mı vardılar?
Hat koleksiyonlarını bugünlerde Avrupalarda sergileyen
Sabancı eskiden sanata önem vermediğini kendi ağzıyla
söylüyor. Ama Avrupa’da adamların neler yaptığını görünce ben de bu işe başladım diyor. Yani Avrupa tekellerinin sanatla ne kadar yakından alakadar olduğunu
görünce etkilenmiş, ben de kendi ülkemin güzelliklerini
sergileyeyim diye karar vermiş.
Ama biz Sabancı’yı yıllardır tanıyoruz. Onun televizyon
programlarında dahi cebinden çıkan 5 milyona içinin
nasıl cız ettiğini görmüşüzdür, işin aslı şudur ki Sabancı
çıkarının olmadığı bir işe el atmaz, uğraştığı iş sanat bile
olsa mutlak bir kar hesabı vardır.
Örneğin Sabancı’nın daha öncelerden Türkiye’nin birçok
iline açtığı kültür merkezleri vardır. Bunlar Sabancı Küttür
Merkezi diye bilinir. Buralarda kültürel etkinlikler düzenlenir.
Tabii Sabancı bu merkezlerde hangi tiyatro oynanmış, hangi
sergi açılmış bilmez ama buralardan ne kazanacağını bilir.
Vergiden çalar. Açtığı her kültür merkezi İçin şirketlerinden
birinin vergisi en aza indirilir. Ayrıca bu merkezleri açarken
devletten aldığı destekler krediler de işin çabasıdır.
Şimdi Avrupalarda Hat Koleksiyonu sergiliyorsa, bilin ki
vergiden düşecek, ülkemizi dünyaya tanıtıyor diye devletten krediler alacaktır. Sabancı’ya da Napolyon’un ünlü
sözünü söylemek kalacak; “Para para para”.
Sanat alanına yeni giren holdinglerden biri de Doğan
Holding. Bugünlerde Doğan Müzik Çenter adlı bir şirketle
müzik piyasasına merhaba dediler.
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Doğan Holding bu işe Sabancı’ya kıyasla daha dikkat çekici
bir alandan girdi. Ama onların da hedeflerinin kültürle, sanatla
alakası yok. Tek niyetleri servetlerine servet katmak... Yayıncılıkta yeni bir sektör olarak ortaya çıkan, Adalet Ağaoğlu’ndan İlhan Berk’e, Mehmet Fuat’tan Mine Urgan’a kadar
birçok yazarın kitaplarını basan Yapı Kredi Yayınları da bu
tür “kültür-sanat” faaliyetlerinden biri olarak hatırlanabilir.
Hem para kazan, hem kültür-sanat alanını denetim altına
al, hem burjuva kültürünü pompala...
Ancak kazandıkları maddi gelirler bir yana hedefleri daha
da geniştir. Attıkları bir taşla birden çok kuş vurmayı düşünürler.
Bu alandaki kurumlaşmalarıyla, burjuva kültür ve sanatın
pazarlamasını yapıyorlar.
Diğer bir yandan da kendi tekellerini halk ve aydınlar
nezdinde sempatik göstermeye çalışıyorlar. Sıradan insanlar diyecek ki Sabancı çok iyi adammış, ülkemizi Avrupalarda, Amerikalarda tanıtıyor. Ya da bir aydın Doğan
Holding’in müzik piyasasına girişinin ne kadar yerinde bir
İş olduğunu yazıp çizecek. Duymak İstedikleri sözler, düşünmemizi umdukları noktalar bunlar.
Tabii ki kültür-sanat alanında da bir mücadele sürüyor.
Solun, devrimcilerin bu alandaki etkinliği, tekelleri, doğrudan
müdahale etmeye yöneltmiştir. Bu alandaki tüm baskılara,
sansüre, ekonomik güçlüklere rağmen, halkın kültürünü,
sanatını silmeyi başaramamışlardır. Başaramazlar da.
On yıllardır kendinden başkasını düşünmeyen, halkımızı
açlığa, işsizliğe, sefalete iten sanki kendileri değilmiş gibi
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davranamazlar. Bu ülkede açlıktan ölen her çocuğun,
yoksulluktan başını sokabilecekleri evi bile olmayan her
insanın Sabancılardan, Koçlardan alacağı varken, gözümüzün içine baka baka sanatseverlik edebiyatı yapamazlar. Yaptıklarında inandırıcı olamazlar.
Sanat sizin neyinize, ince ruh, tatlı dil edebiyatıyla sanatsever olunmaz. Sanatçının ve sanatsever olmanın da bir
ahlakı, terbiyesi vardır. Sizde de bunlar yokken, belki üç
beş burjuvazinin arasına katılmaya gönüllü aydını kandırırsınız, yönlendirirsiniz, ama böyle kimsenin gözünü
boyayamazsınız.
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CIA ve KÜLTÜREL SOĞUK SAVAŞ
James Petras - 3 Kasım 2001
Frances Stonor Saunders’in “Parayı Verdi Düdüğü
Çaldı: CIA ve Kültürel Soğuk Savaş” kitabı hakkında
James Petras’ın tanıtım yazısı
Bu kitap bize CIA’nın, kurmuş olduğu paravan gruplar
sayesinde ve Ford Vakfı, Rockefeller Vakfı gibi kendisine
yakın hayırsever kuruluşlar aracılığıyla çok sayıda kültürel örgüte sayısız yoldan nasıl nüfuz ettiğinin ayrıntılı
bir dökümünü sunuyor. Yazar, Frances Stonor Saunders,
CIA’nın kültür kongreleri topladığını, sergiler açtığını,
konserler düzenlediğini niçini ve nasılıyla enikonu ele
almış. CIA bu gibi faaliyetlerinin yanı sıra, Washington
çizgisine bağlı ünlü yazarların kitaplarını yayınladı ve çevirdi, soyut sanattan toplumsal içeriği olmayan “eylemkarşıtı” sanata kadar hiçbirinden sponsorluğunu
esirgemedi; tüm yeryüzünde Marksizmi, komünizmi ve
devrimci politikaları eleştiren ve ABD’nin yıkıcı emperyalist politikalarını savunan ya da bu politikaları görmezden
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gelen yayınları sübvanse etti. CIA, Batı’da, aydının bağımsızlığı fikrini en dokunaklı biçimde dile getirenleri bu
politikalarının hizmetine koştu ve bazı entelektüellere
doğrudan CIA bütçesinden maaş bağlayarak onları vesayeti altına aldı. Pek çoğu CIA’in “projeleri”ne bilinçli
olarak dahil olurken, CIA’nın yörüngesinde dolanıp duran
diğer bir kesim aydın 1960’ların sonlarına doğru CIA’deki
sponsorları açıkça ortaya çıktıktan ve Vietnam savaşından sonra, ibre sola kaymaya başlayınca CIA bağlantısından haberleri olmadığını iddia ettiler.
Aralarında Partisan Review, Kenyon Review, New Leader, Encounter ve bunun gibi birçoklarının bulunduğu
ABD ve Avrupa menşeli antikomünist yayınlar bu fonlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlandılar. CIA’in
fon sağladığı ya da kariyerlerinde yükselmelerini sağladığı aydınlar arasında Irving Kristol, Melvin Lasky, Isaiah
Berlin, Stephen Spender, Sidney Hook, Daniel Bell,
Dwight MacDonald, Robert Lowell, Hannah Arendt, Mary
McCarthy’nin de içinde olduğu ABD ve Avrupa’dan çok
sayıda isim yer alıyordu. CIA, Avrupa’da özellikle “Demokrat Sol” ve aralarında Ignacio Silone, Stephen
Spender, Arthur Koestler, Raymond Aron, Anthony Crosland, Michael Josselson ve George Orwell’in bulunduğu
eski solcularla ilgileniyor ve onları destekliyordu.
CIA; Sidney Hook ve Melvin Lasky’nin önayak olmasıyla
Kültürel Özgürlük Kongresi’ne kaynak sağlayan bir aygıt,
her türden “anti-Stalinist” solcu ve sağcıyı bir araya getiren bir çeşit kültürel NATO işlevi görmekteydi. Bunlar
Batı’nın kültürel ve siyasal değerlerini savunmakta, “Stalinist totalitaryanizme” saldırmakta ve ABD ırkçılığı ve
emperyalizminin dolayında dans etmekte tamamen
özgür bırakılmışlardı. CIA destekli gazetelerde ABD top996
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lumuna yönelik ucundan kıyısından ayrıntıya ilişkin eleştiriler getiren yazılar ancak istisnai olarak yer bulabilirdi.
CIA’nın kaynak sağladığı bu aydınlar koleksiyonuna ilişkin özellikle tuhaf olan yalnızca bunların aşırı politik taraflılıkları değildi, bunlar kendilerini aynı zamanda,
Stalinist aygıtın çürümüş “uşak” ruhlu “ucuz kiralık yazarları” karşısında, tarafsız araştırmacılar, putları yıkan
hümanistler, özgür ruhlu aydınlar ya da sanat için sanat
yapan sanatçılar olarak gösteriyorlardı.
CIA bağlantılarından habersiz oldukları iddialarına inanmak ise imkansız. Onca zaman, ABD’nin güneyindeki
sayısız linç vakasına ilişkin herhangi bir eleştirinin gazetelerde yer almayışına nasıl razı oldular? ABD’nin Guatemala, İran, Yunanistan ve Kore’de milyonlarca kişinin
ölümüne yol açan emperyalist müdahalesine ilişkin eleştirilere düzenledikleri kültür kongrelerinde nasıl yer vermeyebildiler? Yazı yazdıkları gazetelerin yaşadıkları
yüzyılda işlenen her bir emperyalist suçun savunusuna
yer verdiğini nasıl görmezden gelebildiler? Bunların
hepsi birer kiralık askerdi: Bazıları Hook ve Lasky gibi
rahat konuşan, ağzı laf yapan, sert, nezaketten uzak ve
iyi polemikçiler; diğerleri Stephen Spender gibi kibarlık
budalası makaleciler ya da George Orwell gibi kendini
beğenmiş muhbirlerdi. Saunders WASP (White AngloSaxon Protestant - Beyaz Anglo-Sakson Protestan’lar
Amerikan toplumunun geleneksel sosyal elitlerine verilen
ad -ç.n.) Ivy League seçkinlerini, CIA’in ipleri elinde tuttuğu bir kukla topluluğu, sol muhalefete hırlayıp duran,
eski solcu Yahudiler olarak betimlemektedir. Nihayet
1960’ların sonlarında gerçek açığa çıktığında ve New
York, Paris ve Londra “aydınları” kullanılmış oldukları
için öfkelenir gibi yaptıklarında, CIA de misilleme yaptı.
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CIA’nınn Uluslararası Örgütler Şube yöneticisi Tom Braden, maaşlarının ve bahşişlerinin kimler tarafından ödendiğini hepsinin de bilmek zorunda olduğunu ortaya
koyarak sır perdesini kaldırdı.
Braden’a göre CIA, yine CIA’den Cord Meyer’in, Hook,
Kristol ve Lasky’nin anti-Stalinist entelektüel çalışmalarından söz ederken kullandığı deyimle “edebi gevezeliklerini” finanse etti. Kendinden menkul “Demokratik
Sol” yayınlardan (Encounter, New Leader, Partisan Review gibi) en saygın ve ünlü olanlarına gelince, Braden,
onlara ayrılan paranın CIA’dan geldiğini ve “Encounter
dergisinin editörünün bir ajan olduğunu” yazdı. Braden
1953 yılında “her alanda faaliyet gösteren uluslararası
örgütlere müdahale ettik ya da bunları etkiledik” diyordu.
Saunders’ın kitabı CIA’ya bağlı casus aydınların ABD’nin
emperyalist çıkarlarını kültürel alanlarda ne şekillerde savunduklarına ilişkin birçok soru işaretini ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca CIA aydınlarınca savunulan ideolojik ve
sanatsal tavırların uzun vadede doğuracağı sonuçlar
hakkında önemli bir tartışma da başlatmaktadır.
Saunders, Hook, Kristol ve Lasky tarafından ileri sürülen
iddiaları çürütmektedir; bu iddialar CIA ve onun hayırsever vakıflarının hiçbir karşılık beklemeden yardımda bulunduğu şeklindedir. Yazar “CIA’nın sübvanse ettiği birey
ve kurumlardan bir propaganda savaşının … parçası
gibi davranmalarını beklediğini” kanıtlamaktadır. CIA’e
göre en etkili propaganda “bireyin CIA görüşlerini kendi
görüşleri sanarak hareket etmesidir.” CIA, zaman zaman
sosyal reformlar konusunda gevezelik yapsınlar diye bu
gibilerin “Demokratik Sol” varlıklarına izin verirken, asıl
ilgilendiği Batılı Marksistlere, Sovyet yazar ve sanatçılara
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karşı “anti-Stalinist” polemikler yürüten ve edebiyat tartışmalarına girişen aydınlardı; onlara bol miktarda para
veriyor, bazılarını açık açık ödüllendiriyordu. Braden bu
durumu, komünizme karşı savaşta CIA ile Avrupa “Demokratik Solu” arasındaki “ittifak” olarak niteliyordu.
“Demokratik Sol” ile CIA arasındaki işbirliğine Fransa’daki grev kırıcılığı, Stalinistlerin (George Orwell ve
Sidney Hook tarafından) ihbar edilmeleri ve solcu sanatçıların kabul görmesini engellemek için iftira kampanyaları düzenlemek de dahildi (Pablo Neruda’ya 1964
yılında Nobel Ödülü verilmesini önlemeleri örneğinde görüldüğü gibi).
ABD hükümetinin Kültürel Soğuk Savaş’la en çok ilgilenen organı olarak CIA, İkinci Dünya Savaşının hemen
ardından özellikle Avrupa üzerinde yoğunlaştı. İki kapitalist savaş sonrası ortaya çıkan yıkım, bunalım ve savaş
sonrası işgal deneyimine sahip Avrupalı aydınların ve
sendikacıların büyük bir çoğunluğu kapitalizme karşıydılar ve Amerika’nın hegemonik taleplerini özellikle eleştiriyorlardı. Komünizmin çekici hale gelmesine ve (özellikle
Fransa ve İtalya gibi ülkelerde) Avrupalı komünist partilerin büyümesine karşı koymak için CIA iki aşamalı bir
program geliştirdi. Bir yandan Saunders’ın ortaya koyduğu gibi, belirli Avrupalı yazarlar, açıkça “anti-komünist
bir programın” parçası olarak bir kenara ayrıldı. CIA kültür komiserliğinin “uygun metinler” için aradığı vasıflar
“Sovyet dış politikasına ve bir hükümet biçimi olarak komünizme yönelik nesnel olduğunu düşündüğümüz (evet,
aynen böyle deniyor), ikna edici ve zamanlıca yapılmış
her türden eleştiri” şeklinde tanımlanıyordu. CIA, Silone,
Koestler ve Gide gibi hayal kırıklığına uğramış eski komünistlerin yapıtlarını yayınlamaya özellikle meraklıydı.
CIA, anti-komünist yazarları Paris, Berlin ve (Como
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Gölü’ne nazır) Bellagio Oteli’nde bolca para saçarak düzenlediği konferanslarla teşvik etti; buralarda aynı zamanda Isaiah Berlin, Daniel Bell ve Czeslow Milosz gibi
kendi değerlerini (CIA’dan patronları tarafından belirlenmiş anti komünist ve Washington yanlısı patronları parametreler çerçevesinde Batı özgürlüğünün ve aydın
bağımsızlığının erdemlerini) vaaz eden pek nesnel sosyal bilimci ve filozoflar vardı. Bu saygın entelektüellerden
hiçbiri Çin-Hindi ve Cezayir’deki kitlesel kıyımlara
ABD’nin destek vermiş olabileceğinden, ilerici ABD’li aydınların cadı avına maruz bırakıldıklarından ya da (Ku
Klux Klan gibi) paramiliter bir gücün ABD’nin güneyinde
linç eylemleri gerçekleştirdiğinden kuşkulanmadı ya da
bunları sorgulamaya kalkışmadı. İflasın eşiğine gelmiş
yazınsal çalışmaları için bulmaya can attıkları fonlara kavuşan Sidney Hook, Melvin Lasky ve Partisan Review
çevresine göre bu tür kaba işler ancak “Komünistlerin ellerine yakışırdı.” Bu sözüm ona saygın anti-komünist
edebiyat ve siyaset dergilerinin pek çoğu bunların binlercesinin basılmasını ve ücretsiz dağıtılmasını sağlayan
CIA desteği olmasaydı varlığını sürdüremeyeceklerdi.
CIA’nın kültürel alanda uygulamaya koyduğu ikinci yöntem ise daha sinsiceydi. Bu kez açıkça Avrupa’daki antiemperyalist duruşu hizaya getirmek ve ABD kültür ve
yönetim biçimini yüceltmek amacı taşıyan senfonileri,
resim sergilerini, dans gösterilerini, tiyatro topluluklarını
ve ünlü caz ve opera sanatçılarını teşvik ediyordu. Bu
politikanın ardında yatan niyet askeri-iktisadi imparatorluğunu destekleyecek kültürel hegemonyayı elde edebilmek için ABD kültürünü sergilemekti. CIA,
Avrupalıların Washington’un ırkçı politikalarına duyduğu
nefreti köreltmek için siyah sanatçılarını —özellikle de
(Marion Anderson gibi) şarkıcıları, yazarları ve (Louis
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Armstrong gibi) müzisyenleri— Avrupa’ya göndermeye
oldukça meraklıydı. Siyah aydınlar, yazar Richard
Wright örneğinde olduğu gibi, ABD’nin sanatsal senaryosunda rol almak istemeyecek ve bunu açıkça eleştirme yolunu seçmeye yeltenecek olduklarında derhal
listeden çıkarılırlardı.
CIA’nın, sözüm ona politik olmayan bu sanatsal etkinliklerin içeriği üzerindeki siyasal denetiminin derecesi
Lasky, Kristol, vb. Encounter editörlerinin Dwight MacDonald tarafından yazılmış bir makaleye gösterdikleri
tepkiyle açıkça kanıtlandı. Başıboş, anarşist bir aydın
olan MacDonald, CIA destekli Kültürel Özgürlük Kongresi ve Encounter ile epeydir işbirliği halindeydi. Encounter için 1958 yılında yazdığı “Amerika Amerika”
başlıklı makalesinde, Amerikan kitle kültürüne, kaba
maddiyatçılığına ve medeniyet yoksunluğuna duyduğu
tiksintiyi dile getiriyordu. Bu makale, CIA’nın ve Encounter’in Komünizm ile mücadelelerinde başlıca propaganda
malzemesi olan Amerikan değerler silsilesine bir saldırıydı. MacDonald’ın “çürümüş Amerikan iktidarına”
saldırısı, CIA ve onun Encounter’daki entelektüel ajanlarına “orda dur bakalım!” dedirtecek cinstendi. Braden,
entelektüellere verdiği tavsiyelerde, “CIA’dan fon alan
kurumların ABD’nin her politikasını desteklemelerine
gerek olmadığını” ancak – özellikle ABD dış politikası söz
konusu olduğunda – aşılmaması gereken kırmızı bir çizgi
olması gerektiğini söylüyordu. MacDonald, Encounter’ın
eski editörü olmasına karşın yazdığı makale kabul görmedi. Nicola Chiaromonte gibi Soğuk Savaş yazarlarının
Encounter’ın ikinci sayısında dile getirdiği “hiçbir aydın
kendini aşağılamadan yalanları açığa vurmaktan kaçamaz ve ‘faydalı yalanları’ doğru diye adlandıramaz” türünden dindar sözleri, sorun Batı’nın “faydalı yalanları”
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olunca Encounter ve bu dergiye yazan seçkin yazarlar
için geçerli olmuyordu.
Saunders’ın kitabında yer alan en önemli ve etkileyici tartışmalardan biri de CIA’nın ve onun Modern Sanat Müzesi’ndeki (MSM) müttefiklerinin Soyut Ekspresyonist
(SE) resim ve ressamları desteklemek için, toplumsal içeriği olmayan sanata adeta ilaç gibi gelen çok miktarda
para akıtmış olmasıdır. SE’ye destek vermede CIA, Kongre’nin sağ kanadıyla anlaşmazlığa düşmüştü. CIA’nin
SE’de bulduğu şey bir “anti-Komünist ideoloji, özgürlükçü ideoloji, serbest girişimcilikti. Non-figüratiflik ve politik konularda suskunluk tam da toplumcu gerçekçiliğin
anti-tezleriydi”. SE’yi ulusal iradenin gerçek bir ifadesi
olarak gördüler. CIA, sağ kanattan gelen eleştirileri bertaraf etmek için özel sektöre (başka deyişle MSM’ye ve
SE’yi “serbest girişimci resim” olarak tanımlayan
MSM’nin kurucu ortaklarından Nelson Rockefeller’a) yöneldi. MSM’deki birçok yönetici CIA ile uzun bir geçmişe
sahipti ve SE’yi, kültürel Soğuk Savaş’ta bir silah gibi kullanacak ellere teslim etmeye dünden razıydılar. Ağırlıklı
olarak SE’nin Avrupa’da açılan tüm sergilerine kaynak
sağladılar; sanat eleştirmenleri seferber edildi ve bu sanatı cömertçe öven makalelerle sanat dergileri de kıvamına getirildi. MSM ve CIA destekli Fairfield Vakfı
kartelince sağlanan kaynaklar, sırası gelince Avrupa’daki
estetik anlayışına yön verebilecek en saygın Avrupa galerilerine sunuldu.
SE, “özgür sanat” ideolojisi olarak (George Kennan), Avrupa’nın örgütlü ve politik sanatçılarına saldırmak amacıyla
kullanıldı. (CIA sözcüsü) Kültürel Özgürlük Kongresi politik
sanat söz konusu olduğunda temsili ya da gerçekçi sanattansa soyut sanattan yana tavır koydu. Saunders, SE’nin
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siyasal rolüne şu şekilde açıklık getiriyor: “Amerikan resim
sanatının kültürel Soğuk Savaşta oynadığı sıra dışı başrollerden biri, bu sanatın serbest girişimin bir parçası olmaya başlaması değil, apolitiklik iddiası taşıyarak son
derece politik olunabildiğini kanıtlayan bir hareket olmasıdır”. CIA apolitik sanat ve sanatçılarla özgürlük söylemi temelinde birleşti. Bu da Avrupalı solcu sanatçıları
tarafsızlaştırmaya yönelmek demekti. Buradaki ironi elbette apolitik duruşun yalnızca sol kanat için geçerli olmasıdır.
Bununla birlikte CIA ve onun kültür örgütleri savaş sonrası sanat anlayışına esaslı olarak şekil verdiler. Pek çok
saygın yazar, şair, sanatçı ve müzisyen politikayla ilgilenmediklerini ve sanatın sanat için olduğuna inandıklarını ilan ettiler. Politik uğraşlardan uzak biri olarak
bağımsız sanatçı ya da aydın dogması itibar görmüş ve
günümüze kadar gelmiştir.
Saunders, CIA’le Batılı sanatçı ve aydınlar arasındaki
bağları zengin ayrıntılarla ortaya koyarken CIA’in aldatmacalarına ve muhalif fikirler üzerinde denetim kurmasına duyulan gereksinimin yapısal nedenlerini
açıklamadan bırakıyor. Yazar tartışmayı daha çok siyasal
rekabet ve Sovyet komünizmi ile çatışma bağlamında
sürdürüyor. Kitapta, CIA’in yürüttüğü kültürel Soğuk Savaşın sınıf savaşımı, üçüncü dünya devrimleri ve
ABD’nin emperyalist iktisadi hakimiyetine yönelik bağımsız Marksist mücadele bağlamında ortaya konmasına
yönelik ciddi bir çaba yok. Bu da Saunders’ın CIA’nın
bazı girişimlerini, bazı ajanlarını övmesine yol açıyor. Saunders, CIA’in yürüttüğü kültürel savaşın emperyalist sistemin bir parçası olduğunu görmektense yalanlarını
eleştirmeyi yeğliyor. ABD ve NATO’nun Doğu Avrupa ve
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eski SSCB’de kazandığı kültürel zafere bakarsak kültürel
savaşın bir savunma eylemi olduğu fikrinin yanlışlığı
hemen ortaya çıkacaktır.
Kültürel Soğuk Savaşın kökenleri doğrudan sınıf mücadelesine dayanıyordu. Daha başlangıçta, CIA ve AFLCIO içerisindeki ajanları (eski komünistlerden) Irving
Brown ve Jay Lovestone sosyal-demokrat birlikler kurarak devrimci sendikaları dağıtmak ve grevleri kırmak
amacıyla milyonlarca dolar para harcadılar. Kültürel Özgürlük Kongresi ve ona bağlı budala aydınları destekleyen aynı CIA ajanları, 1948 yılındaki liman işçileri grevini
kıran Marseilles haydutlarını da kiralamışlardı.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, (faşistlerle ilişkileri
açığa çıkan ve kapitalist sistemin oradaki zayıflığın yüzünden), Batı Avrupa’nın eski sağcılarının itibarlarını yitirmeleriyle CIA, NATO karşıtı sendikaları ve aydınları
çökertmek için ideolojik savaşım yürütecek bir Demokratik sol bulmak (ya da icat etmek) gerektiğini fark etti. Kongrenin sağ kanadından gelen itirazları atlatabilmek için
de CIA içerisinde özel bir birim oluşturuldu. Demokratik
Sol temel olarak, radikal sol ile mücadele etmek ve
ABD’nin Avrupa’daki hegemonyasına ideolojik bir cila
sürmek amacıyla kullanıldı. ABD’nin stratejik politikalarını ve çıkarlarını belirlemek hiçbir zaman demokratik sol
ideologların haddine düşmemişti. Onların yapması gereken sorgulamamak ve talep etmemek ama imparatorluğu “Batılı demokratik değerler” olarak göstermekti.
Bir tek, Amerika’da ve Avrupa’da Vietnam Savaşı’na
karşı kitle muhalefeti açığa çıktıktan sonra ve yüzlerindeki CIA maskesi düştükten sonra CIA güdümlü ve destekli pek çok aydın herkesten geri kalmamak için ABD
dış politikasını eleştirmeye başladılar. Mesela kariyerinin
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önemlice bir bölümünü CIA çalışanı olarak geçirmiş
Stephen Spender, Partisan Review editörlerinin yaptığı
gibi, ABD’nin Vietnam politikasını eleştirmeye başladı.
Hepsi de masum olduklarını iddia ediyorlardı ama söz
konusu dergilerle bunca flört ettikten ve bu kadar içli dışlı
olduktan sonra onlara kimse pek inanmadı.
CIA’nın Amerika, Avrupa ve herhangi bir yerdeki kültürel
yaşamı kuşatması uzun vadede önemli sonuçlar doğurdu. Pek çok entelektüel, CIA’nın istediği ideolojik çizgi
dahilinde faaliyet göstersin diye prestij, ün ve araştırma
fonlarıyla ödüllendirildi. CIA destekli konferans ve yayınlar sayesinde felsefe, siyasal etik, sosyoloji ve sanat alanında ün yapan isimler yeni kuşakları, CIA tarafından
belirlenmiş politik parametreler çerçevesinde desteklemeye teşvik eden kural ve ölçütleri oluşturmayı sürdürdüler. “Doğruluk” ve “erdem” artık ne başarı ne de
yetenekle tersine -Washington çizgisindeki- politikalarla
tanımlanıyor ve gelecek saygın akademik kuruluşlarda,
vakıflarda ve müzelerde zincire vuruluyor.
ABD ve Avrupa Demokratik Solunun anti-Stalinist yaygaraları, demokratik değerlere ve özgürlüğe olan inançlarını ilan etmeleri Batı’nın utanç verici suçlarını başarıyla
gizlemeye yarayan bir örtü işlevi gördü. NATO’nun Yugoslavya’ya müdahalesinde, Demokrat Sol aydınlar bir
kez daha Batı’nın ve on binlerce Sırp’ın kanlı kıyımından
ve sayısız masum vatandaşın katledilmesinden sorumlu
UÇK’nın (Kosova Kurtuluş Ordusu) yanında yer aldılar.
Nasıl ki anti-Stalinizm, Soğuk Savaş yıllarında Demokratik Sol’un afyonu olduysa, insan haklarını korumak adına
yapılan müdahaleler de günümüzde aynı uyuşturucu etkiyi yapıyor ve çağımızın Demokrat Solcularının aklını
aynı şekilde çeliyor.
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CIA’nın yürüttüğü kültür kampanyaları günümüzün apolitik
aydın, akademisyen ve sanatçı prototipini yarattı; bunlar
kendilerini halk mücadelelerinden koparıyorlar, işçi sınıfından uzaklaştıkları ve saygın vakıflara yaklaştıkları ölçüde de değerleri artıyor. CIA’in sunduğu rol modeli bir
ideolojik bekçidir; sınıf mücadelesi, sınıfsal sömürü ve
ABD emperyalizmi gibi “nesnel” değil “ideolojik” olan,
ya da öyle olduğu söylenen kategorileri kullanarak eleştirel
yazan aydınları dışlamak bunun temelidir.
CIA’nın Kültürel Özgürlük Kongresi topluluğunun verdiği
asıl kalıcı zarar, bazı aydınların ABD’nin emperyalist politikalarını kendilerine özgü biçimde savunmaları biçiminde değil, etkili kültürel ve siyasal medya organları
yoluyla ABD emperyalizminin tartışılmasını dahi dışlayan
fikirleri yeni kuşak aydınlara benimsetmeyi başarmaları
biçiminde ortaya çıkmıştır. Sorun günümüz aydın ve sanatçılarının şu veya bu konuda ilerici bir tavır alıp alamamalarında değildir. Sorun, yazarlar ve sanatçılar
arasında, müzik, resim ya da yazın alanında verdikleri
eserlerin yüksek sanatsal düzeyde sayılabilmesi için
anti-emperyalist toplumsal ve siyasal öğeleri barındırmaması gerektiğine dair yaygın bir kanının ortaya çıkmış olmasıdır. CIA’in kalıcı siyasal zaferi, sola siyasal açıdan
bağlanmanın ciddi bir sanatsal ve akademik başarıyla
bağdaşmadığına aydınları inandırabilmiş olmasıdır. Günümüzde operalarda, tiyatrolarda, sanat galerilerinde ve
akademik toplantılarda CIA’in Soğuk Savaş değerleri
yaygın olarak görülmektedir: kim kral çıplak demeye cesaret eder ki?
http://www.no2anticommunism.org/en/index.php?info=doc&Id=15
Stalin Arşivi çeviri birimi Kasım 2006
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MOSKOVA METROSU
Moskova’da bu büyük şehirde bir yerden bir yere ulaşmanın en ekonomik en hızlı en rahat yolu hala bu metrodur. Tarihi özellikleri ve güzelliği ile trafiğin en yoğun
olduğu bir şehirde hala bir kurtarıcı durumundadır. Kızılordu ve Komünist Gençlik Birliği’nden tam13 bin kişi bu
metro inşaatında görev alır. Metronun iç dekorasyonunda SSCB’nin en iyi mimarları sanatçıları görev alır.
Duvarlarında ve tavanlarında, devrim, sovyet yaşamı,
çiftçilerin kabartma resimlerinden ünlü çizimlere kadar
bir çok sanat eseri yer alır. Kızıl muhafızlar, işçiler, denizciler, sporcular, çiftçiler, kadınlar, sosyalizmin öncüleri
ile birlikte nakış nakış işlenmiştir duvarlara. Metro sadece
ulaşım amaçlı kullanmaktan çıkmış her bir istasyonu gezilecek görülecek tarihi bir yer haline getirilmiştir. Bazı istasyonlarda Sovyetler Birliği’nde yaşayan farklı
kültürlerin halkların ulusal giysileri resmedilir. Sade zarif
çizgilerde vardır mimaride, taş yontmalarda. Kızıl yıldızın
süslediği tavanlar göz alır. Ve bir istasyonunda TÜMDÜNYA BARIŞ temalı devasa mozaik de vardır Rus1007
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ya’ya özgü halı deseni vardır. Buz pateni yapanların, satranç oynayanların, dans eden gençlerin de resimleri vardır. Metro Moskovalılara sadece ulaşım hizmeti vermez.
İlk yapılan istasyonlar aynı zamanda savaşta sığınak
olarak kullanılır. 1941’de faşist Alman askerleri Moskova
yakınlarına geldiğinde istasyonlar karargah olarak kullanılır. Kızılordu’nun cepheye gitmesinden önce Stalin bu
istasyonlardan birisinde generallere hitap eder. Stalin ve
Sovyet halkının komutanları ilk saldırı planlarını burada
bir istasyonda yaparlar.

1- “Metronun Zaferi Sosyalizmin Zaferidir” her
şeye bu noktadan bakarak başlamışlar inşaata. Kapitalizme karşı bir mücadele gibi ele almışlar. Proletarya mimarisi... diye küçümseyen emperyalistlere
Rus halkının verdiği en güzel cevaplardan birisi
olmuş metro. Metro inşaatından sorumlu mimar KAGANOVİÇ “TÜM İNŞAATI SOVYET MALZEMELERİ İLE,SOVYET İŞÇİLERİ VE GENÇLERİ İLE,
SOVYET UZMANLARI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ” derken halk dünyanın en güzel metro
modelini yaptı, işçiler “zengin gelişmiş kapitalist ülkelerden daha gelişmiş bir metro yapmayı başardılar
çünkü bunu kendileri için yaptılar” diye tamamlamıştır
açılış konuşmasını. Bir çok emperyalist ülkenin mimari dergilerinde SARAY DEĞİL METRO başlığı ile
METRONUN resimleri sergilenmiştir.
2- Halkın rahat edebileceği en ince ayrıntıyı düşünmüş ve yapmışlardır. En iyi malzemeler, rahat çıkışlar, çok sık sefer yapılabilmesi için gerekli ayrıntılar
hesaplanmıştır.
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3- Metro sosyalizmin mimari olarak dışa vuruşu
olmuş. En güzel mimariyi kullanmışlar. En güzel
renk, en güzel desen, en güzel tasarım... Halk için
her şeyin en iyisini düşünmüş ve yapmışlar.
4- Tek başına güzel bir tasarım değil bu tasarımlar
aynı zamanda bir şeyler anlatmalı diye düşünmüşler. İnsanlar buraya baktığında sosyalizmi görmeliler
diye bakmışlar. Partizanlar, halk direnişi, zafer bunlar işlenmiş duvarlara en güzel renklerle. 5 “Moskova metrosunda insanın kafası, yüreği hafifler.
Cennet misali bir yer adeta” der halk. Yorgun argın
işten dönerken ünlü bir ressamın resim sergisini sevilen bir sanatçının bir konserini izleme şansına sahiptirler. Kısaca; Sosyalistler her şeyin en güzelini
yapar. Halkımız her şeyin en güzeline layıktır. Sosyalistler estetiğin de en güzelini yaparlar. Tasarım,
desenlerin hepsinin bir anlamı vardır sanat diyerek
anlayamamayı değil tüm halkın anlayacağı sanatı
halka mal etmişlerdir. Kolektif çalışmaya en güzel
örneklerden birisidir Kızılordu’dan Gençlik Örgütleri’ne kadar tüm halk çalışmıştır metro inşaatında.
Kısa sürede planlı programlı çalışarak çok güzel bir
sonuç elde etmişlerdir. İki yılda 45 istasyon her şeyi
ile bitirilmiştir. Devrimciler nasıl bakarlar?
1- Yaptığımız bir işte nihai hedefini unutmamalıyız.
Bu bizim iktidar iddiamız olmalıdır. Yaptığımız her
işte ciddi çalışmalıyız, bir pankart yazarken de bir
eylem yaparken de.
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2- Planlı programlı çalıştığında hiç kimsenin olmaz
dediği işler dahi yapılır.
3- Coşkulu çalışmak, hayal kurmak çalışmamıza
moral motivasyon taşır.
4- Yaptığımız bir işin sonucunu arkadaşlarımıza,
halkımıza, en güzel şekilde sunmalıyız. Örneğin; bir
yazıyı güzel bir kağıda yazmak, özenli yazmak. Sadece şekil deyip geçmemeliyiz, dış görünüş iç dünyanın yansımasıdır aynı zamanda.
5- Bizim insanlarımız bizim halkımız, her şeyin en
güzeline layıktır diye düşünürsek müthiş güzellikler
yaratabiliriz.
6- İstediğimiz bir işi en özenli şekilde yapmalıyız.
Değer vermeliyiz. En güzeli arkadaşlarımıza kendimize halkımıza layık görmeliyiz. İnsanlarımızı sevmeli değer vermeli, onlar için en güzelini yapmalıyız.
Ve bundan mutluluk duymalıyız.
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DİPNOT:
* Kullanılan toplam uzunluk: 279km. (inşaatı halen sürüyor)
* Kullanılan istasyon sayısı: 172 ad.
* Vagon sayısı: 3850 ad.
* Günlük yolcu sayısı: 9 milyon kişi(9. 000. 000)
* Toplam tünel sayısı: 304 ad.
* Yeraltı depo sayısı: 15 ad.
* Vagon Parkı: 4319 ad.
* Günlük hareket halinde Vagon Sayısı: 8737 ad.
* Bir vagonun günlük yol aldığı uzunluk: 518 km.
* Sabahları tren gelme aralığı: 40saniye.
* Gün için tren gelme aralığı: 90 saniye.
* Gece geç saatlerde tren gelme aralığı: 120 saniye
* Perona giren ortalama vagon sayısı: 7 ad.
* Vagonların ortalama hızı: 60 km.
* En uzun hat: 41,5 km. Bulvar Dimitriya Donskovo Altufevo arası.
* En uzun tünel: 44,5 km. Bulvar Dimitriya Donskovo Altufevo arası.
* İki istasyon arası en uzun olan hatlar: 3393 m.
Volgagrad sky Prospektile Tekstilshki arası.
* En derin istasyon “Park Pabeda”: 84 m.
* En uzun peron Vorobevri Gori: 270 m.
* Yürüyen merdiven sayısı: 612 ad.
* En uzun yürüyen merdiven “ParkPabeda”: 126 m.
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HAYAT DERGİ KİME HİTAP EDİYOR?
Tavır Dergisi - Aralık 2010
Her ekonomik altyapı, kendine ait bir üstyapıyı oluşturur. Tarih boyunca tüm toplumlarda bu böyledir. Sınıflı
toplumlarda bu gerçeği, egemen olan sınıfın çıkarına
uygun olarak kurulmuş bulunan ekonomik altyapı, yine
egemen olan sınıfın kültürünü yansıtan bir üstyapıyı da
oluşturur şeklinde ifade edebiliriz. Nihayetinde kültür de
bir üstyapı kurumudur çünkü ve o da altyapıya uygun
olarak şekillenir.
Her ne kadar, egemen olan sınıfın kültürü ağır bassa da;
egemen sınıfların ezdiği, sömürdüğü, yok saydığı sınıflar
ve katmanlar da, kendilerine ait kültürleri tarih boyunca
yaratmaya, geliştirmeye ve geleceğe taşımaya çalışmışlardır. Ve bunda, egemen sınıfların tüm baskılarına, yasaklamalarına, engellemelerine rağmen başarılı da
olmuşlardır. Bu sonuca ulaşmada, ezilen sınıf ve kat1013
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manların, egemenlere karşı yürüttükleri ulusal ve sınıfsal
kurtuluş mücadelelerinin ve bu mücadelelere önderlik
edenlerin katkısı çok büyüktür elbette.
Hiç kimsenin reddedemeyeceği bu gerçekten hareketle,
kendisine “sol/sosyalist/komünist” diyenlerin, yeni kültürün ya da yeni insanın oluşturulmasında, halkın olumlu
özelliklerini ve değerlerini alıp sosyalist kültürle bütünleştirmelerinin ve bunu çeşitli yöntemlerle halka ulaştırmalarının önemi daha bir anlaşılır oluyor.
Hayat Televizyonu işte yukarıda bahsettiğimiz kesimler
içerisinde yer aldığını söyleyenlerin televizyonu olarak
yayın hayatına başlamıştı. Farklı olacaktı, halkın değerlerini sahiplenecekti ve“sosyalist” gelenekten aldıklarını
ekranlardan halka aktaracaklardı... Bu iddialara sahip
çıktılar mı, dedikleri gibi yaptılar mı bunları tartışmayacağız. Bu ayrı bir konu... Bizim esas tartışmak istediğimiz, Hayat TV’nin resmi yayın organı olarak
adlandıracağımız bir dergi: “Hayat Dergi”...
Yayın hayatına geçen ay başlayan bu dergi, “Hayat
TV’nin ve diğer medya kuruluşlarının nabzını tutacak” bir
dergi olarak yer aldı gazete bayilerinde... Dergi sayfalarında bizleri yani okuyucuları pek çok sürprizin beklediği
müjdesi var merhaba yazısında. “Sürprizler” bizim için
sürpriz olmadı çünkü o geleneği biz yakından tanıyoruz
ve geçmişten bugüne nereden nereye geldiklerini çok iyi
biliyoruz.
Dergi çıkarmanın eleştirilecek bir yanı yok ama dergiyle
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amaçlananın eleştiriye tabi olduğu, olması gerektiği de
bir gerçek. Bu derginin amacı, “Hayat TV’nin ve diğer
medya kuruluşlarının nabzını tutmak” olarak açıklanıyor
en başta. Bu “ağız”, Hayat TV ve o geleneğin, “diğer
medya kuruluşları” arasındaki farkın artık kapandığını
gösteriyor bize... Çünkü bu “ağız”, ancak Doğan Medya
TV’lerinde, radyolarında, gazete ve dergilerinde duyabileceğimiz/okuyabileceğimiz türden. Kendisine “emekten
yana” diyen birilerinin “ağzı” kesinlikle bu olmamalıdır.
Popüler kültürün dilidir aynı zamanda bu. Dilin kirletilmesinin, birilerine öykünmenin, birilerinin kültür emperyalizmi saldırılarından etkilenmenin göstergesidir bu
“ağız”... Derginin dilinden başladık, diğer yanlarıyla
devam edelim...
Dergi kaliteli ve pahalı bir kağıda basılmış. Kuşe kağıt,
ilgiyi artırmak için, görsellerin daha iyi çıkması için tercih
edilmiş büyük olasılıkla... Kapak elbette ki iç sayfalara
oranla daha kalın bir kağıda basılmış, bu da maliyeti artıran nedenlerden biri oluyor kuşkusuz...
Maliyet demişken; derginin teknik hazırlıkları, yazar-muhabir ücretleri, telifler, baskı bedeli vs. mutlaka önemli bir
miktarı tutuyordur. Fakat 30 TL’lik satış fiyatı, bu derginin
hedef kitlesi konusunda bizi kuşkuya düşürecek kadar
fahiş geldi. Sahi kim alacaktı bu dergiyi? Hayat TV’nin
yayın hayatına başlarken belirttiği gibi emekçiler mi, işçiler-memurlar mı, dar gelirliler mi, şehre sokulmayan gecekondulular mı, sokakta yatan evsizler mi, üç kuruşla
okumaya çalışan öğrenciler mi, toprağı bile olmayan ya
da üç karış toprağını bile ekemeyen köylüler mi?.. Evet
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kim alacaktı bu dergiyi?
Bu fiyatı belirlerken Hayat TV yetkilileri, yoksa hedef kitlelerinin değiştiğini mi anlatmak istiyorlardı bilemiyoruz.
Fakat sanki böyle bir elitleşme söz konusu. Dergiyi okurken daha bir belirginleşiyor bu konudaki düşüncemiz...
Çünkü derginin “moda” sayfası bile var ve ilk sayıda
okurlarına sunduğu tavsiyeleriyle Hayat Dergi, Kuştepe’nin yoksullarına değil de Nişantaşı sakinlerine hitap
ediyor. “Trend”lerden bahsediliyor, “panço ve pelerinlerden dem vuruluyor, “pileli mini etekler” tavsiye ediliyor
“moda” sayfalarında... Kuştepeliler, Ayazmalılar, Kıraçlılar ve bilcümle yoksulların giymediği, giyemeyeceği ya
da belli ki giymek istemediği giysiler, bu kışın modası olarak dayatılıyor. Gerçekten sorulması gereken bir sorudur: Hayat Dergi kimleri giydirmek istiyor? Demin anılan
mahallelerdeki yoksulları mı, Nişantaşı, Bebek ahalisini
mi? Derginin önce buna karar vermesi gerekiyor!
Bir “olumluluk”; dergide reklam, ilan vs yok. Derginin fiyatı yeterli, fazlasına gerek yok diye düşünüldüğünden
olsa gerek!
Bir gelenekten geliyor Hayat TV. Geleneğin geldiği nokta,
yani siyasi arenaya çıkışından bugüne geçirdiği süreç
çarpıcıdır. “Radikallikte sınır tanımamaktan en sıkı reformistliğe uzanan bir çizgidir önümüzdeki. Bu yolculuğun
yeni bir durağıdır işte Hayat TV ve Hayat Dergi.
Böylesi bir tarihe rağmen, “emek, sosyalizm, mücadele”
gibi kavramların hala bol keseden atıldığı bir televizyo1016
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nun ve derginin, en hafif deyimiyle insanları kandırdığı
bir gerçektir. Burjuva televizyonlarına öykünüp televizyon
dergisi çıkarmakla, sahip olduğu ekranları yine burjuva
televizyonlarından aparılmış programlarla doldurmakla
yayıncılık yapılmaz.
Zaten haberinden tutun, söyleşilerine kadar, TV ve dergi
sayfalarından izleyenlere ve dergi okurlarına, sosyalizm
de anlatılmıyor, “en yüce değer” bildikleri emek de... E
peki bunlar amaçlanmıyorsa ne amaçlanıyor TV’yi
açmak, dergiyi çıkarmakla? Bu soruya samimi cevap
beklemek, en başta Hayat TV izleyenlerinin ve Hayat
Dergi okurlarının olmakla beraber, herkesin hakkıdır
mutlaka...
Neresinden bakarsak bakalım, karşımızda emekten
yana bir mücadele yürüttüğünü söyleyen bir anlayışın çıkardığı bir dergi var. içerisinde yer alanlara ayrıntılı bir
şekilde baktığımızda; fiyatı, moda sayfaları, dili ve üslubu, olumlu olabilecek üç-beş şeyi de alıp götürüyor...
Bir muhasebeye ihtiyacı var Hayat Dergi’nin. Acımasız
bir muhasebeye. Tabi kendi gerçeğini görmek istiyorsa...
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ANTİ-FAŞİZM
Faşizme karşı savaşı zaferle taçlandırıp 1944 yılında
halk iktidarını kurmuş olan Bulgar halkının önderi Dimitrov faşizmi şöyle tanımlıyor; “Faşizm, tekelci kapitalizmin en gerici en şoven en emperyalist unsurlarının
açık terörcü diktatörlüğüdür.”
Faşizm halk düşmanıdır.
Faşizm tüm halk sanatçılarına düşmandır.
Nazım Hikmet komplo kurularak, göstermelik yargılamayla tutuklandı yıllarca hapis yatırıldı. Vatandaşlıktan
çıkarıldı. Sürgünde hayatını kaybetti.
Sabahattin Ali, Tutuklandı. Tahliyesinden sonra da devlet
tarafından kaybedildi. Hala mezarı yoktur.
Ruhi Su; Sıkıyor zincir bileği, jandarmada din iman yok...
diyerek en gür sesiyle türküsünü söyledi işkenceye karşı.
Yılmaz Güney, tutuklandı, filmleri yakıldı, sürgünde hayatını kaybetti.
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Mahzuni Şerif; evi yakıldı, tırnakları işkenceyle söküldü.
Erim erim eriyesin türküsüyle, dönemin başbakanı Nihat
Erim’den hesap sordu.
Sivas 1993, Aydınlar diri diri yakıldı Sivas’ta. Kitabımızda
yazılarından alıntı yaptığımız Asım Bezirci, Metin Altıok,
Hasret Gültekin katledilenler arasındaydı.
Grup YORUM, 400’den fazla gözaltına alındı, onlarca
üyesi tutuklandı, albümleri kurşunlandı. Emekçilerinin
başına ödül konuldu.
Sanatçı faşizme karşı en ön cephede savaşmalıdır.
Faşizmin olduğu yerde sanatçının görevi faşizme
karşı savaşmaktır.
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EDEBİYATA KARŞI FAŞİZM
Asım Bezirci - Halk ve Sosyalizm İçin Kültür ve Edebiyat
XIX. yüzyıl, kapitalizmin gelişme dönemi sayılır. Çünkü
yalnızca teknik ve ekonomik alanda değil, kültür ve sanat
alanında da önemli ilerlemeler, sıçramalar bu dönemde
gerçekleşmiştir. Özellikle edebiyat alanında dev yazarlar
ortaya çıkmıştır. Örneğin Hugo, Balzac, Flaubert, Goethe, Heine, Dickens, Sheliey, Puşkin, Tolstoy, Dostoyevski, Çehov, Ibsen, Leopardi, Petöfi. Manzoni,
Wlitman. Poe vb...
XX. yüzyıl ise kapitalizm için çoğunlukla bir gerileme dönemi oldu. Birinci Dünya Savaşı’yla başlayan gerileme
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra iyice belirginleşti. Emperyalist aşamaya ulaşmış kapitalist ülkelerde sanat ve
edebiyatın gücü, görkemi gitgide azaldı. Gerçi XX. yüzyılda da büyük yazarlar görüldü, fakat bunların nicel ve
genel düzeyi geçen yüzyılınkini aşamadı. O kadar ki, geri
kalmış / bıraktırılmış bazı ülkelerin edebiyatı, söz konusu
ilerlemiş kapitalist ülkelerinkini geride bıraktı. (Yalnızca
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Garcia Lorca, Nâzım Hikmet, Yannis Ritsos, Pablo Neruda, Asturias, Nicolas Guillen, Cesar Vailejo, Octavio
Paz, Yaşar Kemal ve Jorj Amado’nun adlarını anmak bile
bunu kanıtlamaya yeter.) Ayrıca, kapitalist ülkelerin çoğunda solun edebiyatı sağın edebiyatını aştı.
Kapitalizmin edebiyat alanındaki bu gerilemesi, faşist yönetimlerde büsbütün su yüzüne çıktı, giderek kısırlaşmayla sonuçlandı.
Bilindiği üzere, emperyalizm ve toplumsal devrim çağında görülen faşizm; yaşadığı ekonomik ve politik bunalımın derinleşmesinden dolayı iktidarını artık
demokrasiyle sürdüremeyen egemen sınıfın demokrasi
dışına çıkmasıdır. Faşizm, son aşamasına ulaşmış kapitalist ülkelerde tekelci burjuvazinin (mali sermayenin),
geri kalmış/ bıraktırmış ülkelerde ise egemen/işbirlikçi sınıfların en sömürgen, en savaşçı, en şoven, en gerici
diktatörlüğüdür.
Bu kaba, kanlı, zorba diktatörlük yalnızca emekçilere
değil, orta sınıflara da, yalnızca devrimcilere değil barışçıl, özgürlükçü, yurtsever, insancıl eğilim taşıyanlara da
karşıdır. Daha doğrusu, onun buyruğuna göre duyup düşünmeyen herkese karşıdır. Nitekim, faşistler temel hak
ve özgürlükleri kaldırmakla ve çoğulcu parlamentoları,
sendikaları, partileri, dernekleri kapatmakla kalmamışlar,
komünistlerin yanı sıra sosyalistleri, sosyal demokratları,
ilericileri, demokratları, hatta bazı liberalleri de aşırı baskıya uğratmış ya da öldürmüşlerdir.
İnanma, düşünme ve anlatma özgürlüğünü kısıtlamaya,
güdümlemeye yönelen faşizm, yazarların tasarladığını
yaratma, gördüğünü, duyduğunu ve dilediğini yazma,
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yayma olanağını da alabildiğine sınırlamıştır. Bundan dolayı, faşist toplumlarda gerçek edebiyat günden güne zayıflamış, ölmeye yüz tutmuştur. Faşizme ayak
uydurmayan her türlü yaratış ürünü yasaklanmış, toplatılmış ve yazan ağır cezalara çarptırılmıştır. Bu yüzden,
birçok edebiyatçı susmak, hapse düşmek, yurtdışına
kaçmak zorunda kalmıştır.
Kan, gözyaşı ve alın teriyle beslenen faşizmin edebiyat
alanındaki eylemi korkunç olmuştur. Sözgelişi, 10 Mayıs
1933’te Nazi Almanya’sında Berlin Üniversitesi Alanı’nda
on binlerce kitap törenle yakılmıştır. Eserlerinin alevleri
gökyüzüne yükselen yazarlardan bazıları şunlardır:

Thomas Marnn, Heinrich Marni, Jakob Wasserman,
Lion Feuehtfanger, Amold ve Stefan Zweig, Erich
Mana Remarque, Walter Rathenau, Albert Einstein,
Alfred Kerr, R. Nugo Preuss, Jack London, Upton
Sinclair, Ernest Hemingway, Helen Keller, Margaret
Sanger, Herbert George Wells, Havelock Ellis, Arthur Senitzler, Sigmund Freud, Andre Gide, Emile
Zola, Marcel Proust vb.(2)
Görüldüğü gibi, bu yazarlarla düşünürler arasında solcu
olmayan kişiler de vardır, hatta onlar çoğunluktadır.
Faşizm adı geçen yazarların eserlerini kül etmiş, fakat
yok edememiştir. Çünkü onlar çeşitli dillere çevrilerek
dünyanın dört bucağına yayılmıştır.
Üstelik, faşizm barbarca eserlerini yaktığı, kişiliklerini karaladığı, yayınlarını yasakladığı şairlerin, yazarların ayarında bir tek sanatçı da yetiştirememiştir. İktidarca
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propagandası yapılan, nimetlere boğulan faşist sanatçılar beklenen düzeye erişememişlerdir. Bundan ötürü, faşizmin yıkılmasıyla, hepsi de kısa zamanda unutulup
gitmiştir. Hiçbirinden günümüze dişe gelir bir şey kalmamıştır. Hitler Almanya’sı ile Mussolini İtalya’sı ve Franko
İspanya’sındaki acıklı durum buna örnektir.
Bu durum, Türkiye’deki faşistler, sağcılar arasından niçin
hâlâ nitelikli yazarlar, okunmaya değer eserler çıkmadığını ya da yok denecek kadar az çıktığını da açıklamaktadır.
Demek ki iyinin, doğrunun, ilerinin olduğu kadar güzelin
de düşmanıdır faşizm! Yalnızca sömürüp susturduğu işçilerin, köylülerin, orta sınıfların temel hak ve özgürlüklerine değil, onların yarattığı umut dolu, yaşam dolu,
gerçekçi kültür, sanat ve edebiyat ürünlerine de düşmandır.
Nâzım Hikmet’in Tan Matbaası’nı yıkanlara karşı 7
Aralık 1945’te dediği gibi:
Bursa’da havlucu Recebe
Karabük fabrikasında tesviyeci Hasana düşman,
fakir-köylü Hatçe kadına,
ırgat Süleymana düşman,
sana düşman, bana düşman,
vatan ki bu insanların evidir,
sevgilim, onlar vatana düşman...
(1) G. Dimitrov, Faşizme Karşı Birleşik Cephe, 1977. s. 36-39, çev.
Ali Özer.
(2) Ender Kâmil Boyacı, “Almanya’da Küllimin Nazile girilmesi”, Politika, 4.8.1977.
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FAŞİZME KARŞI SAVAŞTA DEVRİMCİ EDEBİYAT
Tavır Dergisi - Georgi DİMİTROV - Mayıs 1980
28 Şubat 1935’te Sovyet Yazarlar Birliğinde yapılan
konuşmadan:
Leipzig’deki mücadelenin üç ay sürdüğü bilinmektedir.
Leipzig duruşması, yargıçların, avukatların, ajanların,
savcıların, müfettişlerin de bütün diğer yüksek dereceli
polis memurların kişiliğinde Alman faşizminin çürümüşlüğünü apaçık ortaya koymuştur.
Sanıklar bile kendi aralarında özel politik bir grup meydana getiriyorlardı. Aralarında çeşitli akımların, çeşitli sınıfların, tiplerin temsilcileri vardı, fakat işçi sınıfının
devrimci partisinden, devrimci proletaryadan, lümpenproletaryadan da temsilciler bulunuyordu. Ayrıca komünist ve işçi hareketinin küçük burjuva unsurlarına,
bürokratik ve philisten düşüncenin kalıntılarına rastlanıyordu: iyi tanıdığımız Torgler arkadaş (eski yoldaşımız
da diyebilirim) bunların tipik bir örneğidir.
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Arkadaşlar, bu üç aylık mücadele sonunda, bilindiği gibi
komünizm büyük bir zafer kazanmıştır. Komünizm,
dünya proletarya güçlerinin ve namuslu aydınların seferberliği sayesinde bu zaferi kazanmıştır. Evet, bu mücadele kazanılmıştır, çünkü resmiyet kazanmamış ve
onaylanmamış olmasına rağmen. Alman faşizmine karşı
tüm Komünist, Sosyal Demokrat ve İşçi Partilerinin oluşturduğu bir birleşik cephe vardır. Zafer kazanıldı, çünkü
Nasyonal-Sosyalist kitlelerin içinde bile Nasyonal-Sosyalizmin provokasyonlarına karşı bir hareket ve komünist
sanıklara karşı da büyük bir sempati doğup yükseldi.
Faşist Almanya’nın güçlü şahsiyeti Göring’in mahkeme
salonuna 40-50 kişilik saldırı kuvveti ile gelip, ben salondan çıkarıldığım zaman, kendi taraftarlarının bakışları
arasında nasıl mahcup ve yıkılmış halde salonu terk
etmek zorunda kaldığını çok iyi anımsıyorum.
Bu, Sovyet Yazarlar Birliği toplantısında, Leipzig duruşması gibi proleter hareketin, devrimci düşünce ve pratiğine büyük katkısı olan böyle temel, bir materyalin
şimdiye dek sizlerce izlenmemesinden doğan şaşkınlığımı ifade etmeme izin verin.
Burjuva yazarları gibi yalnız lirik bir şekilde aşktan, sübjektif duygulardan bahsetmek istemeyen birkaç yabancı
yazar tanıyorum. Onlar da proletaryanın devrimci hareketine bir katkıda bulunmak istiyorlar. Ve bu zavallı kabiliyetler düşünüyor, tekrar düşünüyor, yazabilecek bir
şeyler arıyorlar. Oysa milyonlarca insanın ateşli kavgasına baksalar, binlerce dâva, grev, gösteri, isçilerle sınıf
düşmanlarının mücadelesini görseler. Leipzig dâvasının
belgelerini daha yakından inceleseler, yazacak çok daha
iyi konular bulabilirler.
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Van der Lubb’u ele alın! İşçinin, nasıl sınıf düşmanının
âleti haline gelebileceğini göstermeye çalışan Lubb örneği. Van der Lubb’un bu olumsuz kahramanı binlerce
genç işçinin eğitiminde ve gençlik içinde faşizme karsı
yürütülen mücadelede yararlı olabilir.
Gençlik yıllarımda, edebiyatta bende en güçlü etkiyi bırakanın ne olduğunu anımsıyorum. Yine karakterimde ve
savaşçı olmamda en çok etkisi olan nedir? Tüm açık yürekliliğimle söylüyorum: Çernişevski’nin yapıtı “Ne Yapmalı”. Bulgaristan’da İşçi hareketi sırasında kazandığım
dayanıklılığın, Leipzig dâvasında sonuna dek içimde taşıdığım, cesaret, sebat ve metanetin, gençliğimde okuduğum bu yapıtla yakın ilgisi var.
Almanya’da, Avusturya’da, Bulgaristan’da. Çin’de ve
diğer ülkelerdeki proletarya hareketinin kahramanlarına,
edebiyatımızın neresinde rastlıyoruz? O halde binlerce
insanın izleyeceği bu örnekler nerde?
Van der Lubb gibi gençlere ders olacak etten ve kemikten olumsuz örnekleri de gösterin yapıtlarınızda.
Edebiyat, devrimci kuşağın eğitiminde büyük bir rol
oynar. Bize yardım ediniz, isçi sınıfının partisine yardım
ediniz. Ona mücadele için roman, şiir, hikâye gibi emin
silâhlar veriniz! Devrimci kuşakların doğmasına yapıtlarınızla yardımcı olunuz.
Burjuvazi, kendi zamanında edebiyatta dahil olmak
üzere her türlü imkânı kullanarak sınıf çıkarları için mücadele etmişti. Cervantes’in Don Kishot’u gibi şövalyelik
kalıntılarını kim gülünç duruma düşürdü? Bu yapıt burjuvazinin elleri arasında feodalizme ve aristokrasiye karşı
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kullanılan en mükemmel, en korkunç silâh oldu. Devrimci
proletarya da kendine bunun gibi güçlü bir silâh sağlayacak, küçük de olsa bir Cervantes’e ihtiyaç vardır.
İmkân bulduğum her zaman çok okurum. Fakat şunu da
eklemem gerekir ki, devrimci edebiyatımızı okumaya her
zaman sabrım yetmiyor!
“Yaşasın devrim” deyip duran bir kimse, devrimci bir
yazar değildir. Yalnız, isçi kitlelerini devrime çağırmada
katkısı bulunan, onları düşmana karşı mücadelede birleştiren bir yazar devrimci sayılır.
Belki konuşmam biraz sert oldu. Bunun için beni bağışlamanızı dilerim... Beni yeni tanımadınız. Ben her şeye
adıyla hitap ederim.
Sovyet Yazarlar Birliği’nin kurulmasından sonra, daha
geniş olanaklarla daha yararlı ürünler verebileceğinize
inanıyorum.
“Pravda”
4 Mart 1938
(1) Gençlik üzerine Notlar, Georgi DİMİTROV, Evren Yayınları.
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“Fado Fiesta Futbol” ve
Burjuvazinin Sanata Bakışı
1933’ten 1968’e kadar 35 yıl Portekiz’in başında bulunan
faşist diktatör Antonio de Oliveira Salazar, kendisine,
uzun süre, çok az direnişle karşılaşarak Portekiz’i nasıl
yönettiği sorulduğunda: “Üç F sayesinde” demiş,
“Fado, Fiesta, Futbol...” Futbolun spordan çok nasıl
halkı uyutmanın aracı olarak kullanıldığını bugün de
“şike davası” üzerinden çok açık bir şekilde görüyoruz.
Askeri darbe zamanı Arjantin’de binlerce insanın, önemli
futbol maçları sırasında uçaklardan denize atılarak katledildiğini biliyoruz. Diğer bir faşist diktatör Franco, stadyumları beşik olarak tanımlamıştır; ve ne kadar çok
insanı stadyumlarda toplarsa, ülkeyi o kadar engelsiz yönetebileceğini söylemiştir.
Salazar yönetiminde ise Portekiz halkı hafta sonları stadyumlara doldurularak, tribünlerde bağırıp çağırmaları
sağlanarak öfkeleri törpülenmiştir. Diğer bir F ise fiestadır. Yani şenlikler… Yoksul Portekizliler fiestalarda dans
edip, içip, sarhoş olup coşarak yoksulluklarını, acılarını
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bir süreliğine unutmuşlar. Eğlenceler acılarına ilaç olmamış ama gözlerine perde inmesini sağlamış... Sömürüyü,
açlığı, işsizliği, yoksulluğu, nedenlerini, niçinlerini unutmuşlar eğlendiklerini sandıkları sırada.
Gelelim fadoya. Fado, 1800’lü yıllardan bugüne geldiği
bilinen Portekiz halk şarkıları. Fadonun kelime anlamı
kader ve alınyazısı demekmiş. Lizbonlu denizciler sefere
çıkıp da dönmediklerinde, geride kalan eşlerinin yaktığı
acı dolu, kederli, halk şarkılarıdır, ağıtlardır fado…
Portekiz’de Salazar’dan önce anarşistler tarafından da
söylenen fadolar olmasına rağmen; fado denilince akla
ilk gelen isim Salazar oluyor. Halk şarkıları faşizmin
elinde bir uyutma aracına dönüşüyor. “Küçük ve yoksul
bir ülkeyiz, ama çok mutluyuz” şarkıları yazdırıyor Salazar. Kadercilik işleniyor bu şarkılarda. Acı öylesine yüklü
ki şarkılarda, acı çekmeyenin güzel fado söyleyemeyeceğine hükmediliyor. Faşizmin kol gezdiği bir dönemde,
halkın sorunlarına çözüm yerine, umut yerine, kaderci bir
kabullenişi dayatıyor fado. Direniş değil teslimiyet; mutluluk değil gözyaşı, hesap sorma değil rıza gösterme var
şarkılarda.
Türkiye’de ‘80 cuntası sonrasında körüklenen arabesk
müziğin farklı bir versiyonu aslında fado. İşte faşizmin
halkı yönetmede kullandığı formüller bunlar. Yazı konumuz asıl olarak sanat olduğu için, 3F içinden fadoların
yani aslında müziğin, sanatın faşizm tarafından nasıl kullanıldığını göstermek istiyoruz. Faşizmin sanata ve sanatçıya bakışını görüyoruz Portekiz örneğinde. Şarkılar,
politik bir araç olarak kullanılıyorlar. Halkı nasıl yönlendirmek isteniyorsa, müzik de ona göre şekil alıyor. Faşizmin elinde müzik halkı uyutan bir ninniye dönüşüyor.
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Ninni dinledikçe uykusu geliyor halkın. Ve o olmadan
uyuyamıyor artık. Müzik her kapıdan içeri selamsız sabahsız girebiliyor. Düğünlerde halay, cenazelerde ağıt,
direnişlerde marş oluyor.
Antakyalı bir dokuma ustasının dilinde “Dulabe” (tezgahım) sözüyle üretim aletine yakılıyor türkü. Beşikte yatan
bebenin geleceği üzerine hayaller kuruluyor ninnilerde.
Madencinin öfkesini de dillendiriliyor. Faşizmin elinde
halkı uyutmanın, bir aracı olarak kullanılan müzik, bizim
elimizde uyandırmanın, coşkunun, umudun, isyanın bir
aracına dönüşmelidir. Madenci indiğinde yerin yüzlerce
metre altına bizim şarkılarımızı kuşanmalıdır. Öyle hınçla
dolmalıdır ki kazarken madeni, yaptığı işe yabancılaşmak yerine bilincine çıkartmalıdır sömürü çarkını. Konfeksiyon işçisi tek başına olmadığını hissetmeli,
anlamalıdır. Tarlasını sel suları basan Edirneli çiftçi sele
değil düzene yöneltmelidir öfkesini.
Sloganvari müzik diye eleştiri getirenler, düzenin ürettiği
tüm ürünlerin de aslında sloganvari olduğunu bilinçli olarak göz ardı ediyorlar ya da gerçekten göremiyorlar. Bizzat düzenin elinde yozluğun, ahlaksızlığın, soysuzluğun
üstünlüğü yayılıyor çocuklarımıza kadar. Birçok pop müziğin sözlerine bakın: Burjuvazinin sloganlarla beyinlerimize soktuğu kirlenme değildir de nedir?
Hiçbir şey masum değildir. Düzen besleyip, büyütüp önümüze getiriyorsa, ne olursa olsun şüpheyle karşılamamız
gerekir. İnceden inceye işlenen düşünceler halkımızın dilinde söylenirken kanıksanan somut düşüncelere, yaşam
şekillerine dönüşüyor. Biz kendi düşüncelerimizi anlatacağız tabii ki. Halkın değerlerine biz sahip çıkacağız. Ve
öylesine kıskançlıkla koruyacağız ki onları yozlaştıran
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kimse karşısında bizi bulacak. Kullandığımız her kelimeyi özenle seçeceğiz. Her notanın bir taş, bir pankart,
bir slogan olduğu gerçeğini unutmayacağız. Sanat tarafsız olmamıştır hiçbir zaman, olamaz da… Halkın sanatını yapmayanlar burjuvazinin sanatını yapıyor demektir.
Bu konuyu köşemizde sıklıkla işliyoruz. Bu temel gerçek
üzerinden baktığımızda ancak sanatın görevini de daha
iyi anlayabiliriz.
Faşizm uyutmanın aracı olarak kullanıyor sanatı, biz
UYANDIRMANIN aracı yapacağız…
Karanlıkta bir meşale, kara deryalarda bir deniz feneri
olacak şarkılarımız. Duyguyla bilgi arasında bir köprü
olacak, sloganlarımızla açacağız perdeleri…
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NAZİZM VE SANAT
Tavır Dergisi - Temmuz 1999
“Nazizm kültürü ve sanatı hakkında bilgi edinmek ve bir
takım ayrıntılar üzerine kafa yormak, faşizmi tanıma çabasının en önemli parçasıdır. Yoksa Dimitrov’un tanımını
kavramak hiç de zor değildir. Zor olan, yarı karanlıkta konuşmacı kürsüsünün işlevini kavramaktır.” (1)
Tarihte tüm iktidarlar, hüküm sürdürdükleri ülkelerdeki
halkı, iktidarın niteliğine göre şekillendirmek isterler. Politik ve ekonomik olarak iktidarı elinde bulundurmak
önemlidir ancak; kalıcı, uzun ömürlü olabilmenin yolu, ülkenin tarihsel değerlerine yaklaşım biçimi ve şekillendirilişidir. İktidarın niteliğine göre bu değerler ya dejenere
edilmiş ya da geliştirilmiştir.
1933 yılında Almanya’da Hitlerin iktidara gelişiyle birlikte
bu kültürel şekillenmenin nasıl yaratıldığını daha çarpıcı
bir şekilde görmekteyiz. Çünkü Almanya’da “Nasyonal
Sosyalizm” demagojileriyle birlikte bu kültür yaratılmaya
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çalışılmıştır. Nedir nasyonal sosyalizm ya da Nazizm?
Bionel Richard Nazizm ve Kültür adlı kitabında buna
şöyle cevap vermektedir. “Nasyonal sosyalizm ya da Nazizm bir politik iktidar biçimi olmanın ötesinde. Yani faşizm olduktan başka bir kültürdür. Bir hayat tarzıdır.” (2)
“Tek devlet, tek halk, tek başkan” anlayışının çerçevesinde Almanya’daki Alman olmayan -yani sarı ırktan olmayan-tüm halklar bir soykırıma uğratılmış, bırakalım
kimliği, kültürü, değerlerini, fiziki olarak yok edilmişlerdir.
Sadece Almanya’da altı-yedi milyon insan toplama
kamplarında katledilmişlerdir. Bununla birlikte Almanların
da bu anlayış çerçevesinde şekillendirilmesine çalışılmıştır. Bunun için birçok kurum ve kuruluş oluşturulurken, propaganda için bakanlık kurulmuştur. Buna bağlı
olarak Ulusal Kültür Odası oluşturularak tüm sosyal ve
kültürel hayatı kontrol altında tutma imkanı yaratılmıştır.”
(3)
Aynı şekilde bir kamu kuruluşu radyoyu yönetiyor, sinema odası film endüstrisini yönlendiriyor, gazeteciler
odası da gazeteleri denetliyordu. Edebiyat alanında da
aynı baskılarla denetim sağlandı. Yeni bir kitabın basılabilmesi için yazarlar odasına üye olmak gerekiyordu.
Halk kütüphanelerinin taranması ve istenmeyen kitapların 10 Mayıs 1933’te yakılması Alman edebiyatına indirilen ağır bir darbeydi. Bu kitap katliamında 20 bin kitap
yakılmıştır. Birçok yazar, bu saldırılar sonrası ya ülkeyi
terk etmiş ya da sessiz kalmıştır. Buna rağmen direnişi
seçenlerin sayısı da az değildir.
Heinrich Heine sanki bu günleri görürcesine yıllar öncesinden “...kitapların yakıldığı yerde, sonunda insanlar da
yakılır.” demişti. Hitler Almanya’sında da böyle oldu.
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Önce kitaplar yakıldı, sonra insanlar... Yakılan kitapların
yazarları “kara” ve “kızıl” listelere alındı. Haklarında
arama emirleri, tutuklama kararları çıkarıldı. Hitler yandaşı yazarlar beyaz listelere alınıp desteklendi.
Faşizmin sanata ve sanatçıya yönelik bu saldırıları karşısında yazar ve sanatçılar anti-faşist birlikler oluşturmuş, halk cephelerinde mücadele etmişlerdir. Tüm
olanaksızlıklar ve zorluklar karşısında “yeraltının bin bir
olanağı” en iyi şekilde değerlendirilmiştir. Kimi zaman
sahte kimlikleriyle ülkelerinde, kimi zaman farklı isimler
ile yurtdışında faşist propagandayı kırmak için çalışmışlardır. Gittikleri ülkelerde, tiyatro, bale grupları oluşturmuş, gazete ve dergi yoluyla halklarına ulaşmaya
çalışmışlardır.
İlke olarak Naziler de her güçlü politik kişiliğin bir sanatçı olması zorunlu görülüyordu. Bu nedenle Almanya’da Faşistler iktidarı aldıklarında kitlelerin
beynine üç temel görüş enjekte edildi:

1- Hitler bir sanatçıdır, bir mimardır. Nasyonal sosyalist devletin mimarıdır.
2- Bu devlet yapısı, örgütlenmesi, uyumu ve bütünlüğü açısından bir sanat eseri gibi görülmelidir.
3- Hitler sanatı sever.
Amaç açıktır. Bir yandan ülkedeki aydın ve sanatçılara
yönelik kazanma politikası, diğer taraftan halkı etkileme,
faşizmi halka farklı maskelerle sunma kabul ettirme politikasıdır. Hitlerin radyo konuşmalarından önce Beetho1037
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ven çaldırması boşuna değildir. Çünkü bilmektedir ki tek
başına iktidarı elinde bulundurmak güçlü bir asker ve
polis gücüne sahip olmak yeterli değildir. Askeri ve teknik
olanaklar yanında faşizmin propagandası için radyo televizyon, tiyatro vb. iletişim araçları da etkin bir şekilde
kullanılmalıdır. Örneğin “Thing oyunları” adı verilen ve ilk
Naziler tarafından kurulan tiyatro oyunları, oyuncu-seyirci ayrımını ortadan kaldırmıştır. 1933 yılının Ekim
ayında 60 bin seyirci 17 bin S.A ile birlikte “parçalanmaz
bir topluluk yaratmıştır.” (4)
Diğer taraftan kültür ve sanat alanında dil olgusunun da
belirleyiciliği öne çıkmıştır. “Kullanılan dilde (Hitlerin konuşmaları örnektir) toplumsal olaylar kelleştirilmiş, dünya
iyiler ve kötüler diye ikiye ayrılmış, her an fırsat kollayan
dış düşmanın yanı sıra ve onun işbirlikçisi olan bir iç düşman vardır. ‘Vatandaşlar’ uyanık olmalıdır. Çünkü her
taraf bozguncular ve hainlerle doludur propagandası öne
çıkarılmıştır.” (5)
Hitler Almanya’sında birlik ve beraberlikten en çok bahsedildiği dönemde en acımasız baskılar, hırsızlıklar, sahtekarlıklar, yalanlar doruk noktasındadır. Aynı zamanda
demokratik hak ve özgürlüklerin en çok gasp edildiği ve ortadan kaldırıldığı dönemdi. Faşizmin hüküm sürdüğü tüm
ülkelerde bu ortak bir yandır. Çünkü demagoji ve yalan; faşizmin beslendiği yöntemlerdir. Ülkemizde de egemenlerin
“birlik ve beraberlik” söylemlerini en çok kullandıkları dönemler, halk üzerindeki baskı ve terörün en çok tırmandırıldığı dönemlerdir. Tüm baskılar bu demagojiler adı altında
yapılır. Bir yandan emperyalizme fersah fersah satılan topraklar, diğer yandan birlik ve bütünlük edebiyatı... Nazizm
ve Kültür kitabında “Sanatın özü yaratıcı bir başkaldırıdır”
diyor Lionel Richard. Doğrudur da.
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Şayet sanat egemenlerin çizdiği çerçevede yapılıyor ve
yaratıcılık bu noktada sınırlandırılıyorsa, tepeden dayatmalarla, halka yönelik değil, egemenlerin ihtiyaçlarına
yönelik üretim varsa bunun adı sanat değildir. Lionel Richard’ın dediği gibi “işporta sanatıdır.” (6) Bu da faşizm
için vazgeçilmez bir araçtır. Düşünmeyen, üretmeyen,
sorgulamayan, geliştirmeyen, zayıf geri yanlara hitap
eden bir sanat anlayışı...
Almanya’da da bu silah etkili bir şekilde kullanılmıştır
Öyle ki. Alman Nasyonal Sosyalist Parti üyelerinden biri
şunu açıkça itiraf ediyordu: “Kendilerine sırt çevireceğinden korktukları bir halk kitlesini kazanabilmek için milliyetçi sloganların eğlence dünyası ile bütünleştirilmesi
gerekiyordu. Biz de öyle yaptık” (7) Naziler için sorun
halkı yalan ve demagojilerle kandırmak ve işlenen cinayetlere ortak etmekti. Bunun için de her yol mübahtı. Almanya’daki tüm kültür faaliyetleri Propaganda
Bakanlığı’nın yetkisine verilmişti. Sanat, iktidarın keyfiliğine bağlı bir propaganda aracı haline gelmişti. Nitekim
Almanya’nın kültür ve sanat alanında en çok gerilediği
dönemler bu dönemler olmuştur. Sanatın evrenselliği bir
yana atılmış, “Homojen’ sarı ırkı birleştirme, çoğaltma ve
tüm dünyaya hakim kılma doğrultusunda şekillendirilmiştir. Sanatın esin kaynağı olarak ise kan ve ırk hedef gösterilmiştir.” (Nazizm ve Kültür)
1933 yılında başlayan kitap yakma kampanyalarına sanatçılar ve profesörler de katılmış, öyle ki, kitap yakma
kampanyaları gösterilere dönüşmüştür. Daha doğrusu
dönüştürülmüştür. “Yangın yerindeki görünüm, kurban
törenlerini andırıyordu. Öğrenciler. duruma uygun elbiseler ve derneklerinin üniformalarını giymişler, ellerinde
meşaleler taşıyorlardı. Sembolik hareketin yapılması,
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papazlar gibi öğrencilere bırakılmıştı; halk geriden izliyordu. Dinsel bir törendeki gibi hep bir ağızdan bağırarak
eyleme katılıyorlardı. Zaten eylem için gecenin seçilmiş
olması da zaman yönünden önem taşıyordu. Gecenin
gizemliliği, beklentiyi, kendinden geçişi ve heyecanı arttırıyordu” (8)
Hitler propagandanın önemini şu sözleriyle vurguluyordu; “Propaganda bizim iktidara gelmemizi sağladı.
Şimdi de dünyayı ele geçirmemizi sağlayacak” Bu propagandanın özünü ise sürekli aynı kavramları yinelemek
oluşturuyordu.
Sonuç olarak, Hitler Almanya’sında kültür ve sanat alanında yürütülen bunca “faaliyete” rağmen karşımıza
çıkan sadece bir hiçtir. Edebiyat, sinema, resim, şiir, tiyatro vb. tüm bu alanlarında Almanya’da Nazizm’in
hüküm sürdüğü yıllarda hiç bir eser yaratılamamıştır.
Çünkü, yaratıcılığı ve üretkenliği sınıfsal temelden uzaklaştırıp evrensel yanlarından soyutlayıp, dar milliyetçi bir
çerçeveye hapsetmek sanatı öldürmektir. Milyonları katleden Hitlerin sanatı yaşatması beklenemezdi. Sanat gücünü halktan alır. Ancak Almanya’da tepeden halka
yarım yamalak, ne idüğü belirsiz, slogan ve emir şeklinde
dayatılan bir anlayışa indirgenmiştir Dünya ölçeğinde
önemli bir yere sahip olan Alman edebiyatının, sanatının
gelişimi ise Nazizm öncesi ve sonrası döneme rastlamaktadır. Örneğin; Faşizme karşı Almanya’da mücadelenin yükseldiği yıllarda kaynağını bu mücadeleden alan
pek çok sanat eseri hala dünyanın en iyileri arasında yer
almaktadır.
Kültürel şekillenmede iktidarın rolüne değinmiştik. Örneğin, Nazi Partisi iktidarı aldığı yıllarda sanat yoluyla pro1040
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pagandası yapılan anlayış, güçlü Alman ırkının dünyaya
hükmettiği temasıydı. Bu o dönemin resimlerinde görülebilir. Oysa Sovyetler Birliği’nin kuruluşu ile birlikte sanatsal üretimlerde vurgulanan önemli temalardan birinin
toplumsal, kolektif üretim olduğu görülebilir.
Bir yanda, dünyaya yapay bir propaganda ile hükmetmeye çalışan, militarist bir yaklaşım; diğer yanda ise
halkı her yönden geliştirmeye çalışan bir anlayış vardır.
Faşizm; düşünmeyen, üretmeyen, sorgulamayan bir
insan tipi yaratmak ister. Bunun için de her türlü aracı
kullanır. Bu gerek Almanya’da gerek diğer emperyalist
ülkelerde gerekse de bizim gibi faşizmle yönetilen yenisömürge ülkelerde hep böyle şekillenmiştir. Faşizmin insanın düşünme gücü üzerindeki etkisiyle ilgili
vereceğimiz çarpıcı bir örnek konunun özünü ortaya koyacaktır.
“Kore Savaşı sırasında esir alınan Amerikan askerlerine
Koreliler bir test uyguluyorlar. Bu testin amacı bireyin rasyonel (akılcı) düşünme ve rasyonel mantık yürütme yeteneğini ölçmektir. Yapılan testler sonucunda askerler
arasında rasyonel düşünen ve mantık yürütenlerin oranı
%2 çıkmış. %98’lik bir oranın bu düşünme ve mantık yürütme yeteneğinden yoksun olduğu ortaya çıkmıştır.
Buna göre, esirler ikiye ayrılmış ve %2’lik oranı oluşturanlar daha güvenlikli olan bir hapishaneye, diğerleri ise
güvenliğin daha zayıf olduğu bir hapishaneye yerleştirilmişlerdir. Aynı zamanda kaçma olanakları da bol olan bir
hapishane imiş. Ancak bu hapishaneden hiç kaçma girişimi olmazken, daha güvenlikli olan hapishaneden sürekli kaçma girişimleri oluyormuş” (9)
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Görüldüğü gibi kitlelerin düşünme ve mantık yürütme yeteneği ellerinden alındıkça belirsiz hedeflere, istenilen
noktaya yönlendirmek daha kolay olmaktadır. Bugün
tıpkı yeni-sömürge ülkelerin ordularındaki askerlerin
kendi ülke halklarının üzerine saldırması gibi...
Kaynaklar:
1) Nazizm ve Kültür, Lionel Richard syf. 12
2) Age syf.8
3) Hitler ve Nazizm, Lionel Richard syf. 61
4,5,6,7,8) age
9) Tartışmadaki Gizli Bilgi Serdar Turgut, 9 Nisan 1999 Hürriyet
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DREYFUS, ZOLA VE GERÇEĞİN YÜRÜYÜŞÜ
Tavır Dergisi - Eylül 2004
Yıl 1884... Fransa... Almanya’yla yaptıkları savaştan dolayı büyük kayıplar veren, içte de derin çalkantılar yaşayan Fransa... Başarısızlığın nedeni olarak gösterilecek
küçücük bir olay, bir kişi, bir günah keçisi arayan Fransa
Devleti...
Ve imdada yetişen, Fransız Haber Alma Servisi’ne geldiği iddia edilen imzasız bir ihbar mektubu... Bu mektuba
göre, Fransa genelkurmayında görevli bir subay, Almanlara çok gizli askeri bilgiler vermektedir. Mektupta ayrıca
bir adet ‘çizelge’ gönderilmiştir. Bu çizelge, ordudaki işbirlikçi bir subay tarafından Almanlara verilmek üzere hazırlanmıştır. Ve içinde kimi askeri birliklerin durumu ile
ilgili bilgiler vardır. Yani, işlenen suçun kanıtı...
Nereden geldiği, kimin hazırladığı belli olmayan bu
belge; Fransız ordusu tarafından kurtarıcı olarak görülür.
Böylece başarısızlık açıklanabilecektir. Bunun kanıtı el1043
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dedir artık ama bir de suçlu gerekmektedir. Bunu yazan
kişiye ihtiyaç vardır. Uzun ‘araştırmalar’ sonucu, bu
suçun mal edileceği kişi bulunur. Bu kişi ordu içinde bir
subaydır. Genelkurmayda stajyerlik yapmaktadır. Üstelik
bir Yahudi’dir. Böylece olay, bir kişi ile açıklanan sönük
bir olay olmaktan çıkarılacak; ırkçı, şoven bir dalga yaratılarak tüm Yahudiler hedef tahtasına oturtulacaktır. Bir
yandan da var olan Yahudi düşmanlığı iyice bilenecek,
tüm tepkiler onlara yönelecektir. Ordu da bu sayede işin
içinden sıyrılmış olacaktır. Bu muhteşem ‘buluşla’ suçlu
açıklanır: Yüzbaşı Dreyfus. “Bu belgeleri o hazırlamış,
Almanlara o satmıştır.” “El yazısı ona aittir.” Dreyfus ne
olduğunu anlamadan, yaka paça gözaltına alınır. Elde
başka kanıt yoktur. Tek kanıt, onun yazdığı iddia edilen
bu belgedir. Bu yüzden suçun da ‘itiraf ettirilmesi’ gerekmektedir.
Çok ağır koşullarda sorguya çekilir. Ama Dreyfus, ilk
andan itibaren suçsuz olduğunu söyler, işlemediği bir
suçu üstlenmeyi kabul etmez. Onun bu tavrı bir şey değiştirmez. Çıkarıldığı askeri mahkeme tarafından vatan
haini ilan edilir ve tutuklanır. Şimdi sıra medyadadır. Gazeteler, çarşaf çarşaf vatan haini Dreyfus’u yazmakta,
ona karşı halkta nefret duyguları uyandırmaktadır. Dreyfus’la birlikte Yahudi düşmanı kampanyalar da başlar. Bir
yandan hükümetin ve ordunun açıklamaları bir yandan
gazete yazarları hepsi ama hepsi oluşan bu nefreti körüklemektedir. Sağcısından solcusuna herkes Dreyfus’a
lanet yağdırmaktadır.
Dreyfus’un ailesi, onurlarını kurtarmak için bir hukuk mücadelesi başlatır. Bu yazının onun el yazısı olmadığını,
ortada başka da bir kanıtın da bulunmadığını ısrarla yineleyip açıklamalarda bulunurlar. Ama sesleri çok cılız
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kalır. Hatta kardeşi, “Nasıl olur da böyle bir insanı savunursun.” denilerek hedef tahtasına oturtulur.
Onun suçsuz olduğuna inananlar sadece ailesi değildir.
Haber Alma Servisinde çalışan bir yetkili ve onun suçsuz
olduğunu gösteren belgeleri bir şekilde ele geçiren meclis başkanı; Dreyfus’un suçsuz olduğunu bilmekte ve
büyük bir azap çekmektedir. Ama verdikleri uğraşlar da,
onları koltuklarından etmekten başka bir sonuç vermez.
Dreyfus karşıtı dalga öyle büyüktür ki; karşısına kim çıkarsa çıksın, ezip geçmektedir. İşte tam da böyle bir dönemde, bir kişi gerçekleri öğrenir ve her şey tersine
dönmeye başlar: Fransız ve dünya edebiyatının en büyüklerinden, yazdığı romanlarla büyük etkiler yaratan,
Emile Zola.
O, dava hakkındaki gerçekleri öğrendiği andan itibaren
büyük bir üzüntüye kapılır. Suçsuz olan bir kişi hapishaneye atılmış, vatan haini ilan edilmiş, onuru ayaklar altına alınmıştır. Ve Dreyfus’a bu suçlamayı yapanlar,
hakkında komplo hazırlayanlar; dışarıda özgürce dolaşmaktadır. Emile Zola bu durumu sindiremez. Ülkedeki
adalet kavramının çok tehlikeli bir noktada olduğunu fark
eder. Dreyfus olayının tüm gerçekliğiyle ortaya çıkmasının hayati bir mesele olduğunu düşünür. Ve bu düşüncelerle, gelecek tüm tepkileri göze alarak; yalnız kalmak,
linç edilmek pahasına da olsa savaşa başlar. Kalemini
Dreyfus’un özgürlüğü için kullanacaktır artık. Ve uzun yıllar sürecek olan bir mücadeleye atılır.
Önce, yazarı olduğu gazetede ‘Gerçek Yürüyor’ isimli
bir yazı yayınlar. Bu yazıda Dreyfus olayının er ya da geç
aydınlanacağını, gerçeğin sonsuza kadar gizlenemeyeceğini belirtir ve bu konuda genel bir bilgilendirmede bu1045
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lunur. Yazdığı bu yazının etkileri büyük olmuştur. Yazının
yayınlandığı gazete daha sonra bir yazı daha yayınlar
ama ileriki zamanlarda aldığı tepkiler üzerine bir daha bu
konudaki yazılarını yayınlamayacağını bildirir. Zola bu
kez yazılarını, hazırladığı broşürlerle yayınlamaya
devam eder. Broşür olarak yayınlanan “Gençliğe Mektup” ve “Fransa’ya Mektup” başlıklı yazılarında halkın
adalet kavramının nasıl yitip gittiğini, nasıl yanlış yönlendirildiklerini, çok büyük bir suça nasıl ortak olduklarını
çok sert ve net bir dille anlatır.
Yine “Cumhurbaşkanı’na Açık Mektup” isimli yazısında, cumhurbaşkanının var olan hukuksuzluğa son
vermesi, adaleti savunması gerektiğini belirtir. Yazılarının
etkisi o denli büyük olur ki, ülkede Dreyfus’u savunanlar
ve karşısında olanlar şeklinde iki cephe oluşur. Yazıları
kovuşturmalara uğrar. Soruşturmalar açılır. Millet meclisi
kararlarıyla hakkında davalar açılır. Tehditler alır, linç
edilmek istenir. Ama o tüm bunlara rağmen aydın tavrını
sürdürür. Oldukça rahat bir yaşamı vardır, ekonomik sorunları yoktur; istese bu olaya hiç değinmeden, gözünü
kulağını kapatarak yaşayabilir ama o haklı olduğu dava
uğruna tüm bunlardan vazgeçmeyi göze almıştır.
Yazılarını inatla sürdürür. Gerçek suçluların isimlerini
açıklar. Mahkemelerin adaletsizliğini, hükümetin ve ordunun sözünden çıkmayan zavallılığını anlatır. Gerçek
adaletin onların çok uzağında olduğunu belirtir. El yazısının onun olduğunu belirten bilirkişileri sahtecilikle, emir
kulu olmakla suçlar.
Gerçekleri tüm yanlarıyla ortaya koyduğu halde; ordu,
Dreyfus’un suçsuz olduğunu kabul etmez. Onlar açısından da durum varlık yokluk meselesi olmuştur çünkü. Bir
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aşamadan sonra ordu, ellerinde çok daha sağlam başka
bir belge olduğunu, ama bunu güvenlik gerekçesiyle
açıklayamayacaklarını söyler. Böyle bir belge hiçbir
zaman açıklanmamıştır. Zola bu belgenin de uydurmacadan ibaret olduğunu, durumun kurtarılmaya çalışıldığını ifade eder. Bu konuyla ilgilenen savaş konseyi,
bilirkişiler, genelkurmay, adalet bakanı, başbakan, hepsi
Zola’nın hedefindedir. Zola, bu kişileri isim vererek suçlamaktadır. Niyeti, kendisine de dava açılmasını sağlamaktır. Ve açılan davada da Dreyfus olayını savunmaya
devam eder.
Hakkında bir sene tutuklama kararı verilir ama o teslim
olmaz. Londra’ya geçip bir sene orada yaşar. Daha
sonra yaşanan kimi gelişmeler Zola’yı haklı çıkaracaktır.
Bu çizelgeyi kendisinin hazırladığını itiraf eden bir subay
daha sonra intihar eder. Davasının yeniden gözden geçirileceğini öğrenen Zola ülkesine geri döner. Ve yeniden
uzun yıllar sürecek olan hukuk mücadelesi başlar.
Zola’nın gerçeğe, adalete olan bu tutkusu; sonuç getirmiştir. Ülkede kaybolmuş olan bu duyguyu yeniden ortaya çıkaran Zola, Dreyfus’un da suçsuzluğunun kabul
edilmesini sağlamıştır.
Dreyfus davasında, Dreyfus’un kendi masumiyetini savunmasından çok Emile Zola’nın hayatı pahasına sürdürdüğü mücadelesi öne çıkmıştır. Emile Zola; adalete
olan inancıyla, aydın tavrıyla, inatla, tüm baskılara rağmen mücadelesini sürdürmüştür, o’nun deyimiyle, ‘gerçek yürüyüşünü sürdürmüştür’
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ETHEL ROSENBERG - JULİUS ROSENBERG
Tavır Dergisi - Eylül 2004
Bir Güvercin Havalansa
“Korkunç gerçek şu ki, bizim davamız ilerici insanları
felç etmek için bahane olarak kullanılıyor...”
İkinci Paylaşım Savaşının ardından Amerika Birleşik
Devletleri yıllarca, “soğuk savaş” olarak ifade edilecek
bir döneme giriyordu. 1950’li yıllar; komünist avcısı faşizmin, gericiliğin, McCarthy’nin, Sovyetler Birliği’ne karşı
kışkırtmaların, Kore Savaşının, aşırı silahlanmanın Amerika’sıdır. Ekonomik krizin yol açtığı yoksulluk, faşist eğilimlerin yaygınlaşmasına karşı direniş ve sosyalist
Sovyetler Birliği’nin kazanımları, bu dönemde ABD’de
komünist hareketi güçlendirmişti. ABD Komünist Partisinin 1930’da 7.500 üyesi varken, bu sayı 1939’da yaklaşık 100.000’e çıkmıştı. Yeni hükümet, McCarthy gibi
faşist politikacılarının onayıyla ülkeye bir korku hayaleti
saldı. Bu hayaletin ismi “komünizm”di. Kısa süre içerisinde “polis devleti” önlemleri uygulamaya konuldu. Ada1049

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
let sistemi de buna uydu ve tüm yurttaşların özgürlük ve
temel anayasal haklarını tehdit etmeye başladı. ABD’nin
bu dönemde dünyaya karşı asıl tehdit aracı, atom bombası tekeliydi. İkinci Paylaşım Savaşı sırasında Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom
bombaları bunun göstergesi olmuştu. Fakat 1949 yılında, Sovyetler Birliği ilk atom bombası denemesini yapınca ABD’nin tekeli kırılmış ve bu alandaki politikaları
iflas etmişti. Yaşanan teknolojik yenilginin örtbas edilmesi
için ABD’nin bir komploya ihtiyacı vardı. Komplonun
amacı; Sovyet atom araştırmalarının temelinin sosyalist
bilginlerin başarıları değil de ABD’den çalınan bilgiler olduğunun kamuoyuna gösterilmesiydi. ABD’de mutlaka
Sovyetler Birliği’nin casusları olmalı ve bu casuslar sırları
Sovyetler Birliği’ne kaçırmalıydı. Çünkü ABD kendi dışında kimsenin atom bombası yapabileceğine inanmıyordu. Aynı günlerde FBl’ın denetimi altında ve senatör
McCarthy yönetiminde ülkede büyük bir oyun sahnelenmeye başlanmıştı: “ABD’de bir Rus casusluk ağı vardır,
yoksa bile yaratılmalıdır”.
Komünistlere ve ilerici insanlara karşı cadı avında 6.000
FBI elemanı, 1.800 Adalet Bakanlığı memuru, Amerikan
silahlı kuvvetlerinin 22.000 güvenlik elemanı, 16.000 Maliye Bakanlığı memuru ve diğer hükümet kurumlarının
7.000 güvenlik elemanı kullanıldı. Binlerce Amerikalı siyasi düşüncelerinden dolayı mahkûm oldu; hapishaneye
girmek, işlerini yitirmek zorunda kaldı ve bir daha iş bulamadı. ABD Komünist Partisi Politbürosu’nun 12 üyesi
tutuklandı, bunlardan 10’u 5’er yıl ağır hapis ve yüksek
para cezalarına çarptırıldı. Yüzbinlerce insan şu günlerde de modasını yitirmeyen “Amerika’yı yıkıcı faaliyetlerden koruma” adına fişlendi, suçlandı, hapse
atıldı, Julius ve Ethel Rosenberg örneğinde olduğu gibi
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bazıları katledildi. Julius ve Ethel, bu kampanyaya bağlı
bir komplo ile tutuklandı, tarihe hukuksuzluğun en büyük
örneklerinden biri olarak geçen bir mahkeme sonucunda
da idam edildi.
Ethel Rosenberg 28 Eylül 1915’te, ABD’nin en yoksul
semtlerinden birinde, Manhattan’ın Lower East Side
semtinde doğdu. Rusya göçmeni babası ve Avusturya
göçmeni annesi, ikisi de ortodoks Yahudi’ydi. Ethel ailenin en büyük çocuğuydu, üç erkek kardeşi daha vardı:
Samuel, Bernard ve David. David, Ethel’in geleceğinde
çok büyük rol oynayacaktı. Ethel yetenekli bir öğrenciydi
ve liseye devam edebildi. Öğrencilik dönemi boyunca iyi
bir oyunculuk yeteneğine de sahip olduğu görüldü. Üniversite eğitimi almayı düşünüyordu, fakat 30’lu yıllardaki
ağır ekonomik buhran ve anne-babasının yoksulluğu nedeniyle bunu başaramadı. Bir yandan iş ararken, bir
amatör tiyatro grubuna girip şarkı söylemeye başladı. İş
bulamayınca, muhasebe ve sekreterlik kursuna kaydoldu. Kursu bitirdikten sonra yarım günlük bir iş buldu.
Burada ilk kez komünist ve devrimci kadın, erkek işçilerle
karşılaştı. Çalıştığı işyerinde grev komitesine seçildi, direnişlere katıldı. İşten atıldı ama haklarını arayarak tekrar
işine dönmeyi başardı. Sanatsal yeteneğini, şarkı söylemeyi; sosyal ve siyasi yaşamıyla birleştirmeyi de başardı. Mitinglerde de şarkı söyledi. 1936 yılbaşında
Julius ile bir işçi toplantısında tanıştı ve birbirlerine aşık
oldular. 1939 yılında evlendiler.
Ethel, 1940’ta daha sonra davasını çok etkileyecek olan
Komünist Partisi’nin bir seçim çağrısını imzaladı. FBI,
anti-komünist cadı avı kapsamında Ethel’i de bu imza
nedeniyle fişlemekten geri durmadı. Dosyasına ikinci
“mim”, İstatistik Dairesine sırf kızlık soyadıyla iş başvu1051
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rusunda bulunduğu için kondu ki o zamanlar evli kadınların iş bulma konusunda nerdeyse hiçbir şansı yoktu.
Ethel çok derin bir antifaşist yaklaşıma sahipti. Kırklı yıllarda, faşizmin saldırısına uğrayanları desteklemek için
çeşitli komitelerde çalıştı. Ev işleriyle ve çok ciddiye aldığı çocuklarının eğitimiyle de uğraştı. Çocuklarıyla otoriter değil, dostluğa dayalı bir ilişki geliştirmeye çalıştı.
Bu, o zamanki koşullar için olağanüstü bir şeydi.
Beş kardeşin en küçüğü Julius Rosenberg ise 12 Mayıs
1918’de doğdu. Babası Harry ve annesi Sophie Çarlık
Rusya’sından göçmüşlerdi. Julius’un anne ve babası da
Ortodoks Yahudi’ydi. Julius başarılı bir öğrenciydi ve
New York City College’a devam edip, mühendislik bilimleri okudu. Elektrik Mühendisi oldu. Üniversitede “Genç
Komünistler Birliği” ile temasa girdi ve bu birliğe üye
oldu. Sanayi sendikasında örgütlü olan Julius, 1939’da
Komünist Partisi üyesi oldu ve kendi semtindeki bir parti
örgütünde çalıştı. Kamu sektöründe kendine bir iş buldu.
Cadı avcılarının komünistlere karşı ağlarını genişlettikleri
bu dönemde Julius 1941’de iki kez “sadakat testi”nden
geçmek zorunda kaldı. Soruşturmalar sırasında Komünist Partisine üyeliğini inkâr etti. Komünist avcılarının ana
karargâhı FBI, 1945’te Komünist Partisine üye olduğu
için Julius’un işine son verdirdi. İşsizlik yüzünden Rosenbergler’in mali durumu acı bir şekilde kötüleştikten sonra,
Julius, Ethel’in en küçük erkek kardeşi, kayınbiraderi
David Greenglass ile birlikte küçük bir tamirhane açtı
fakat bu işyeri kısa bir süre içerisinde iflas etti. Üstelik
David, birlikte yapmış oldukları yatırımları ondan geri istiyordu. Aralarında para nedeniyle sorun çıkmıştı. Bütün
bunlar olurken Julius, siyasi eylemlere ve kampanyalara
katılmaya devam etti.
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Atom Bombası, Küçük Kardeş David ve Komplo!
Rosenberg ailesi işte tam bu sırada komplo ile yüz yüze
geldiler. Komplo, 1945’te tutuklanan bir ABD Komünist
Partisi üyesinin, sorgulamalar sonucunda casusluk faaliyeti içerisinde 80 kişinin ismini FBl’a açıklamasına ve
bu soruşturmanın Ethel’in küçük kardeşi David Greenglass’a kadar ulaşmasına dayandırıldı. Bundan sonrası
planlanmış bir oyunun parçalarıydı. Rosenbergler için
ölüm kararı anlamına gelecek olan bir casusluk iddiası
uyduruldu. Esas şahit, Ethel Rosenberg’in kardeşi David
Greenglass idi, bir başka satılık şahit ise, David’in karısı
gelin Ruth olmuştu. David Greenglass, gençliğinde, ABD
Komünist Partisi’nin Gençlik Örgütü üyesiydi. Askerlik
hizmeti sırasında, atom bombasının gizlice üretildiği yer
olan Los Alamos’ta işleme makineleri fabrikasında çalışmış, terhis edilirken uranyum ve bazı aletler çalmış ve
sonra da yakalanmıştı. Böylece FBl’ın şantajlarına müthiş uygun bir duruma gelmişti. David, casusluk iddiasıyla
tutuklandı ve hapishanede iddia makamlarının “profesyonel baş şahidi” Harry Gold’un yanındaki hücreye konuldu. İki yalancı, 8 ay boyunca-daha sonra anlaşılacağı
üzere - atom bombası yapımı üzerine kitaplar incelediler,
ifadelerinde neler söyleyecekleri hakkında anlaşma ve
savcıyla birlikte Rosenbergler ve Julius’un üniversiteden
arkadaşı Morton Sobell aleyhine iddianame uydurma
olanağına sahip oldular. David Greenglass ve karısı, davada Rosenbergler’le doğrudan ilişki içinde bulunan biricik şahitler durumundaydı. David karısıyla birlikte,
ablası ve eniştesi hakkında tanıklık etmeyi kabul ederek
itiraflarda bulunmuştu. Savcının gösterdiği şahitler arasında onlar dışında hiçbiri, Rosenberglerle hiçbir zaman
doğrudan temasa geçmemişlerdi.
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Yargılama ve Hüküm
İddia çok basitti: Rosenbergler, David’den aldıkları atom
bombasının yapımına ilişkin bilgileri casus Harry Gold’a
vermişler, Gold’da bu bilgileri Sovyetler Birliği konsolos
yardımcısı Anatoli Yakovlev’e iletmişti. Basının şiddetli
saldırıları altında 8 Mart 1951’de başlayan ve tüm dikkatleri üzerine çeken bir yargılama sonunda Ethel ve Julius Rosenberg ölüme mahkûm edildi. Hâkim
Kaufmann’ın gerekçeli kararı nefretin dilini, soğuk savaşın ve tam bir hukuksuzluğun dilini konuşuyordu. Rosenbergler’in “suç”u için elle tutulur tek bir kanıt yoktu.
Daha kasıtlısı yapılamayacak bir biçimde yürütülen bir
yargılamada, hukuk adına karar verecek olan hâkim, Julius’u peşinen komünist olarak damgalayıp jüriyi kışkırttı.
Julius ve Ethel lehine sonuçlanan tüm sorgularda hâkim,
yorumlarıyla soğuk savaşın siyasi-ideolojik değerlendirmesini geçerli kıldı. Ortada Rosenbergler aleyhine,
ABD’nin Sovyetler Birliğinin atom bombasını geliştirmesinin “suçluları” ortaya sunma şartlanmışlığı dışında
hiçbir şey yoktu. Gerek savcılar ve gerekse hâkim Kaufmann ve daha sonraki davanın tüm yeniden görülme girişimlerindeki tüm diğer hâkimler, Washington tarafından
yönlendirildi. 200.000’den fazla sayfayı kapsayan FBI
dosyaları, CIA notları, dava belgeleri ve kopyalar bu tavrı
kanıtlıyordu. Aleyhte “esas kanıt”, güya bombanın mekanizmasını gösteren çocuksu bir krokiydi. Amerikalı
atom fizikçisi ve Nobel ödülü sahibi Prof. Urey bile ABD
başkanına gönderdiği mektupta davanın her türlü mantığa ve adalete aykırı olmasının yanı sıra, David Greenglass gibi bir kişinin atom bombasının fiziğini, kimyasını
ve matematiğini herhangi bir kimseye kesinlikle veremeyecek durumda olduğunu söylüyordu.
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Rosenbergler 29 Mart’ta jüri tarafından “suçlu” bulundu
ve 5 Nisan’da hâkim Kaufmann tarafından ölüme mahkûm edildi. Morton Sobell “suç ortağı” olarak 30 yıl
hapse mahkûm edildi. Aleyhte esas tanık olan David
Greenglass 15 yıla mahkûm oldu, erken tahliye edildi ve
kendisine yeni bir kimlik verildi. (*) Casusluk faaliyetinde
bulunduğunu itiraf eden karısı Ruth hakkında dava bile
açılmadı. On yıllar sonra yayınlanan belgeler her şeyin
baştan sona FBI ve devlet tarafından planlanmış, kotarılmış ve uygulanmış olduğunu kanıtlıyordu.
11 Nisan’da Ethel, idam edilinceye kadar bir daha terk
etmeyeceği Sing Sing cezaevinin idamlıklar kanadına
kondu. Daha sonra Julius da buraya getirildi. Her biri için
100 bin dolarlık kefalet konuldu ama Rosenbergler bu
parayı hiçbir zaman bulamadılar. Bir anda “normal” yaşamlarından koparılıp alınan, zindana atılan, yalan ve iftiralar ağıyla karşı karşıya kalan Ethel ve Julius, bu
davada masumiyetlerini kanıtlamak için büyük bir güç
gösterdiler. Sendika avukatı Emanuel “Manny” Bloch,
bu konuda onların dostu ve avukatı haline geldi. Sonraki
birkaç yılda tüm enerjisini ve çalışmasını Rosenbergler’in
savunmasına ayırdı.
Julius ve Ethel, mahkûmiyetlerinden sonra da pes etmediler. Hukuku incelediler, yargılama usulü sorunlarında
uzman haline geldiler ve avukatlarıyla birlikte sürekli yeni
dava dilekçeleri hazırladılar. Amerikan Yargıtay’ı, davanın yeniden incelenmesini tam beş kez reddetti. Yeni bir
mahkeme daha yoktu ve daha yüksek hiçbir adli merci
de kararı incelemiyordu. Çok sayıda usul hatasının titiz
bir şekilde kanıtlanmış olmasına, onları aklayan yeni kanıtlar sunulmasına rağmen, Amerikan adaleti, devletin
sadık emir eri olmaya devam etti. İdam hukuken dört kez
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ertelendi. Bu gaddar oyuna 18 Haziran’a kadar devam
edildi. İdamdan bir gün önce, bir hâkimin idamın ertelenmesi kararı üzerine yine bir ümit ışığı doğdu, fakat bu
karar bir başka mahkeme tarafından derhal iptal edildi.
Şantaj ve Direniş
Rosenbergler, sadece davanın yeniden görülmesi için ellerinden geleni yapmakla uğraşmadılar. Tekrar tekrar,
Amerikan adalet ve devlet temsilcilerinin bir pazarlığa yanaşma yönündeki baskı ve çabalarına da direndiler.
Özellikle Ethel, annesi Tessie Greenglass’in, ifade verip
kendisini ve özellikle de kardeşini “kurtarması” yönündeki manevi şantajlarına maruz kaldı. Annesi FBl’ın planına uygun olarak Ethel’i hapishanede sadece iki kez
ziyaret etti ama Ethel’in tavrını değiştiremedi. Rosenbergler idamlarından kısa süre öncesine kadar tekrar
tekrar şantajlara maruz kaldılar. İfade vermelerine karşılık yaşamları bağışlanacaktı. Teklif buydu. İdamlarından
11 gün önce hükümet adına bir aracı olan Mr. Bennett,
Sing Sing hapishanesine geldi. Görüşme hapishane kurallarının aksine hiçbir şahit olmadan yapıldı. Rosenbergler şantaja boyun eğmediler. Bu ziyaret hükümet
tarafından resmen yalanlanacak, fakat daha sonra yayınlanan belgelerde kanıtlanacaktı.
Ethel ve Julius, görüşme hakkında avukatlarına şu
bilgiyi vermişlerdi: “Bennett: ‘Hükümetle işbirliği yapmaya hazır olursanız, elde af için bir gerekçe olurdu.’
Ethel ona şöyle yanıt verdi: ‘Elektrikli sandalyede idam
edilme tehdidiyle ne sizin saygınlığınızı kurtaracak kadar
gözümüzü korkutabilirsiniz, ne de biz yurttaşlar olarak
hakkımız olan adaleti talep etmek yerine çirkin, kirli bir
pazarlık yaparak gittikçe daha sık uygulanır hale gelen
antidemokratik polis devleti yöntemlerine ortak oluruz.
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Bu Hitler Almanya’sında geçerli olabilir, ama özgürlük ülkesinde değil. Gerçekten büyük ve gerçekten onurlu bir
ulusun görevi, haksızlığı gidermektir, haksızlığa uğramış
olanlardan, istemeye istemeye hayatlarını bağışlamak
için haraç talep etmek değil.”
Kendilerinden Washington’a bir telefon açarak özür dileyip af talep etmeleri karşılığında evlerine, 6 ve 10 yaşındaki çocuklarına kavuşabilecekleri söylenmiş ancak
Ethel “Ya suçsuzluğumuza inanan milyonlarca insan ne
olacak?” diyerek bu teklifi reddetmişti.
Dayanışma
Rosenbergler’e karşı davanın ve kararın Amerikan basınındaki yansıması, nerdeyse tek bir günün bile kışkırtıcı
bir makale yayınlanmadan geçmemesi şeklinde oldu.
Tüm mizansenin amacı da zaten buydu. Amerikan kamuoyunu, halkını Sovyetler Birliğine karşı kışkırtmak, ülkede anti-komünist program havasını kaynama
noktasına getirmek ve Kore savaşını komünizme karşı
intikam seferi olarak satmak, amaçlanan buydu ve Amerikan medyası, gazeteleri ve radyo istasyonları bu işe
dört elle sarıldılar. Rosenbergler’e karşı cıvık, kışkırtıcı
makaleler yayınlamakta birbiriyle yarıştılar. Ethel ve Julius’un yorulmak bilmez avukatı Emanuel Bloch, gerçeğin mutlaka yaygınlaştırılması gerektiği olduğu bilinciyle
arayışlara koyuldu. Sadece gerçeği, Julius ve Ethel’in
ifadelerini, davanın gözden geçirilmesine yönelik hukuki
dilekçeleri basan gazeteleri aradı. Ağustos 1951’de, 58
000 tirajlı sol bir gazete olan “National Guardian” konuyla ilgili olarak “Amerika’nın Dreyfus Olayı” başlıklı
ilk makaleyi yayınladı. Bu, kin ve iftira örtüsünü kaldıran
ilk röportajdı. Tüm dünyada yankı bulan bir kampanyanın
başlangıcıydı. Kasımda New York’ta, Rosenbergler’in bir
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komşusunun oturma odasında, “Rosenbergler’e Adalet için Ulusal Komite” oluşturuldu. Bu komitenin birçok
kentte şubeleri oluşturuldu. Julius’un kardeşleri tüm güçlerini komiteleri geliştirmeye verdiler. İlk büyük açık toplantı 12 Mart 1952’de New York’ta Pythian Temple’da
yapıldı. Gösterilen ilgi, dayanışma, Julius ve Ethel için
çok büyük bir öneme sahipti. Tüm mektuplarında, bu dayanışmanın kendilerine yeniden yeniden cesaret toplamada ne denli yardımcı olduğunu vurgulamışlardı.
Sosyalist devletler, komünist, devrimci ve ilerici dünya
hareketi sesini yükseltti. Ethel ve Julius’u kurtarmak için
dünya çapında bir protesto ve uluslararası dayanışma
kuşağı oluştu. “National Guardian”, Ethel ve Julius’un
“Ölüm Evinden Mektupları”nı yayınlamaya başladı.
Beyaz Saray’a üç milyonu aşkın telgraf ulaştı. Thomas
Mann’dan Albert Einstein’e, Jean Paul Sartre’dan Anna
Seghers’e ilerici kültürün ve bilimin önde gelen kişileri
seslerini yükseltti. Fransa ve İtalya, hatta Katolik kilisesinin başı papa bile, ABD hükümetine Rosenbergler’i affetme çağrısı yaptı. İşte bugünlerde Hollanda’nın
Rotterdam kentinde genç bir Hollandalı anne, bayan Van
Haaren, yeni doğan kızına Ethel Julia adını verdi. Ethel,
bunu genç kadının ve bebeğinin resminin de yer aldığı
bir gazete haberinden öğrendi. Mektubunda ona şöyle
teşekkür ediyordu:
“Bayan Van Haaren için, Sing Sing’den Hollanda’ya! Binlerce mil uzaklık, binlerce mil su, binlerce insan ayırıyor
bizi; akan kanlarla ve kölelikle, durmak bilmez çalışma
ve zahmetle dolu koca bir dünyanın yarısı. Yine de insan
kalbinin aşamayacağı hiçbir uzaklık, yeni yaşamın sevinçli çığlığının yeniden cesaret ve yeniden umut veremeyeceği hiçbir zorlu mücadele yok... Sevgili sıcak
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yürekli kız kardeşim, fiziken benim çocuğum olmasa da,
adını sevginin koyduğu talihsizliğimin bu çocuğunu sizinle birlikte paylaşabilir miyim? O halde cesurca şarkını
söyle, güçlü Hollandalı kızcığım ve büyük Atlas Okyanusunun öbür yakasında, oradaki uyuyanları uyandır. Cani
deniz, tehlikelerle dolu dalgalarını her kumsala çarptırıyor.” Ethel, Bayan Van Haaren’in cevabını hiçbir zaman
okuyamayacaktı. Çünkü cevap gelmeden önce katledilmişti.
Ethel ve Julius iki yıl aynı cezaevinde, bir koridorla ayrılmış
hücrelerde kaldılar, birbirlerini haftada sadece bir kez iki
saatliğine görebildiler. İki ayrı demir kafes içinde, bir-biriyle
konuşabiliyorlardı fakat birbirine dokunmaları yasaklanmıştı. Sadece idamlarından kısa bir süre önce birbirlerine
sarılabil-diler. Birbirlerine duydukları derin ilgi, sevgi ve
saygı; cezaevi hücresinin yalnızlığı ve mahkeme kararlarının bir öyle, bir böyle şekillenmesi karşısında ve her an
idam edilme perspektifiyle onların tutunacak dalı oldu.
Ethel ve Julius 19 Haziran 1953’te elektrikli sandalyede
idam edildi.
Ethel ve Julius komünist liderler değildi; mücadele içerisinde sınanmış ileri, deneyimli kadrolar ya da devrimciler
değildi. Ethel ve Julius, büyük insanlık mücadelesinin
sıra neferleriydi. İnsanlığın kurtuluşu davasına eğilimli ve
bağlıydılar. Mektuplarında kendilerinden sık sık “sade
insanlar” diye bahsettiler. Onlar sade insanlardı, tarihi
yapan sade insanlar. Onlar emperyalizmden ve onun
kültüründen dünyalar kadar ilerideydi; çünkü, onlar düşüncelerini, insanlığı ve ideallerini savundular. Ethel ve
Julius yaşamı seviyorlardı. Fakat özsaygıya ve inançlarına bağlılığa daha da büyük değer biçtiler.
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ÖLÜM EVİNDEN MEKTUPLAR
“Barış ekmek ve gül için savaşta: celladı, sakin bir
onurla, güvenle ve geleceğe bakarak bekliyoruz.
inancımızı yitirmeyeceğiz. her zaman olduğu gibi.”
(Avukata gönderilen son mektuptan):
“...(kendimi) davamızla ilgili hayallere kaptırmıyorum,
çünkü biliyorum ki ancak halkın örgütlü baskısı bizi kurtarabilir ve iki masum insanın öldürülmesine yol açacak
korkunç siyasi suçu açığa çıkarabilir. biz gerçekte herhangi bir suç işlemediğimiz için, bu rezil komploya alet
olmaya ve sırf ülkemizdeki savaş isterisi tırmandırılıp
dünya barışı perspektifleri kötüleştirilsin diye başka
masum ilerici insanlara karşı yalancı şahitlik yapmaya
yanaşmayacağız.” (Julius, Ölüm Evinden Mektuplar)
“Sevgili kocacığım, (...) bu alçaklık ve rezalete duyduğum
hisleri herhangi bir şekilde dile getirmek zorundayım.
Güzel yurdum: başın eğik, özgürlük güneşi battı, halkın
yas tutuyor! faşizm tehlikesi dev gibi ve tehditkar bir şekilde
üstünde yükseliyor, toplama kampları şimdiden hazırlanıyor! Ah kız ve erkek kardeşlerim, altında yaşamak zorunda
kaldığınız bu korkunç tehlikeyi kaçınız kavrayacak; kaçınız
korkuyla haykıracak: ‘mahvolduk!’. kaçınız birleşik öfkeyle
ayaklanıp bu haksızlığı telafi edeceksiniz.”(Ethel, Ölüm
Evinden Mektuplar)
“şu konuda gayet açık olmalıyız ki, biricik umudumuz halktadır. bizi tehdit eden idam kararının çıplak terörü bunda
hiçbir şeyi değiştirmez. sadece halk, bu legal linç cinayetini
engelleyebilir...” (Ethel, Ölüm Evinden Mektuplar)
(*) David Greenglass mahkemede yalan söylediğini,
Ethel ve Julius’un suçsuz olduğunu yıllar sonra itiraf etti.
KAYNAKÇA:
- The Murder of the Rosenbergs, Stanley Wal-kovsky
- McCarthyism, Spartacus Educational
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Julius ve Ethel Rosenberg’in anısına yazılmıştır:
Bir çift güvercin havalansa
Yanık yanık koksa karanfil
Değil bu anılacak şey değil
Apansız geliyor aklıma
Rahat döşeklerin utanması bundan
Öpüşürken bu dalgınlık bundan
Tel örgünün deliğinde buluşan
Parmaklarınız geliyor aklıma
Neredeyse gün doğacaktı
Herkes gibi kalkacaktınız
Belki daha uykunuz da vardı
Geceniz geliyor aklıma
Nice aşklar arkadaşlıklar gördüm
Kahramanlıklar okudum tarihte
Çağımıza yakışan vakur, sade
Davranışınız geliyor aklıma
Sevdiğim çiçek adları gibi
Sevdiğim sokak adları gibi
Bütün sevdiklerimin adları gibi
Adınız geliyor aklıma
Bir çift güvercin havalansa
Yanık yanık koksa karanfil
Değil unutulur şey değil
Çaresiz geliyor aklıma
Melih Cevdet Anday
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SACCO İLE VANZETTİ
Önsöz
Yuvarlanıyor iri, sıcak damlalar
Bakır yanaklarımızdan
Yuvarlanıyor iri, sıcak damlalar
Kalbimize
Kalbimiz artık dar geliyor bize
Kopararak
Kanlı sargıları yaramızdan
Haykırmadayız sokaklarda
Hep bir ağızdan
Dişi bir kaplanız ki biz
Kara saplı hançer deldi
Yavrularımızın göğsünü
Dişi bir kaplanız ki biz
Dişlerimizle taşıyoruz
Altın başlı
Yavrularımızın ölüsünü ...
Kimin kızıl renkli sarı alnına
Sardık sevginin beyaz çiçekli örgüsünü!
Kan geliyor kainatın rengi bize!
Yuvarlanıyor iri, sıcak damlalar
Bakır yanaklarımızdan Kalbimize!
Hikaye
Onların cebinde fırkamızın bileti yoktu
Onlar, kurtuluşun kapısına varmayı
Ferdin cesur hamlelerinden uman
İki saf ve namuslu çocuktu!
Ne milyonların rehberiydi onlar
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Ne de inzibatlı bir ihtilal ordusunun askeri!
İki sıra neferiydi onlar
Devrimin namuslu iki neferi
Yanıyordu kanlarında şavkı
İtalya güneşlerinin
Koştular temiz esmer alınlarla hayatın sesine
Dövüştüler yanında dövüşen kardeşlerinin
Yeni dünyaya düştüler eski zulmün pençesine!
Yedi yıl ölümün karşısında gülerek durdular
Elektrikli iskemleye
Kadife bir koltukmuş gibi oturdular
Yürekleri dört bin volta yedi dakika dayandı
Yandı yürekleri Yedi dakika yandı
Cani değildiler, kurban gittiler bir cinayete
Kurban gittiler dolarların emrindeki adalete!
Hayatlarında olmadılarsa da milyonların rehberi.
Ölümleriyle şaha kaldırdı kitleleri
Bu iki ihtilal neferi!
KISSADAN HİSSE
Burjuvazi,
Katletti içimizden ikimizi
Bu iki ölü ölmeyen iki ölümsüzdür!
Burjuvazi,
Kavgaya davet etti bizi
Davetleri kabulümüzdür!
Biz nasıl bilirsek hep bir ağıdan
Gülmesini
Biliriz öylece
Yaşamasını ölmesini
Hepimiz birimiz için
Birimiz hepimiz için
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Can YÜCEL
Bunlar gelmese başıma, siz çıkmasaydınız karşıma
ona buna dert anlatacağım diye
köşe başlarında harcar giderdim ömrümü,
silik, belirsiz, yenilmiş titretir giderdim kuyruğu
Ama şimdi öyle mi ya!
Bizim başarımız bu ölüm, bizim zaferimiz bu
Dünyada aklımıza gelmezdi böyle yararlı olacağımız,
insanlık için, adalet için hürlük için
es kaza gördüğümüz bu hizmeti
bir kere değil, on kere yaşasak yapamazdık
Dediklerimiz, hayatımız, çektiklerimiz hiç kalır bunun yanında
hiç kalır yanında idamımız
bir kunduracıyla bir işportacı parçasının idamıYaşayacağımız o son anı elimizden alamazsınız ya!
o bizim işte, o bizim zaferimiz
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SACCO ile VANZETTİ
Tavır Dergisi - Eylül 2004
“Ömrümde gerçekten hiç suç işlemediğim gibi, bütün
ömrümce suçu, yani bugünkü yasaların ve ahlakın suç
saydığı şeyleri yeryüzünden yok etmenin mücadelesini
verdim. Bunların yanı sıra bugünkü yasaların ve ahlakın
haklı bulduğu ve kutsadığı suçu da yani insanın insanı
ezmesi ve sömürmesi suçunu da işlemedim. Ve burada
bir suçlu olarak bulunmamın bir nedeni varsa, birkaç dakika sonra beni mahkûm etmeniz için bir neden varsa, o
da işte bundan başka bir şey değildir.”
Tam yedi yıl süren bir komplo davasının kısacık özetidir
yukarıdaki alıntı. Adları günümüze dek uzanan iki İtalyan
göçmen, Sacco ve Vanzetti’nin idamla sonuçlanan yargılanmalarındaki küçük bir kesittir yukarıdaki savunma.
Adalet kavramı, insanın toplumsallaşma süreci kadar eskidir. Belki de bir o kadar eski bir arayıştır. İkili ilişkilerden,
toplumsal yaşayışa kadar, hayatın düzenlemesindeki
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temel faktörlerdendir. Ancak dedik ya, arayışı da bir o
kadar eskidir. Eskidir çünkü hayatı üretenler, yönetenlerin baskısı altında kaldıkça ellerinden kayıp gitmiştir adalet. Yönetenlerin, statükolarını sağlamaları yönünde
attıkları ilk adımların altında ezilip gitmiştir.
Toplumların yaşayışları ve bu yaşam biçimleriyle oluşan
değer yargılarından hareketle bir bütünselliğe kavuşan
hukuk; egemen sınıfların elinde iktidarlarını süreklileştirme biçimine dönüştürdüğünde, egemen sınıfın niteliğine bağlı olarak suçun niteliği de değişmiştir.
Suçun niteliği sadece yazılı manzumelere bağlı olarak
belirlenmez, iktidarın vereceği gözdağına bağlı olarak
keyiflerde de şekillenir. Komplo davaları, işte böyle bir
zamanda devreye girer. Çelişkilerin, krizlerin tavana vurduğu, egemenlerin çözümsüzlüğünün had safhaya vardığı zamanlarda şekillenir. Amerika, krizlerini en derinden
yaşayan bir ülke olarak, komplo davalarının anavatanlarındandır.
Bir Soygun ve Örülen Komplo Davası
15 Nisan 1920’de, Boston’un banliyölerinden birinin ana
caddesinde, bir soygun sırasında iki kişinin öldürülmesiyle başlayan bir süreç, iki İtalyan’ın adını tüm dünyaya
duyurdu. Nikola Sacco ve Bartolemeo Vanzetti...
Tüm bu yaşananların başladığı dönem, Birinci Paylaşım
Savaşı’nın sona erdiği ama ekonomik ve siyasi krizin
hala güncelliğini koruduğu bir dönemdir.
Bir ayakkabı firmasının muhasebecisi ve bu kişinin koruması, işçilerin ücretlerinin bulunduğu zırhlı kasayı naklederken saldırıya uğrar ve ölür.
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Saldırı sırasında kullanılan çalıntı arabanın izini süren
komiser, poliste kaydı bulunan İtalyanların olaya karıştığı
bilgisini edinir. Bu yaşananların üzerine bir otomobil tamircisi, işyerine iki İtalyan’ın geldiğini bildirir. Teşhis edilen kişileri elinden kaçıran komiser, bunun üzerine ihbar
edilen iki adamı tutuklar. İkisi de yabancıdır. İkisi de silahlıdır. Üstlerinde anarşist bir bildiri bulunur. Adları Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti’dir. İlk sorgulamayı
yapan sorgu yargıcı, Sacco’nun South Braintree olayına
karıştığına hemen kanaat getirir. Olayın olduğu 15 Nisan
günü “İtalyan” işe gitmemiştir. Bu andan sonra, iki adamın yalanlamalarına rağmen teşhis için tanıkların karşısına çıkarılırlar. Vanzetti ise daha önce başka bir
davadan hapis cezası almıştır. Noel’deki Bridgewater
Soygununun sanığı olarak tanıklar onu resmen teşhis etmiştir. Vanzetti mahkûm olur; 12 yıldan az, 15 yıldan
fazla olmamak üzere hapis cezasına çarptırılmıştır.
Vanzetti bu birinci dava yüzünden diğer mahkemeyi tutuklulara ayrılan bir kafesten izler. 1921 Ağustosu’nda
aynı yargıç, Dedham’daki mahkemede bu kez Sacco ve
Vanzetti’nin idama mahkûm edildiği kararını okur. Sacco
ile Vanzetti’nin adalet arayışı yıllar sürer. Bu süre içinde
başka bir suçtan hapis yatan, Celestino Madeiras, soygunu ve cinayetleri Joe Morelli çetesiyle birlikte işlediğini itiraf eder ancak Amerikan adaleti aradığı suçluları
önceden bulmuştur. Bu dakikadan sonra yeniden bir rota
çizmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Sacco ile
Vanzetti’nin yargılanması artık bir soygun davası olmaktan çıkmış, onların siyasi kimliği üzerinden yürümeye
başlamıştır. Politik görüşleri, hayata bakışları, Amerikan
toprakları üzerinde asla yeşermesine izin verilmeyecek
bir düşüncedir. Sacco ile Vanzetti’nin hayatlarına son verilmesinin temel sebebi de budur.
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Sacco ile Vanzetti Kimdir?
Mahkemeleri boyunca özellikle dünyanın yaşlı kıtasında
adlarına kampanyalar örgütlenen, özgürlüklerine kavuşmaları için kıtanın yerinden oynatıldığı Sacco ile Vanzetti,
iki İtalyan göçmen ve anarşistti. Her ikisi de 1908 yılında,
“özgürlükler ülkesi” Amerika’ya daha iyi bir yaşam
umuduyla gelmişti.
Sacco, Amerika’da çeşitli işlerde çalıştıktan sonra kunduracı olur ve evlenir. Bununla birlikte anarşist bir militandır. Amerikan hayat tarzına uyamayan Sacco, sosyal
çevresinde İtalyanlarla görüşmeyi sürdürür. Annesinin
ölümü üzerine Amerika’yı terk edip ülkesine dönmeye
karar veren Sacco, tutuklandığı gün dönüş için hazırlıklarını tamamlamış ama düzenlenecek miting için de hazırlık çalışmalarında yer almıştır. İşte üzerlerinden çıkan
bildiri bu mitingin hazırlığına ilişkindir.
Vanzetti ise sosyal olarak daha girişken ve entelektüel
açıdan öğrenmeye aç bir kişidir. Bu karakter farklılıkları
hapishane sürecinde de belirleyici olacaktır. Hapishaneyi
ölümden daha korkunç bulan Sacco, akli dengesini kaybeder. Defalarca intihara teşebbüs eder. Vanzetti ise
kendileriyle dayanışan insanlarla mektuplaşır, onları
daha çok şey yapmaya yöneltirken, öğrenme sürecini ise
hapishanede de olsa kesintisiz sürdürür.
“Bir Proleterin Hayat Hikâyesi” adını verdiği çocukluk
anılarını kaleme alır. ABD’deki işçilerin kitlesel desteğini
arkasına alamadığını düşünen Vanzetti, idamından kısa
bir süre önce bu konudaki üzüntüsünü dile getirir ve
“Başka ülkelerde yapılanların yarısı burada yapılsaydı,
biz şu anda özgür olurduk.” der.
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Yedi yıl boyunca tüm sahtekârlıkları açığa çıkarılan mahkeme heyeti, idam kararını geri almamıştır. Sacco ile
Vanzetti davası, tarihin simgeleşmiş, politik davalarından
biridir. Geçmişte Sacco ile Vanzetti’yi politik görüşleri ve
göçmen politikası gereği yürüttüğü yabancı düşmanlığı
ile idam eden Amerika, siyahlara karşı da benzer komplo
davalarını yürütmekten geri durmamıştır. Rubin Carter,
döneminin dünya şampiyonu olmaya aday boksörüyken,
asılsız suçlamalarla on yıllar boyu hapis yatmak durumunda kalmıştır. Bugün de Mumia Ebu Cemal, bunun
en belirgin örneğidir. Hakkında iddia edilen tüm suçlar
boşa çıkarılmasına rağmen, gerek kanıtlar yok edilerek,
gerekse de görmezden gelinerek, idam cezası ertelenmek suretiyle hapiste tutulmaktadır. İşte Amerikan demokrasisi budur. Amerikan dostlarının demokrasisi de
bundan farklı değildir.
“Sacco, infaz odasına emin adımlarla girdi ve gardiyanın
bir işareti üzerine elektrikli sandalyeye oturdu. Aynı anda,
İtalyanca bağırdı: ‘Yaşasın Anarşi!’ Sonra, bozuk bir İngilizce’yle devam etti: ‘Hoşçakalın karım, çocuklarım ve
bütün dostlarım.’ İlk defa görüyormuş gibi, odaya, çevresine bakındı. Toplanan tanıklara, ‘İyi akşamlar beyler.’
dedi. Başına kukuleta geçirilirken İtalyanca mırıldandı:
‘Hoşçakal anne.’
Birkaç dakika sonra odaya Vanzetti getirildi. Sakin ve dikkatliydi. Güvenli bir adımla odaya girdikten sonra, hapishane müdürünün ve üç gardiyanın elini sıktı. Elektrikli
sandalyeye oturdu ve alçak sesle oradakilere konuşmaya başladı. ‘Size masum olduğumu söylemek istiyorum.’ dedi ağır ağır. ‘Ben hiçbir zaman suç işlemedim
ama arada sırada günaha girmişimdir.’ Başgardiyana dönerek, ‘Benim için bütün yaptıklarınıza teşekkür ederim.
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Ben sadece bu suçlama için değil, bütün suçlamalara
karşı masumum. Ben masumum’ dedi. Tekrar durdu ve
söylemek istediklerinin doğru anlaşılması arzusuyla,
Vanzetti son sözlerini söyledi: ‘Bugün bana yapılanlara
dair bazı kişileri bağışlamak istiyorum.’
Vanzetti’den Sacco’nun oğlu Dante’ye mektup
Hiç aklından çıkartma Dante: eğer birisi baban ve benim
hakkımda başka bir şey söylerse, o, masum ölülere, yürekli bir şekilde yaşamış insanlara küfreden bir yalancıdır. Şunu da iyi bil Ve hep hatırla Dante: eğer baban ve
ben: kalleş, riyakâr, dönek insanlar olsaydık ölüme direnmezdik. Bize karşı topladıkları delillerle, cüzzamlı bir
köpek, bir akrep bile ölüme mahkûm edilemez. Bizim,
davamızın yeniden görülmesi için öne sürdüğümüz bu
olgular: bir ana katilinin, yüreği taşlaşmış bir suçlunun
davasının yeniden görülmesine yeterdi.
Hiç aklından çıkarma Dante. Bunları hep hatırla: biz
suçlu değiliz, bizi bir yığın uydurma ve yalanla mahkûm
ettiler: yeniden yargılanmamıza karşı çıktılar Ve eğer
yedi yıl dört ay on bir gün süren tarifsiz acılardan sonra
bizi idam ediyorlarsa, bunun sebebi sana demin söylediklerimdir. Çünkü biz yoksullardan yanaydık, insanların
insanlar tarafından ezilmesine Ve sömürülmesine karşıydık.
Senin ve diğerlerinin saklayacağı, davamızla ilgili belgeler: babanın, annenin, İnes in, ailemin Ve benim: devletin
yararı gereği ve Amerika’nın egemenleri tarafından ve
onlar için kurban edildiğimizi kanıtlayacaktır.
21 Ağustos 1927
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BİRÇOK ÜLKENİN ÜLKESİ VE ŞİLİ
Tavır Dergisi - Eylül 2005
“Size seslenmek için bir daha elime fırsat geçeceğini
sanmıyorum. Acı konuşmayacağım ama sözlerimin, Şili
askerleri olarak ant içenlere, bu andı tutmadıkları için ahlaki bir ceza olmasını dilerim.(...) Bana gösterdiğiniz bağlılık ve duyduğunuz güven için hepinize teşekkür ederim.
Her zaman yanınızda olacağım, en azından anılarım yanınızda olacak. Şili’ye ve onun geleceğine inanıyorum.
Bizden sonrakiler, bu karanlık ve acı günü yenmesini bileceklerdir. Sizler, çok geçmeden özgür insanların, daha
iyi bir toplum kurmak için yürüyeceği yolları açacağına
inanıyorum!
Yaşasın Şili!”
Allende, 11 Eylül sabahı son kez böyle seslendi halkına,
son kez yankılandı sesi radyolardan, cuntacı askerler yayını kesene kadar.
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Şili’nin ilk sosyalist başkanıydı Salvador Allende. 26 Haziran 1908’de Valparaiso’da varlıklı bir ailenin çocuğu
olarak doğmuştu. “Kızıl Allende” olarak anılan ve bağımsızlık mücadelesine katılan büyük dedesinin yolunu
izleyen Allende; tıp eğitimini seçer. Yükseköğrenimine
başlamadan önce askerliğini yaparken bir haksızlığı
eleştirdiği için hapis cezası alır. 1926’da tıp eğitimine
başlar. Politikayla da aktif olarak bu dönemde ilgilenir.
Şili Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Derneği üyeliği,
Üniversite Konseyi üyesi ve öğrenci Federasyonu ikinci
başkanlığını yapar. Politik faaliyetlerinden dolayı okuldan
uzaklaştırılır. Devrimci şair Pablo Neruda ile dostluğu da
bu dönemde başlar. 1932 yılında üniversiteden mezun
olur. Başarılı bir “sosyal tıp” uzmanı olan Allende, 1933
yılında kuruluş çalışmalarına katıldığı Sosyalist Parti’den
milletvekili adayı olur ve 1937’de milletvekili seçilir.
1938’de Sosyalist Parti Genel Sekreter Yardımcısı olur.
Cerda’nın Halk Cephesi hükümetinde ise sağlık bakanlığı görevinde Şili’de ilk kez ciddi bir sosyal sağlık hizmetleri ağını oluşturur Allende. 1942’den sonra başkanlık
seçimlerine katılır ancak seçimler sol ittifak için yenilgiyle
sonuçlanır. Üç kez başkanlık seçimine katılan Allende,
hepsinde de başarısız olur. Sosyalist Parti içinde ılımlı
aday arayan kimi gruplarca istenmemesi de Allende’nin
seçilememesinde etkili olur.
1960’lı yıllara gelindiğinde ise ağır ekonomik koşullar
grevlerin, gösterilerin ve fabrika işgallerinin artmasına
neden olur. Daha önce üç kez seçimi kaybeden Allende,
dördüncü kez aday olur. Bu arada Komünist Parti, Neruda’yı, Allende’nin karşısına aday olarak çıkarır. Unitad
Popular’ın (Halk Birliği) diğer partiler içinde ılımlı aday
arayışı sürerken, Allende birliği toparlar. 4 Eylül 1970 seçimleri, Halk Birliği adayı Allende’nin seçimleri kazanma1072
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sıyla sonuçlanır. Şili’de yeni bir sayfa açılır. Allende devlet başkanıdır artık.
Yeni bir sayfa açar Allende Şili’de. Ülkenin ekonomik büyüme hızının son derece düşük olduğu Şili’de devlet
başkanı olur. Ülkenin dış borçları 3 milyar doları geçmiştir. İhracatın büyük kısmı bakıra dayanır ancak bakır,
Amerikan tekellerinin elindedir. Şili Amerika’nın yeni sömürgesi durumundadır. Allende’nin amacı da Şili’de ekonomik ve toplumsal bir dönüşüm gerçekleştirerek,
sosyalizme giden yolu açmaktır.
2 Aralık 1970’te toprak reformu yasası uygulanmaya
başlanır. 11 Temmuz 1971’de ise parlamentoda oy birliği
ile bakır madenlerinin millileştirilmesine karar verilir.
Uluslararası tekellerin ellerindeki kuruluşlar denetim altına alınır, özel bankalar devlet denetimine geçirilir. Bunları çelik plantasyonunun, elektrik şirketinin ve kömür
sanayisinin devletleştirilmesi izler.
Allende’nin seçilmesine karşı çıkan ABD, bu dönüşüm
uygulamalarına sessiz kalmaz. Allende’nin başkanlığı,
Şili Parlamentosu tarafından onaylanana kadar sabotaj
faaliyetleri örgütler. Üretim ve dağıtım sistemlerini bozmayı amaçlar. Ekonomik ambargo uygular.
Bankalardan bütün para çekilir, radyo ve basından psikolojik bir savaş başlatılır. Basın sürekli “Komünizm”
tehlikesinden dem vurur. Allende yanlısı genelkurmay
başkanı öldürülür. Ordunun kongreyi kapatması için tehditler başlar. Amerikan emperyalizminin tüm bu uygulamaları, Allende’nin başkanlığının onaylanmasını
engelleyemez ancak ABD de faaliyetlerinden vazgeçmez.
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Anaconda, Kencott, ITT gibi uluslararası tekeller, ABD
emperyalizminin Şili’deki kollarıdır. ABD, verdiği bazı kredileri keser. Bakırın millileştirilmesi, ABD ekonomisine
açık bir darbe vurur. ITT ve CIA, 1970 ve 1971 yılında iki
kez darbe düzenlemeye çalışır ancak başarılı olamaz.
Allende’nin ekonomik politikasına karşı uluslararası düzeyde ekonomik baskılar başlar. Amerikan bankalarının
yanı sıra Dünya Bankası ve Avrupa bankaları da Şili’ye
verilen kredileri durdurur, başka ülkelerin Şili’ye yatırım
yapması, kredi vermesi ve ticari ilişki yürütmesi engellenir. Dış borçlar baskı aracı olarak kullanılmaya başlar.
1972 yılına gelindiğinde karşı devrimci büyük bir eylem
düzenlenir. Tüccar ve esnaf boykotu başlar. Bu boykotu
kamyon sahipleri ve ulaşımcıların boykotu izler. İşveren
konfederasyonları, toptancılar, tüccarlar, esnaflar bu harekete katılsa da boykot başarılı olmaz. Halk seferber
edilir ve işçiler üretimi sürdürür.
Allende, BM’de yaptığı bir konuşmada Şili’ye düzenlenen
komployu açıklar. Bu konuşmada Allende, Şili’yi, Neruda’nın sözüyle şöyle ifade eder: “Şili sessiz bir Vietnam’dır!” ABD’nin ambargosu ve darbe tezgâhları, ne de
işbirlikçi sermayenin çabası Allende iktidarını sarsmaz. 4
Mart 1973’te yapılan yerel seçimlerde faşist partiler gerekli
oyu sağlayamadığı gibi Allende seçimden güçlenerek çıkar.
Bu durum karşısında ABD, taktik değiştirir. Üç yönlü bir
hareket başlatır. Şili’yi ekonomik olarak boğma, Şili ordusu ile eskiden var olan ilişkileri güçlendirme ve faşistlerle bağları geliştirme... Allende’yi “yasal” yollardan
devirmeyi başaramayan ABD, tüm dünyaca bilinen yola
başvurur. İşbirlikçi tekellerin ABD ile olan bağı görülme1074
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yecek durumda değildir. Allende, ABD’ye ve işbirlikçi tekellere, faşist yapılanmalara karşı yürütmesi gereken politikada yetersiz kalır. Şili genelinde “yurt ve özgürlük”
adlı faşist gruplar katliamlara başlar. Yüzün üzerinde
insan öldürülür. Sabotajlar düzenlenir. 29 Haziran’da
darbe denenir. Ağustos’ta, Allendeci subaylar ordudan
ayrılmak zorunda kalır. Meclisteki faşistler Allende’nin iktidarının meşruluğunu yitirdiğini savunsalar da halk Allende’yi sahiplenir. 4 Eylül’de 800 bin kişi Allende lehine
büyük gösteriler düzenler. Ancak ABD’nin, CIA’nın, işbirlikçi-tekelci burjuvazinin, faşistlerin Allende iktidarını devirmek için sürdürdüğü politika karşısında halkın
silahlandırılmaması ciddi sonuçlar yaratır. Kuşkusuz ki,
halkın silahlandırılmamasının özünde, Allende’nin barışçıl yoldan sosyalizmi kurma anlayışı vardır.
Allende seçimle iktidara gelip, parlamentoda kazandığı
çoğunluğa dayanarak ülkede sosyalizmi kurmaya çalışmıştır. Emperyalizmin yeni sömürgesi durumundaki bir
ülkede barışçıl yoldan sosyalizmi kurmak mümkün olabilir miydi? Tarih, bunun imkânsızlığını zaten ortaya koymuştur. Ancak bir kez daha vurgulamak gerekirse,
Allende iktidarının “oy çoğunluğu” dışında bir gücü
yoktur. Doğal ki, CIA ordudan, kitle örgütlerine, siyasi
partilere, bürokrasiye dek tüm alanda bir faaliyet yürütür
ve 11 Eylül’de bir darbe düzenlemeyi başaracak hale
gelir. Allende, iktidarı, parlamentoda çoğunluk sağlamak
olarak algılamasaydı sonuç böyle olmazdı kuşkusuz.
Sorun devlet yapısını parçalayıp yeni bir sistem kurmaktadır. Allende ne yazık ki, oligarşik devlet mekanizmasını
parçalayamamış ve bu da onun sonunu hazırlamıştır.
Başkanlık sarayında kuşatıldığında istifa etmesi için 24
saat süre tanınır Allende’ye. Cevabı nettir: “İstifa etme1075
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yeceğim. (...) Şili’yi savunma kararımdan asla vazgeçmeyeceğim bilinmelidir. Haksız bir davranışla, sadece
kaba kuvvete dayanarak hareket edenlere karşı tarihe
geçecek bir örnek olması için her türlü yola başvurarak,
hayatım pahasına bile olsa direneceğim.”
“Birçok ülkenin ülkesi”, askeri faşist diktatörlüklerin en
çok yaşandığı Latin Amerika’nın Şili’sinde sosyalist bir
lider böyle gider ölüme. Roketlerle, tanklarla dövülür
Başkanlık Sarayı. Yanındaki kırk kişiyle birlikte savaşır
Allende. İki-üç saat süren çatışmada Allende elinde silahıyla çarpışarak ölür.
Ordunun başındaki Pinochet, 11 Eylül’ün ardından insan
avına çıkar. Marksist kanseri söküp atacaktır Şili’nin bağrından! Ölümler, işkenceler, tutsaklıklar, katliamlar, stadyumlara doldurulan on binlerce insana kurulan işkence
tezgâhları... Hepsi ama hepsi bunun içindir. “İnsan hakları, komünistler tarafından yapılan en başarılı propagandadır” diyen Pinochet, daha darbe anında
yaklaşık 350 bin insanı öldürmekten çekinmeyecektir. Bu
resmi rakamların ürkütücülüğü bile o günlerde nasıl bir
vahşetin yaşandığını anlatıyor çok açık olarak.
Tarih boyunca acıların beşiği olmuş bu kıtada, yine acı
dolu geçmişiyle öne çıkan Şili, belki de en acı günlerini
yaşamıştır. Dönemin şarkıları, şiirleri ağlamaktadır. Bugünleri görmeden yazmasına rağmen, sanki bugünler
için yazmış, Şili’de şiir denince akla ilk gelen ozan Neruda:
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“Adımlar bin yıl bu alanı çiğneseler bile
Dökülen kanı silemezler
Binlerce ses bu sessizliği Şaşırtsa bile
Düştüğünüz bu saati
Unutturamaz
Yağmur alandan ve taşların arasından
Oluk oluk akacak
Ama ateşten adımızı söndüremeyecekler
Binlerce gece kara kanatlarıyla
Düşecekler
Bu ölüler tarafından beklenen
Günü yıkmadan
Dünyanın ortasında acının en son beklediği
Kavgada kazanılan adalet gününde
Sizler sessizlik içinde düşmüş kardeşler
Bu ulu günde
Ulu kavgada beraber olacağız.”
“Şarkı olmadan devrim de olmaz.” diyordu, Şili’nin ilk
Marksist devlet başkanı Salvador Allende. “Şarkı” apayrı
bir kültür, bu isyanlar kıtasında. Belki her şeylerini aldılar
Latin halklarının ama şarkı söylemelerinin önüne hiçbir
zaman geçemediler. Müziğin ve şarkının, sömürgeci kültürün kaçınılmaz rolüyle, kozmopolit bir karaktere yol açtığı bir gerçeklik bu kıtada. İspanyollar başta olmak üzere
Portekizliler, Fransızlar kendi şarkılarını, türkülerini, baladlarını dayattılar bu bakir toprakların halklarına. Oysa Kızılderililerin kendi kültürleri, bu kültürün içinde yaşattıkları
müzikleri, şarkıları vardı. Köleci üretim biçiminden feodal
üretim biçimine, oradan da kapitalizme geçiş sürecinde
her şey değişime uğradı elbette. Her şeye rağmen, sınıfsal ve siyasal temelde hep ortak sorunları, sömürüyü, ezilmişliği, dışlanmışlığı anlatan şarkılarıyla, kendi kültürlerini
bir şekilde korudu Latin Amerika halkları.
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Allende’yi Şili halkından koparıp alan, kahpe kurşunu
sıkan eller, bir süre sonra Santiago stadyumunda binlerce Şilili ile birlikte tutsak edilen Victor Jara’ya işkence
yapacaktır. Şili halk müziği olan “Cantador” geleneğinden ürettiği “Nueva Canton” (Yeni Şarkı) hareketinin kurucularından ve bu mücadeleci geleneğin en önemli
isimlerinden biri olan Victor Jara, Şilililerin büyük çoğunluğu gibi yoksul bir ailede doğmuştur. Papaz olmayı düşler hep, ancak yoksul Şilili çocukların çok büyük bir
çoğunluğunun elde edemediği şansı yakalar ve üniversite eğitimi alır. Tiyatrocu olur. Çok başarılı kariyeri olur
tiyatroculukta, hem oyuncu hem de tiyatro eğitmeni/yazarı olarak. Bununla yetinmez. Onun hedefi daha büyük
bir kitleye hitap etmektir. Müziği seçer ve toplumsal mücadeleye adadığı ömründe, bu yolla halkla bütünleşebileceği inancını taşır. İçli şarkılar dökülür ağzından, halkın
acılarını, köylülerin toprak ağalarından çektiklerini, açlığı,
sömürüyü, emperyalizmin Şili’yi nasıl yağmaladığını anlatır notalarıyla, ezgileriyle.
Tarih, Şilinin en tanınan üç ismini; Allende’yi, Neruda’yı,
Victor Jara’yı Eylül ayı içinde ölümün koynunda birleştirecektir.
Allende elde silah darbecilere karşı kahramanca çatışırken katledilir Başkanlık Sarayı’nda. Aynı gün Santiago
Stadyumu’na götürülen on binlerce insanın içinde olan
Victor Jara, şarkı söyleyerek halkına moral vermek isterken dili kesilir önce... Dünyanın en güzel ezgilerini çaldığı
parmakları kırılır sonra... Pes etmez Jara... Kırık parmaklı ellerini çırparak, ayaklarını yere vurarak, ritim tutarak şarkı söylemeye devam eder faşist generallerin
önünde. Öldürerek “sustururlar” Jara’yı. Ve Neruda,
kadim dostu Allende’nin son konuşmasını dinler radyo1078
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dan. Hastadır zaten. Ölümün eşiğindedir. Köyüne döner
o lanet 11 Eylül sonrasında. Yüreğinde Allende’nin,
Jara’nın acısını taşıyarak. Ağır, çok ağır bir yüktür bu.
Ozan yüreği daha fazla dayanamaz ve Allende ile Jara’yı
çok bekletmez bir başlarına… Hastalığından öldüğü
resmi olarak açıklansa da. Şoförü zehirlendiğini açıklamıştı.
İnançlarını hiç yitirmediler. Eğilip bükülmediler zulmün
önünde. İnsana has en güzel değerleri taşıyan yüreklerine, teslimiyetin onursuzluğunu yüklemediler. Şili onları
çok sevdi. Ezilen dünya halkları gibi. Hem onların, hem
de dünya halklarının yüreklerinden taşan sevgi seli hiç
durmamacasına akıyor hala. “Birçok Ülkenin Ülkesi’nde,
bu acıların kıtasının Şili’sinde, bu isyanların coğrafyasında üç insan: Allende, Neruda ve Jara!
YAŞIYORLAR!”
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ŞİLİ’NİN ÖLÜMSÜZ ŞARKISI; VİCTOR JARA
Tavır Dergisi - Şubat 2010
“Faşizm, ellerini kırsa da sen yine türküler söyledin,
Victor Jara!”
Devrimci ozanlık, bedel ister. Çünkü o, halka anlatır, öğretir, yol gösterir. Bu bedelleri geldiğinde o gösterdiği
yolda ölmektir. Victor Jara, dünyada devrimci ozan sorumluluğunu işte böyle taşıyanlardan biri oldu.
Jara, halk kültürü, ozanlığı (Cantador) geleneğinden etkilenerek, döneminin devrimci sanatçı kimliğini oluşturan
isimlerdendir. Sanatı, devrimci kişiliği, dünyanın birçok
yerinde kendisi gibi aynı duyguları paylaşan öğrencilerine yol göstermiştir.
Şili’de 1970-73 yılları arasında sosyalizm mücadelesi
yükselmişti. Sosyalist, halkçı örgütler birleşmiş ve Unitad
Popular’ı oluşturmuşlardı. Victor Jara da, Allende’nin liderlik yaptığı bu partinin çalışmalarında aktif olarak gö1081
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revler aldı, konserler verdi. Bölge bölge gezerek, anlatarak, etkinliklerde yer alarak sosyalizmin propagandasını
yaptı. Nihayet 1970 yılında, eskinin yerini yenisi almıştı
ve Allende iktidara gelmişti. ‘73 seçimlerinde de Allende
hükümeti kazanınca, faşizm bunu kabullenemedi; CIA,
ABD’nin ve tekellerin de desteğini alarak bir darbe gerçekleştirdi. Allende vurulduğunda silahıyla çatışıyordu.
Ardından ülkenin her yeri kan gölüne çevrildi, darbeciler
tarafından. Yüzlerce ölü, binlerce tutuklama, işkenceler,
açlık ve elbette koyu bir faşizm...
Victor Jara o gün, Teknik Üniversite’de bir serginin açılışında türküler söyleyecekti. Fakat bu etkinlik gerçekleşemedi; okuldaki bütün devrimciler, demokratlar,
yurtseverler, şehrin diğer yerlerinden gözaltına alınanlarla birlikte Santiago’daki Şili Stadyumu’na getirildiler.
Victor Jara da içlerindeydi. Stadyumda 5 bin ilerici,
aydın, devrimci, halk... Stadyumun dışında tanklar bekliyor, içerde eli silahlı işkenceciler sorgu yapıyor, işkence
yapıyor. Jara, bu duruma daha fazla tahammül edemedi.
Korkup sinmektense, düşmanın karşısında pusup, sessiz kalmaktansa, dimdik ayakta ölümü coşkuyla karşılayarak durmak yeğdi. Aldı yol arkadaşı gitarını eline. Ve
büyük bir heyecan ve coşkuyla Venceremos marşını
söylemeye başladı. Sesine cevap gecikmedi, yavaş
yavaş yanındakiler, sonra arkasındakiler ve bütün stadyum, şimdi hep bir ağızdan coşkuyla Venceremos marşını söylüyordu. “Venceremos Venceremos, kıralım
zincirlerimizi, Venceremos Venceremos, zulme ve
yoksulluğa paydos... Gelecek mutlaka sosyalizm...”
Pinochet ‘in faşist askerleri önce gitarı aldılar elinden. Ardından gitarı çalan elleri ve bilekleri dipçiklerle kırıldı.
Herkesin gözü önünde, Victor şarkıyı söylemeye çalışı1082
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yordu, stadyum şarkıyı söylemeye devam etti. Daha
sonra öğrenilecekti ki; Victor Jara, elleri, bilekleri kırıldıktan sonra, soyunma odalarına götürülmüş, orada ağır bir
işkence görmüş, ilk önce, kafasına tek kurşun sıkılmış,
ardından bedeni kurşunlarla delik deşik edilmiş. Santiago sokaklarında daha sonra ölü bedeni bulunduğunda,
vücudundaki kurşunların sayısı toplam 44’tü.

BEŞ BİN KİŞİYİZ BURADA
Beş bin kişiyiz burada kentin bu küçük parçasında
Beş bin kişiyiz
Ne kadar olacağız bilemem
Kentlerde ve tüm ülkede?
Burada yapayalnız on bin el,
Tohum eken ve fabrikaları çalıştıran
İnsanlığın ne kadarı
Açlıkla, soğukla, korkuyla, acıyla,
Baskıyla, terör ve cinnetle karşı karşıya?
Yitip gitti aramızdan altısı
Karıştı yıldızlara
Nasıl dehşet saçıyor faşizmin yüzü!
Kusursuz bir kesinlikle yürütüyorlar planlarını
Hiçbir şey umurlarında değil
Onlar için kan madalyadır,
Kıyım kahramanlık gösterisi
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Tanrım, senin yarattığın dünya bu mu?
Çalışıp hayran kaldığın yedi günlük emek bu mu?
Dört duvar arasında tükeniyor ömürler
Sanki hiç geçmiyor,
Yakarı yalnızca ölümün bir an önce gelmesi için
Ama birdenbire içim sızlıyor
ve görüyorum bu akışı yürek vuruşu olmadan,
Yalnızca makinelerin nabzıyla
ve ortaya çıkıyor askerlerin ebelerinin yüzlerinin
Yalancı tatlılığı
Ya Meksika, ya Küba ve tüm dünya ağlıyorlar bu alçaklık
karşısında!
On bin el buradayız üretmekten yoksun bırakılmış
Ne kadarız hepimiz tüm ülkede?
Başkanımızın kanı, yoldaşımızın,
Daha güçlü vuracak bombalar ve makineli tüfeklerden!
İşte böyle vuracak bizim yumruğumuz da yeniden!
...
Hiç görmemiştim böylesini
Hissetmiş ve hissetmekte olduğum
Yeni bir tohumun doğumu olacak bu...
Jara-Şili Stadyumu, Eylül 1973 Çeviri: T. Asi Balkar
(Victor Jara’nın, stadyumda yazdığı ve elden ele dolaştığı söylenen
son bestesinin sözleri.)

Victor Jara, 28 Eylül 1938’de Santiago’nun Quiriquina
kasabasında doğdu. Küçüklüğünde çok yoksulluklar çekmişti. Evlerinde kiradaydılar. Altı kardeştiler... Babası,
başka bir kasabada, bir çiftlikte çalışıyordu.
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“Chillan Viejo’dan 12 km uzaktaki Quiriquina kasabasında otururduk. Küçük bir kasabaydı. Evimiz bizim değildi, kiradaydık. Altı kardeştik. Et yediğimiz günler
bayramdı bizim için. Neden böyle olduğunu bilmiyordum
o zamanlar... Sonradan öğrendim. Kışlar nasıl da uzun
sürerdi. Bitmek bilmezdi bir türlü. Soğuk bizi çok ürkütürdü, yeterince giysimiz yoktu. Çok yoksulduk. Kendimi
bildim bileli evimizde gitar vardı diyebilirim. Anımsıyorum,
çok küçükken de tutkundum müziğe. Annem çalardı evdeki gitarı, biz Şilililerin dediği gibi, ‘cantador’du. Zaman
zaman kasabada düzenlenen partilere, törenlere davet
edilirdi. Altı çocuğunun en küçüğü olduğum için yanında
beni de götürürdü. Annem çalarken o tahta kutudan
çıkan ezgiler içime işlerdi. Daha sonra annem restoranda çalışmaya başladıktan sonra, üçümüzü okutma
olanağı doğdu. Önce Los Nogales Mahallesinde oturduk. Toprak bir evdi. Hepimiz aynı odada yatıyorduk,
başka oda yoktu. Ama köyde de durum bundan farklı değildi, yani alışkındık.”
Jara, okuma-yazmayı ve gitarı halk şarkıcısı “cantador”
olan annesinden öğrendi. Şili türküleri dinleyerek geçen
çocukluğunun ardından 15 yaşına geldiğinde annesi
öldü. Annesinin ölümü üzerine aile de dağıldı.
Öğrenim gördüğü ticaret lisesini bıraktı. Daha sonra İlahiyat Okulu’na yazıldı. Büyük bir boşluk yaşıyordu. “Evet,
papaz olmak istiyordum. Ciddi bir işti. Aslında düşünecek olursam, beni oraya iten yalnızlıktı, annemin ölümünden sonra içine düştüğüm o büyük yalnızlık.
Çevremdeki dünya kalabalıktı, tıklım tıklımdı, ama boştu.
Kendime başka değerler, başka sevgiler, sözün kısası
bu boşluğu dolduracak başka olgular arıyordum. Bütünüyle çalışmakla geçti o iki yıl. Müziği de burada öğren1085
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dim. Kilisenin bir korosu vardı, ben de girdim. İki yıl dolmaya başladığında doğal olarak papazlığın çok ciddi bir
karar olduğunu anladım. Gerçek anlamda gönüllü değildim, çok başka şeyler itmişti beni oraya.”
İlahiyat okulunu bitirdikten sonra, papazlık yapmaz. Aklında başka şeyler vardır. Daha sonra tiyatro okuluna yazılır. “Tiyatro okuluna girdim. Kız kardeşimin kocasından,
yani eniştemden sakladık olayı. Adam işçiydi, öğrendiğinde kıyamet koptu evde. Kız kardeşimi üzmemek,
daha kötü olaylara neden olmamak için evden ayrıldım.
Önceleri okulda saklandım, akşamları bir yere kıvrılıp yatıyordum. Ama çok zordu. Sonunda dayanamayıp müdüre çıktım; bir burs verdiler. Böylelikle bir şeyler
alabiliyordum. Ve peynir ekmek yiyordum. Arkadaşım
Nelson Villagra’ya Güney’den bir yiyecek paketi geldiğinde deliler gibi yiyorduk. Hemen Cousino Parkı’na
gider hastalanıncaya kadar tıkınmayı bırakmazdık...
Günler böyle geçiyordu. Şili Üniversitesi Tiyatro Okulu’nda, önce birkaç küçük iş yaptıktan sonra yönetmenliğe başladım. Yaşamımın büyük bir bölümünü kapsayan
bu olaylardan sonra, sanatımın temelini doğa ve insan köylü- üzerine kurmam çok doğal değil mi; onlarla kökleşmiş kan bağım var.”
Tiyatro konusunda da gittikçe uzmanlaşır. Yönetmenlik
yaptığı oyunlar yurtdışı, yurtiçi turnelerine çıkar. Başarılı
oyunlara imza atar.
Burada aynı zamanda Şili Üniversitesi’nin korosuna
girer. İlk bestelerini de burada yapar. Daha sonra Yeni
Şarkı (Nueva Cancion) akımının öncüsü olan Violetta
Parra’yla tanışır. Violetta Parra; şair, müzisyen, ressam,
heykeltraş çok yönlü bir sanatçıdır. Aynı zamanda Latin
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Amerika’da “Yeni Şarkı” akımının anası olarak görülür.
Victor Jara, Parra’dan çok şey öğrenir, esinlenir. Violetta
Parra; İnka, Aztek kültürlerinden, eski ozanlık geleneğinden yola çıkarak, Akdeniz’in esintisi ve Afrika’nın ritimlerini kullanarak müziğini icra etmektedir. Yeni bir duyarlılık
getirmiştir müziğe.
Victor Jara da, Violetta Parra’nın öncülük ettiği bu akım
içerisinde yoğruldu. Bunu geliştirdi, çok sesliliği kullandı.
Politik örnekler verdi. Besteleri, şarkıları; sömürgeciliğe,
insanın sömürülmesine karşı duruyor, sosyalizmin, yeni
insan mücadelesinin de sesi oluyordu. Victor Jara, çok
hızlı duyuldu. Nerede emekçilerin, ezilenlerin bir çığlığı
var, Jara’nın şarkıları da oradaydı. Konserlerde, dinletilerde, eylemlerde, grevlerde, okul bahçelerinde, fabrikalarda türküleriyle mekik dokuyordu. Kısa sürede halkın
gönlüne girmişti.
Devrimci duruşu, şarkılarındaki perspektif, gitarı kullanmadaki ustalığı ve yeni bir söylem biçimiyle bütünleşiyordu. Yerli gırtlağıyla, ozanca söylüyordu şarkılarını.
Sesinde farklı bir buğu, ton vardı, güçlüydü sesi. Kendisinden sonra gelecek olan Quilapayun, Inti İllimani gibi
gruplara öncülük eder, onları etkiler. Onlar da Victor Jara
gibi devrimci müzik yapmaktadır.
Victor Jara’yı anlatan “Ölümsüz Şarkı” adlı kitapta,
Jara, kendini ve müziği kendi kalemiyle anlatırken şöyle
diyor (Yazıdan, sadece belli bölümler alıntı yapılmıştır):
“Halk üzerine pek çok yapıt gerçekleştirilebilir. Ancak,
hepsi büyük bir sanatsal ciddiyet ister. Özellikle, ormanın
ortasındaki ağacı görmemizi engelleyen entelektüel süslemelerden arınmak gerekir.
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Çok savaşmak gerek daha. Geçmişte ekilen kötülük tohumlarını temelinden söküp çıkarmalı; para kahramanları toprağımı acımasızca böldüler, ölüm oranı dünyada
en çok benim ülkemde yüksek. Umarım, ülkemin ve
bütün kıtanın büyük zaferi kutladığı günü görecek kadar
yaşarım; herkesin okuma yazma bildiği, esaretin, sömürünün, Kuzey Amerika emperyalizminin, demokrasi ve
özgürlük maskeleri altında gizlenen tüm mafyanın toprak
altına gömüldüğü günleri umarım görürüm.
Yollarını bizden ayrı sürdürenlerin önünde, bizimkilerle
bütünleşerek şarkı söylemek istiyorum. Devrimci şarkı,
devrimci bir güçtür. Bütün üçüncü dünya ülkelerinde
sözü geçen bir silah...
Halka inilmez, çıkılır. Biz entelektüeller, sanatçılar, sık
sık halkın önünde babacan veya Mesihi tavırlar içine gireriz. Bu büyük bir ideolojik yanılgıdır. Birçok kişi bu söylediklerimi polemik olarak yorumlayabilirler. Ama gerçek
olan, benim söylediğim. Halka gerçek kültürel köklerini
göstermek gerekir.
Devrimci şarkılarla ticaret yapmıyorum ben. Öyle olsaydı, bugün altımda son model bir arabam, havuzlu bir
evim olurdu. Tam aksi bir tutum içindeyiz biz. Şarkıların
devrimcisi olmak, üstü başı yırtık pırtık, bir deri bir kemik
gezmek, ahırda yaşamak da değildir. Uyum, prensip sorunudur.
Çamaşır yıkayan kadının, saban süren, madene inen,
denize ağ atan adamın, kendi eşinin, çocuklarının, iş arkadaşlarının dostu olduğunu hissetmelidir insan. Bizi
şarkıların yanında, daha iyi, daha insanca bir yaşam
kurma isteği özlemi de birleştirmelidir.
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Ben üniversiteye gidemeyenler, zor koşullarda çalışanlar, aldatılan insanlar için söylüyorum. Yani ‘halk’ için.”
Victor Jara evli ve iki çocuk babasıydı. Eşi Joan Jara İngiliz asıllıydı, bir de kızları Mandy ve Manuela vardı. Karısı katliamdan yıllar sonra, 1994 yılında “Fundacion
Victor Jara” (Victor Jara Vakfı)’nı kurdu. 2003 Eylülünde, ölümünün 30. yıldönümünde katledildiği Estadio
Chile Stadyumu’nun ismi Victor Jara Stadyumu olarak
değiştirildi. 9 Aralık 2004’te ise yargıç Juan Carlos Urruti
emekli subay Mario Manriquez Bravo hakkında dava
açtı. Bu subay, o dönem stadyumdaki en yetkili kişiydi.
Ölümlerden o sorumlu tutulmuştu. Victor Jara Vakfı’nın,
eşinin mücadeleleri bitmedi, çabalar devam etti. Ve en
son 2008’de mahkeme süreci yeniden başladı. 26 Mayıs
2009’da kurşun sıkan askerlerden Jose Adolfo Parades
suçlu bulunarak tutuklandı.
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MANİFESTO
Ne türkü söyleme aşkımdan ne de sesimi dinletmek için
değil bunca türkü söylemem
Benim namuslu gitarımın sesi hem duygulu hem de haklıdır
Dünyanın yüreğinden çıkar,
bir güvercin gibi kanatlı,
kutsal su gibi şefkatli,
okşar gitarım öleni ve yiğidi
Şarkım amacına kavuşur
Violetta’nın dediği gibi
Pırıl pırıl coşkulu durmak bilmez
ve bahar kokan bir işçidir!
Gitarım ne zenginlerin gitarıdır,
ne de başka bir şeyin
Şarkım bir yapı iskelesidir
eriştirir bizi yıldızlara
Katıksız gerçekleri,
şarkısında söylerken bir insan ölmek pahasına,
anlamını bulur o şarkı damarlarında atarken
Şarkım ne gelip geçici övgüler düzer
ne de başkalarına ün katar,
yoksul ülkemin kök salmıştır toprağına
Orada, her şeyin bittiği ve her şeyin başladığı yerde,
söylerim o her zaman yiğit ve derin
sonsuza dek yeni olacak şarkıyı
Victor Jara
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OKMEYDANI Devrimcileşen Halk Kültürü - 1
Tavır Dergisi - Aralık 1997
Eski İstanbul’un bir başka olduğu söylenir. Hele ki göçler
başlamadan önce. Ne aşırı insan kalabalığı, ne trafik
keşmekeşi ne de hava kirliliği... Haliç, lağım kokan bir
bataktık değil. Boğa:, etrafı beton yığını görüntüsünden
uzak. Hava kirliliği ise yok. O dönemler. İstiklal Caddesi’ne kravatsız girmenin görgüsüzlük sayıldığını yazıyor
bazı yazarlar. Yani özlem doludur eskiye dair anlatılanlar.
Ama bu özlem; temiz havası, yeşili, trafik azlığı ve “İstanbul Efendiliğiyle adlandırılan, batı hayranlığıyla bezenmiş kimliğine olsa da, hayat, Orhan Veli’nin şiirindeki
gibi “gözleri kapalı” yaşanmıyor. Çünkü devlet aynı
devlet. Yani; hiç de özlemle anılmayacak kadar baskıcı
ve yasakçı. Daha o zamanlardan yasaklanan grevler,
şiddetle engellenen hak arama çabaları, sansürlenen
filmler, yasaklanan kitaplar, haklarında davalar açılıp tutuklanan yazarlar, aydınlar, getirilen siyaset yasakları,
sürgünlerle ve tüm bunların dayandırıldığı onlarca anayasal maddeyle, önce kapitalizm yeşertilmeye, ardından
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da emperyalizm ülkeye davet edilmeye başlanmış. Bir
yandan ise, gelişmesi için tüm kaynakların aktarıldığı dönemin ticaret burjuvazisine tanınan haklar, kolaylıklar.
Zaten yoksul olan ve bunu yaşamının her anında hisseden halka yönelik sömürü politikaları durmaksızın artıyor.
Halkın ulusal ve kültürel haklarının, değerlerinin, onurunun hiç önemi yok.
1950’lerin ilk yılları, daha fazla karın, sömürünün ve emperyalizme bağımlılığın artması adına, ticari ulaşım ağlarının Anadolu kent ve köylerine kadar geliştiği bir
sürecin başlangıcıydı. Anadolu halkları, bir yandan elektrik ve telefon direkleriyle tanışırken, bu ulaşım ağıyla
gelen katarlar, onları şimdiye kadar hiç adını duymadığı
ve ihtiyacı olmayan ürünlerle de tanıştırdı. Amerikan
ürünleriydi bunlar. Radyoların, gazetelerin ve politikacıların müjdeleriyle girdi bu ürünler, Anadolu’nun yoksul insanının hayatına. Adı, Amerikan yardımıydı; Marshall
Yardımı. Ama gelen yalnızca ürün değil, yoğun bir sömürü paketiydi. Azıcık olan tarlalarında, traktörlerin gezinip de ürünlerinin artacağına dair bir an umutlandı
yoksul köylü. Ama yeni çıkan toprak kanunları, artan vergiler, hiç de müjdeli bir haber gibi değildi. Amerikan artık
ürünleriyle birlikte yeni bir kültürle de tanışan halk, tüm
bu politikaların kendisini yoksulken daha yoksul kılacağını ve hayalinden bile geçiremeyeceği uzak diyarlara
sürükleyeceğini tahmin edemezdi. Çok değil bir kaç yıl
sonra, çerçilerin getirdiği Amerikan cikletlerini, süt tozunu
bile alamayacak kadar yoksullaşan halkın tek çaresi kalmıştı; eldekini avuçtakini satıp şehre göç etmek. Ne yapacaklarını, nerede kalacaklarını bilmeden... Ama umut
oradaydı! Orada işsiz, aşsız ve evsiz kalınmazdı. Büyükler öyle demişler, kendilerini oraya çağırmışlardı. Anadolu köylüsü taşı, toprağı altın denilen o diyarın.
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İstanbul’un yolunu tuttuğunda, yanlarında götürebilecekleri bir şey kalmamıştı. Namusları dışında... Bir de alışkanlıkları...
Ne devlet karşıladı onları, ne de özlemle anılan İstanbul
efendileri. Bir “hoş geldin” bile denmedi yoksul köylüye.
Kapılar açılmadı ardına kadar. Bir lokma ekmek, bir tas
çorba paylaşılmadı. Ne ev verildi kendilerine, ne bir sıcak
gülümseme, ne de Allah’ın bir selamı. Anlamışlardı, hallerine acıyan yok, başlarının çaresine bakacaklardı.
Ürkek, şaşkın ve çaresizlikle yöneldiler tek göz kondularını yapmaya. Ama şehrin çok uzağında.
Çünkü ne apartmanlarda yaşayabilecek güçleri vardı ne
de kondularını oraya dikebilecek izinleri. Arsa mafyaları
ve bezirgânların izniyle ve onca borçlanmayla dikebildikleri kondular da, yeni bir yaşam başlıyordu artık İstanbul’da. Devlet, ucuz işgücüyle, açlığı ve çaresizliğiyle
Anadolu’nun yoksul insanını çok uluslu şirketlere ve
onun işbirlikçisi yerli burjuvaziye sunmuş; yoksul halk ise
her şeye rağmen değerlerini, geleneklerini bozmadan,
tok yaşamanın yollarını arayacak bir mücadelenin içine
girmişti.
Dilleri farklı, umutlan farklıydı. Yürüyüşleri, oturuşları, kalkışları, kıyafetleri, yemekleri, oyunları, türküleri farklıydı.
Sevinçleri, üzüntüleri, ağlayışları, gülüşleri, korkuları, öfkeleri farklıydı. Yiğitlikleri farklıydı. Farklı olan tüm yanlarıyla İstanbul’a geldiler ve tüm özellikleriyle İstanbullu
oldular.
Yoksulluklarını oluşturan baskı ve zulüm düzenine karşı
onurlu bir isyan tarihine ve bu tarihi oluşturan kahraman1093
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lara sahip Anadolu Halkı, tüm değerleriyle birlikte, kendisine umut olan kahramanlarını da beraberinde getirdi
şehre; Pir Sultan’larını, Bedreddin’lerini, Dadaloğlu’larını
ve daha nice kahramanını da beyniyle ve türküleriyle taşıdı İstanbul’a. Aç, açık yaşanabilirdi belki ama onlarsız
asla. Umutsuz yaşanır mı? Açlığın, yoksulluğun ve zorbalığın şehirdeki uzantısıyla olan yaşamlarında, onları
tekrar yaratmakta gecikmedi Anadolu Halkı. Onlar; devrimcilerdi. Umutlarının yeni ismi...
İstanbul’un ve tüm ülkenin tarihi; gelip geçen zorba iktidarlar, yeni ve daha da ağır ekonomik, siyasi politikalar
ve bağımlılığı artıran ilişkilerin karşısında onurlu, başı
dik, teslim olmayan, adaletli, özgürlüğü, bağımsızlığı
temsil eden devrimcilerle yazılıyor. İnsanı yozlaştıran,
bencilleştiren ve kendi yaşamına dahi yabancılaştıran
kültürel gericiliğe karşı yoksul emekçi halk, kendi değerlerini devrimci değerlerle buluşturuyor ve bu kültürü besliyor, büyütüyor. Bu tarihsel gelişim içerisinde, halkın
kültürel yaşamına yeni, devrimci değerler ve gelenekler
ekleniyor. Böylesi bir süreç içerisinde birçok emekçi semt
gibi, Okmeydanı da ayrı bir öneme ve değere sahip. Okmeydanı’nın tarihsel süreci, İstanbul’un ve giderek ülkenin yakın tarihini birçok yanlarıyla özetliyor.
Ana halkalarıyla Okmeydanı semtini anlatmak isliyoruz
sizlere. Şehrin göbeğinde ama ondan çok uzak; devletle
sürekli karşı karşıya ve polisin baskısının hiç eksik olmadığı; devletin yerel hizmetlerinden ya hiç ya da yarım yamalak ama bin bir mücadeleyle yararlanıldığı; elektriğin
günde birkaç kez kesildiği; düzen partilerinin seçim önceleri uğramaya çalıştığı ama taşlanarak kovulduğu;
inançlarını ve kültürlerini korumak için direnen, bağrından çıkardıkları devrimcilerle ve onların özverili, kahra1094
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manca mücadeleleriyle yepyeni umutlar kazanan, şehitler veren halkıyla Okmeydanı, bir anlamda gerçek İstanbul’dur, bir anlamda da Anadolu nun kendisi, kimi gazete
manşetlerine göre ise “ayrı bir devlet gibi!”
PİYALEPAŞA, MAHMUT-ŞEVKETPAŞA İSİMLERİ
SİZİN İÇİN fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Ya da Fetihtepe, Örnektepe, Kaptanpaşa... Ama Okmeydanı dediğimiz zaman, hiç gitmemiş, görmemiş olsanız da,
hakkında söyleyebileceğiniz birçok şey vardır. Yukarıdaki
isimler de, Okmeydanı semtini oluşturan mahalleler...
Eğer Şişli, Çağlayan ya da çevre yolu ile Topkapı yönünden gelirseniz, semtin merkezi, Anadolu Kahvesi adında
bir duraktır. Diğer bir merkez ise, hemen onunla bitişik
olan Şark Kahvesidir. İlki Mahmut Şevket Paşa Mahalle’sine, diğeri ise Piyalepaşa Mahallesi’ne ait... Merkezden aşağıya, ara sokaklara girdikçe, hemen her
sokaktaki duvar yazıları karşılar sizi. Kısa sürede silinen
ama inatla tekrar yazılan, kimi yerde boya üzerine boya
vurulması nedeniyle duvarların neredeyse kalınlaştığı,
kimi yerde aceleyle ve bu nedenle özensiz, kimi yerde
itinayla yazılmış yüzlerce, yüzlerce duvar yazısı Okmeydanı’nın tüm sokaklarını doldurmuştur. Kimi duvarlarda
ise, zamana adeta meydan okurcasına silinmeden kalmış ama solmuş, 12 Eylül öncesinden kalma yazılar
göze çarpar. Tek katlı çok eski, yıkılmaya yüz tutmuş, tek
tük kalmış gecekondu evleridir bunlar.
Daha da eskilere, 40-45 yıl öncesine gittiğimizde ise,
şimdiki Okmeydanı’nın yerinde bomboş bir araziyle karşılaşırız. 1950’li yıllarda, şimdiki beton yığınlarının olduğu arazide, sahipleri Arnavut olan birkaç mandıradan
başka hiçbir şey yoktu. Okmeydanı’na ilk yerleşenler; Arnavutlar’dı. Daha sonra ise, 1960’dan itibaren Erzincan1095
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lılar ve Sivaslılar bu boş arsaların ilk sahipleri oldular.
Sahip olmaları ise hiçbir resmiyete dayanmıyordu. Tapulu olmayan ve vakfa ait arsalar, ilk gelenlerce telle çevriliyor, örneğin Arnavutlar’da olduğu gibi bir mandıra
açılıyor ve geri kalan arazi otlak olarak kullanılıyordu.
Aynı yıllarda göçlerin başlamasıyla birlikte, parsellenen
ve telle çevrilen araziler, yoksul köylüye, sahipleri tarafından para karşılığı verilmeye başlandı. Kimse sormuyordu; “Sana bu arsayı kim verdi. Tapusu nerde, senin
burada hakkın yok” diye. Kimse cesaret edemiyordu;
“Biz buraya gecekondu yapacağız” diyerek o arsanın bir
kısmını almaya. Parayı verip arsayı uyanık tüccardan
satın alıyorlardı.
Okmeydanı’na ilk yoğun göç, 1965’lerde Sivas ve Erzincan yöresinden oldu. Erzincanlılar, daha sonra Ümraniye
ve Dudullu tarafına yöneldiler. İlk yerleşilen bölgelerin başında ise, bugün “Şark Kahvesi” diye anılan bölge geliyordu. O bölgenin sahibi ise, Ali Rıza adlı Erzincanlı bir
tüccardı. Arazileri parselleyenler, aynı zamanda çevrenin
de ileri gelenleriydi. Bürokrasiyi bilen, karakolunu, komiserini, hakimini tanıyan, belli bir çevre edinmiş böylesi
insanlara ise, yeni göçmüş yoksulların çok ihtiyacı vardı.
Ali Rıza da bu uyanıklardan biri. O zamanlar sinemacılık
ve kahvecilik yapıyor. Arazi sahibi olmasından öte, oraya
önceden yerleşmiş ve çevreyi tanıyor olması çok önemli.
O dönemde, kahvesi olanların büyük bir prestiji var. Anadolu’dan göçen ve danışacakları birine ihtiyacı olan çaresizlerin ilk gittikleri insan: kahvehane sahipleri. İşte o
dönemde, bomboş ve tapusuz arazileri halka. Arnavutlar
ve Ali Rıza gibi insanlar sattılar.
Arsalar, daha çok tanıdık ya da akraba çevresine satılıyordu. Bu nedenle yörelerin, köylerin insanları, yoğun
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olarak belli bir mıntıkada toplandılar. Tek tük başka bir
bölgede ya da sokakta olanlar ise, daha sonra göçenler.
Bu nedenle Sivaslılar bir bölgede, Giresunlular bir bölgede, örneğin Ordulular, Mahmut Şevket Paşa’nın bir
bölgesinde, Tuncelililer ise başka bir bölgede bir araya
geldiler.
“Şark Kahvesi’nden topa bir vurduğumuzda, Direniş Parkı’nda hatta daha da aşağıda ancak yakalardık topu.”
Göçün asıl olarak yoğunlaştığı 1970’lere gelindiğinde ise
Okmeydanı, artık büyük bir gecekondu mahallesiydi.
Kondularında yeni yaşamlarına ayak uydurmaya çalışan
ve aç kalmamak için iş edinmeye yönelen halkın en çok
yaptığı iş, amelelikti. Kasımpaşa’daki amele pazarı; çocuğu, genci, yaşlısıyla dolup taşıyordu. O dönemin bir
diğer popüler mesleği ise, iskeletçilik ve oymacılıktı.
Gençler bu mesleğe çırak olarak adım atmışlar, bir süre
sonra da özellikle ‘80’lerin başında binaların yükselmesiyle birlikte, evlerinin altında açtıkları dükkânlarda bu
mesleği kalıcılaştırmışlardı. Zaman içerisinde oymacılık
ve iskeletçilikte Okmeydanı, İstanbul’un önemli merkezlerinden biri haline geldi.
Geleceği belirsiz, yoksul Anadolu köylüsü, yeni yaşamlarında birbirlerine sıkıca sarılmıştı. O dönemleri
yaşamış bir semt sakini, şöyle anlatıyor insan ilişkilerini:
“O yıllar, şimdiki Okmeydanı’nın yarısı kondu, yarısı da
araziydi. Aşağıya, Baruthane’ ye doğru bomboştu. Top
oynadığımız zaman bazen top aşağıya doğru kaçardı.
Direniş Parkı’nda, hatta daha da aşağılarda yakalayabilirdik topu. Evlerimiz 1977’ye kadar yoğun olarak konduydu ama ‘77’lerden sonra yavaş yavaş tek katlı
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betonlaştı. Aynı zamanda bahçeliydi. O zamanlar hangi
sokağa girilirse girilsin, Belgrad Ormanı misali her taraf
ağaç, her taraf bahçeydi. İnsan ilişkilerimiz ise çok kuvvetliydi. Zaten ya akrabaydık, ya aynı köyden ya da aynı
yöredendik. Bir kaç sokak ötede, başka yörelerden insanlar da vardı, ama aynı kaderi paylaşıyorduk. Birimizin
kondusu yıkılırsa, hemen el birliğiyle yenisini yapıyorduk.
Birbirimizin sorunlarıyla da çok ilgileniyorduk. Yani bugünkü kadar, insanları yozlaştırıcı bir ilişki yoktu. Televizyon da yoktu, birahane de. Herkes birbirini tanıyordu.
Birbirimizle dosttuk ve yardımlaşıyorduk. Akşamları birbirimizin evlerine, bahçelerine gidiyor, misafir oluyorduk.
Ama 12 Eylül tüm bunları yok etti. Birbirimizin evlerine
gitmeye korkar olduk.”
12 Eylül, Hem Yeşili Hem de İnsan İlişkilerini Yok Etti
12 Eylül darbesiyle birlikte Okmeydanı, devrimci avının
en yoğun yaşandığı semtlerden biri oldu. İleride de değineceğimiz, halkın kendi bağrından çıkarıp yetiştirdiği
devrimcilere yönelik bu saldırılar, halkın dayanışma ve
paylaşma ruhunu da zedeledi. Artık bir misafirliğe bile
gitmeye çekinen halk, ne hakkını alabilmek ne de sorununu paylaşabilmek için bir araya gelebiliyordu. Tek gidebilecekleri yer olan kahvehaneler bile sakınca
içeriyordu. Ve halk, bir kez daha yalnızlığa mahkûm
edildi. Umutsuz yaşanmıyor ya, bu sefer umutları da içerideydi, tutsaktı. Darbeyi, giderek daha yoğun hissetti
halk. Daha da fakirleşti, ağızlar bantlandı. Faşizmin, kendisinden istediği tek şey vardı: Yalnızca kendini düşüneceksin, sesini çıkarmayacaksın! 1983 yılında çıkarılan
gecekondu affı ise, zedelenen insan ilişkilerine yeni bir
boyut getirdi. O yıllara kadar sayısı çok az kalmış gecekondular yıkılıyor, yerine binalar yükseliyor, tek katlı evlerin üzerine yeni katlar ekleniyordu. Ama tüm bunlarla
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birlikte kendilerine,, belki de köylerini hatırlatan tek şey
olan ağaçlar da bir bir yok oluyordu. Artık Okmeydanı bir
beton yığınıydı; soğuk, çirkin ve acımasız.
“Binalar yükselince yeni yeni insanlar gelmeye başladı. Gelenler, sadece aynı yörenin insanı da değildi. Örneğin; Tunceliler’ in bulunduğu sokağa Giresunlu ya da Ordulu aileler
geldiler. Böylece akraba ilişkileri de yavaş yavaş kopmaya
başladı, ilişkiler akrabalıktan kopup dağılarak diğerlerine de
yöneldi ama öyle çok yoğun değil. O eski dostluk ortamı
iyice parçalandı. Sadece kendimizi düşünür olduk. Kim
kimdir, necidir, bir derdi var mı, varsa yardımcı olalım... Yani
aslında apolitikleştikçe, düşüncelerimiz binaya ve paraya
yöneldi. Sahipleri, evlerin alt katını, maddi olarak kendilerini
desteklesin diye dükkân yapıyorlardı. Bu paradan yana düşünme, insan ilişkilerini de zedeledi. Oysa hepimizin derdi,
sorunu bir. O kadar birbirimize benziyoruz ki.”
Bugün Okmeydanı’nda göze ilk çarpan; semtin çarpık ve
plansız oluşu. Hemen hemen tüm sokaklar bir ara geçitle
birbirine bağlanmış. ‘70’lerin sonlarına kadar, elektrik direklerini yalnızca seyretmiş semt halkı. Ama elektrikten
yeterince faydalanamamışlar. Su ise hiç yok. Sadece
merkezi yerlerde, çeşmelerden akıyormuş. Örneğin;
Hasköy’e kadar gidip çeşmelerden su alınırmış. Ya da
kimi evler, bahçelerinin içine kuyu açmışlar, suyu oradan
alırlarmış. Bugün bile, hala kuyu suyundan beslenen evlere rastlanıyor.
“Suyu Kasımpaşa’dan, Hasköy’den ya da Darülaceze’den bidonlarla taşıyarak getirirdik. Gece yarılarına
kadar kuyrukta beklerdik. Yol yoktu. Tarlalardan, çamurların içinden aşa aşa gelebilirdik. 1970’in başlarında,
mazot parasını kendimiz karşılamak suretiyle bir kepçe
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getirttik. Toprak yol açtırttık.75’lerden sonra da gene
kendi gayretimizle taş yol yaptırttık.”
Asıl olarak 1980’e doğru yollar açılmaya, evlere elektrik
ve telefon tesisatı çekilmeye başlanmış. Başlanmış ama
hep yarım kalan ve özensiz çalışmalar bunlar. Her şeyin
o kadar geç ve ağır yaşatıldığı Okmeydanı’nda, tepkiler
ve direnişler de o kadar yoğun yaşanıyor. Çünkü umut
hiçbir zaman yitmedi orada. ‘80’lerde içerideydi ama solmadı; tekrar yeşerdi ve tohumlarını dışarı saçtı. İçerideydi ama teslim alınamadı umut.
Devrimci Süreç Tarihi boyunca, en büyük çelişkisini devletle yaşadı Okmeydanı Halkı. Semtteki öncülerini de bu
çelişkinin içerisinden yarattılar. Devrimciliği seçmeden
önce de tutarlı insanlardı bunlar. Nitelikleriyle kendilerini
gösteriyorlardı. İlk olarak; sevilen, dürüst, delikanlı, sözünde duran insanlar devrimcileştiler. Yüzbaşı (İbrahim
Karakuş), bunlardan biriydi. Sonra Talip Güldal, Yüksel
Karan ve yüzlercesi. Devrimcileşen evlatları sayesinde
Okmeydanı Halkı’nın yaşamı da yeni bir döneme giriyordu. Halk, yaşadığı onca acıyı, gerçeği, artık kendisine
hiç de yabancı olmayan bu dille, bir bakış açısıyla daha
farklı değerlendiriyordu. Çok açık ki; devlet kendilerine
düşmandı. Doymak bilmez aç kurtların sofralarına bir
yemek gibi sunulmuşlardı. “Sömürü, sınıf düzeni, mücadele, kurtuluş, devrim, sosyalizm” gibi kavramlar,
halkın günlük yaşamının bir parçası haline geldi. Neden
ve ne uğruna topraklarında ezildiler, buralara sürüklendiler; neden ve ne uğruna bu baskı ve sömürü cenderesine karşı mücadele edilecek? Bunları kavramaya
başlamışlardı. Bir zamanlar köylerinden kopup hiç tanımadıkları bu diyara gelirken beraberlerinde taşıdıkları,
yüzlerce yıllık zalime karşı isyan geleneği, sonunda
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vücut bulmuştu. Bu gelenek, bağırlarından çıkardıkları
devrimcilerle devam ediyordu.
İlk olarak, 1975 yılında yazılamalarla tanıştı Okmeydanı.
O yıl, Mustafa Timisi’nin Birlik Partisi’nin bir lokali açıldı
Şark Kahvesinde. Aynı yıl ise Dev-Gençler’i karşıladı Okmeydanı ve o süreçte lokale gelen gençlerin büyük kısmı
Dev-Genç saflarına katıldılar. ‘77’ye doğru ise insanlar,
ideolojik saflarını belirlemeye başlamıştı.
“Ama daha da öncelerine, 70’den de önceye dayanır
devrimcilerle tanışıklığımız. O zamanlar hep gecekonduydu buralar. Fakat öylesine plansızdı ki, mahalleye nereden girilir, nereden çıkılır bilinmezdi. Bu nedenle birçok
devrimcinin saklanabilmesi açısından çok elverişliydi.
Hatta Mahir ve Deniz de o zamanlar buralarda bir süre
saklandılar. Çok eskiler bilir bunu. Bu nedenle Deniz
Gezmiş’in asılması ve Kızıldere olayının etkisi, buralarda
çok daha büyüktür.”
Devrimcileri bağrından çıkaran halk, onları kucaklıyordu,
özellikle ‘78’den sonra devrimciler, çok rahat ve biç çekinmeden evlere, inşaatlara gidiyor, insanlarla sohbet
ediyor, bahçelerine misafir oluyor, onlarla çok geniş diyaloglar kuruyordu. Toplumsal olaylar ve özellikle giderek
yükselen işçi eylemlilikleri nedeniyle semtte, çok sık halk
toplantıları düzenleniyor ve halka bir bilinç taşınıyordu.
Meydan toplantıları, 1974’e kadar boş bir arsa olan ve o
yıl halkın yoğun ısrarıyla parka dönüşen Dikilitaş Parkı’nda yapılıyordu. Kahveler ise, en yoğun kaynaşma yeriydi.
“Çoğu zaman, kahvede kâğıt oynarken devrimciler gelirdi. Bildiğimiz, tanıdığımız insanlar; bir sandalye çekip
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otururlardı. Çok değil, beş dakika sonra bir bakmışız, kâğıtları bırakmış, devrimcileri dinliyoruz. Yaşadığımız ama
farkına varamadığımız birçok şeyi onlardan dinler, öğrenirdik. Merak ettiğimiz birçok şeyi onlara sorardık. Güven
verirlerdi, saygı duyulacak, bilge insanlardı.”
Böylesi sıfatlarla anılan insanların devrimcileşmeleri de
hızlı, fakat iradi bir emeğin ürünüydü. O dönemi tüm yoğunluğuyla yaşamış bir semt sakini, bu süreci özellikle
vurguluyor: “Ancak, Yüzbaşı gibi, Talip, Yüksel, Hüseyin
Taş gibi devrimcileri de ortaya çıkaran, bir İbrahim Erdoğan, bir Niyazi Aydın vardır.”
Yağın, şekerin, tekel ürünlerinin ve birçok temel gıda maddesinin bulunamadığı, stokçuluğun alıp başını gittiği bir
dönem 80 öncesi. Devletin ekonomik ve siyasi krizi daha
da yükselmiş, 2. MC Hükümeti, tekelci sermayeye nefes
aldıracak, karlarını artıracak önlemleri, yani zamları bir
yağmur gibi halkın üzerine yağdırmaya başlamıştı. Bir
yandan zamlar bir yandan kısıtlanan haklar, yasaklar, bir
yandan ise kontrgerilla ve MHP’li faşistlerin halka ve devrimcilere yönelik saldırıları, katliamları... Ancak tüm bu uygulamalı, ne grevlerin artmasını ne de halk yığınlarının
devrimci saflara katılımını engelleyebiliyordu. Köşeye sıkışan devlet, iktidar koltuğunu elden kaptırmamak uğruna,
halka azgınca saldırılarını daha da boyutlandırdı.
Kahramanmaraş Katliamı, işte bu dönemde gerçekleşti.
Halkın ulusal kimliği ve dini inançları, CIA kaynaklı emperyalist politikalara, kontrgerilla saldırısına malzeme olmuştu. 27 Kasım 1978’de Kahramanmaraş’ta halk, alevi
olduğu gerekçesiyle faşistlerin saldırısına uğradı ve kadın,
çocuk demeden yüzlerce kişi katledildi. Bu katliam, 16
Mart 1977 ve 1 Mayıs 1977’deki katliamlarla birlikte, fa1102
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şizmin kitle katliamlarına yönelmesinin iğrenç bir boyutuydu. Kahramanmaraş Katliamı, tüm ülkeyi olduğu gibi
Okmeydanı Halkı’nı da sarstı.
Okmeydanı Halkı, çoğunlukla aleviydi, ilk anda ne olduğunu anlayamamışlardı. Gazetelerin yazdığına, televizyonların söylediğine göre aleviler, komünistler camiye
saldırmışlar, bombalamışlar, bunun üzerine Sünnilerle çatışma başlamıştı. Devletin istediği de buydu: Olaylar
buna göre değerlendirilmeli, halkın tepkisi devlete değil
birbirine olmalı, düşman olan devlet değil, bunca zaman
birlikte yaşadığı komşusu, iş arkadaşı olmalıydı. Ancak
halk, gerçeğin hiç de böyle olmadığını, kısa zamanda öğrendi. Gerçeği açıklayanlar; bu katliamın ve çıkan olayların, emperyalizmin böl-parçala-yönet politikası olduğunu,
bu oyuna gelinmemesi gerektiğini söyleyenler, devrimcilerdi. Devrimciler: bildiriler, afişler, duvar yazıları, taşlamalar, toplantılar ve eylemlerle halka gerçeği taşıyordu. Her
hafta sonu tıklım tıklım dolu olan düğün salonları, her seferinde devrimcilerin Kahramanmaraş’ı içeren konuşmalarına tanık oluyordu. O dönemler K.Maraş, Sivas, Çorum
olayları nedeniyle birçok semtte olduğu gibi Okmeydanı’nda da, şehrin merkezine doğru kitlesel yürüyüşler düzenlendi.
Devrimci Sol’un “İşsizliğe, Faşist Teröre ve Hayat Pahalılığına Karşı Mücadele Kampanyası”, eylemlerle
devam ediyordu. O dönemin büyük tekellerinden Ünilever ve Migros’un malları, emekçi semtlere uğramazken,
bu mallar subaylara paket paket dağıtılıyordu. Bu dönemde Okmeydanı Halkı, Migros kamyonlarını kendi
mahallesinde de görmeye başladı. Ancak içinde Hüseyin
Taş ve yoldaşları vardı. Devrimciler, Migros araçlarını kamulaştırıp Okmeydanı ve çevresindeki mahallelerde
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halka dağıtıyordu. Hüseyin Taş, 1 Ağustos 1979 tarihinde, Gürsel Mahallesinde, böyle bir dağıtım sırasında
polisle girdiği çatışmada şehit düştü.
Okmeydanı Halkı’nın devrimcilerle iç içeliği, özellikle
1978’den sonra daha da yoğunlaştı. Faşist terörün giderek yoğunlaştığı, MHP’li faşistlerin emekçi semtlerde sık
sık kahveleri taradığı o dönemde devrimciler, halkın en
büyük güvencesiydi. Faşist teröre karşı halkı koruma
mücadelesi, o dönemin en yoğun çalışma biçimi olarak
öne çıkıyordu. Bu örgütlenmenin en iyi inşa edildiği yerlerden biri de Okmeydanı’ydı. Devrimciler, halkın yoğun
olarak toplandığı kahvelerin çevresinde güvenlik alıyor,
geceleri ise mahallelerin giriş ve çıkışlarında ve hemen
her sokakta nöbet tutarak semti kontrol altında tutuyordu.
Faşistlerin giremediği yerlerde ise, çok sık polis baskınları yaşanıyordu. Bir semt sakini, o dönemin polis baskınlarını şöyle anlatıyor:
“Faşistler, birçok emekçi semte girip tarıyorlar, saldırıyorlar. Hemen her gün, bir kahvenin tarandığını duyardık. Ama bizim buraya, örneğin Piyalepaşa’ ya MHP’liler
gelip de tarayacak düşüncesi hiç yoktu. O derece güven
veriyordu devrimciler. İçimiz bu konuda çok rahattı. Polis
her akşam gittiğimiz kahveleri basardı. Ama gelmeleri
çok tuhaftı: Aniden camlardan atlarlar, hızla içeri dalarlar,
hızla arama yapıp sonra da hızla arabalara binip giderlerdi. Mesela; Nihat Erim’in vurulduğu gün, gene camlardan atlayıp girdiler içeri. Ama en fazla 10 saniye sonra
mahalleden uzaklaştılar. Bir gün, Uğur Gür de kahvelere
dalmıştı. O zamanın meşhur polis şefiydi Uğur Gür. Diğerleri arama yaparken o bağırıyordu: ‘Titre Oligarşi, Burada Dev-Sol Var! Hani nerede?’ Aklınca güç gösterisi
yapmıştı. Ama gene hızla gittiler.”
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Halkın güveni ve sevgisi, devrimcileri polis saldırılarından koruyordu. Bir devrimci, ekip otosu tarafından alınmak istendiğinde, polislerin halk tarafından taşlanması
çok sık rastlanan ve tanık olunan olaylardandı.
Halk, kendisini faşistlerden koruyan, haklarını kendisiyle
birlikte arayan, yol gösteren, kültürlerine ve inançlarına
saygılı devrimcileri koruyor, sahipleniyor ve adaleti de
onlarda arıyordu. “Başkasında aramaya gerek yok ki”
diye anlatıyor aynı semt sakini. “Bir hırsızlık ya da iki
insan arasında bir kavga olsa ya da ne bileyim bir arsa
sorunu yaşansa, hemen devrimcilerin yanına giderdik.
O zamanlar şarap, esrar içen bir kesim vardı. Bu insanlara karşı da devrimciler mücadele ediyordu.”
1978 yılıyla birlikte bir kesim hızla devrimcileşirken, bir
kesim genç ise lümpenleşiyordu. Bu insanlar az da olsalar, kendi bölgelerinde bir güç oluşturmuşlardı. Sınıf
gerçekleriyle uyuşmayacak biçimde serserileşen ve devletin de bilinçli olarak göz yumduğu bu kesime karşı,
semtteki devrimciler tarafından yoğun bir faaliyet başlatıldı. Amaç; öncelikle onurlu ve namuslu yaşamaları, kültürlerine, değerlerine böylesine yabancılaşmamalarıydı.
Esrarın en yoğun satıldığı yer; eski Erdemirler Yazlık Sineması’ydı. Sinemada oynatılan filmler ise, o kesimin isteklerini yerine getiren filmlerdi. Böylesi bir yozluğun en
hızlı yaşandığı günlerde devrimciler, sinemayı bastılar.
Çıkışları kapatıp filmi yarıda keserek izleyicilere bir konuşma yaptılar. Ardından çete haline gelen o insanları,
tek tek izleyicilerin arasından çıkarıp dövdüler. Aynı günlerde, bir başka serseri çetesini de halkın gözü önünde
dövdüler. Devrimciler, bu insanların peşlerini bırakmadılar. Günlük yaşamları denetim altına alındı ve birkaç ay
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içerisinde devrimciler tarafından dövülenler hem esrarı,
içkiyi bıraktılar, hem giyim şekillerini değiştirdiler, hem de
bir işe girip çalışmaya başladılar. Ancak gruplarını dağıtmadılar. Bir süre önce içki-esrar içip serserilik yapan o
gruplar bu sefer, Şişli-Şişhane arasında sefer yapan ve
semt güzergâhı içerisinde kadınlara laf atan bazı minibüs
şoförlerini durdurup uyardılar. Bir zamanlar kendileri sorunken, artık benzer sorunların önüne geçen bir dönüşüme uğradılar.
12 Eylül: Var Olanı Korumak ve
Halka Zarar Vermemek
“Zaman azdı” diyor eski bir mahalleli. “Devrimcilerle öyle
iç içeydik ki... Yayınlarını okuyor, kahvelerde, evlerimizde
konuşuyor, sohbet ediyorduk. Ama darbe çabuk geldi.
Oysa öğrenmemiz gereken çok şey vardı. 12 Eylül, bu
birlikteliği engelledi. Cunta, istediği insanı hemen içeri
atabiliyor, sokağın başından girip sonuna kadar arayabiliyordu. Çocuklar ya cezaevine girdiler, ya saklandılar
ama gizli gizli yapılan birçok şeyle karşılaşıyorduk. Kuşlamalar, duvar yazılamaları... Bazen elimize bir bildiri geçiyordu. Gizli gizli okuyorduk.”
12 Eylül’le birlikte, devletin en yoğun saldırdığı bölgelerden biriydi Okmeydanı. Ancak bu durum, Devrimci Hareket’in semtteki varlığını yok edememişti. Çalışmalar
durmadı. Zor, sınırlı ama devrimcilerin tükenmediğini,
umudun bitmediğini gösteren faaliyetler halka ulaşıyordu. Kuşlamalar. Yazılamalar ve bildiriler darbeyi ve
cuntanın niteliğini anlatıyordu. Ancak süren operasyonların ve darbelerin olması, çalışmanın daraltılmasını gerekli kıldı. Çalışmalar asıl olarak var olanı korumak, halka
ve kendine zarar vermeden yayılmak biçiminde ağırlık
kazanıyordu. 12 Eylül öncesi devrimcilerle yoğun ilişkiler
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yaşayan insanlarla evlerinde ya da esnafsa dükkânlarında tek tek görüşmeler yapıldı. Onlara verilen bir mesaj
vardı. Tek cümlede ağırlık kazanan bu mesaj, halka umudun bitmediğini anlatıyordu: “Mücadele sürüyor!” Çalışma çok titiz, itinalı ve insanlarda güven verip zarar
görmeyecekleri düşüncesi hakim kılınarak sürdürülüyordu.
Kitle çalışması yöntemi ise, asıl olarak yayınlar aracılığıyla oldu. İllegal nitelikli merkezi yayınlar, herkesin korktuğu, her sokak başında askerin olduğu koşullarda geniş
olarak halka dağıtıldı. Yayınlar süreci, hapishanelerdeki
direnişleri anlatıyor ya da “Filistin sorunu” gibi tüm ezilen halkları ilgilendiren olaylara devrimci bir bakış açısı
getiriyordu. Riskli olan yayınlar, az sayıda alınıyor, dağıtılıyor, sonra o insanlardan geri alınıp tekrar dağıtılıyordu.
Örneğin; dergiler 50 insana dağıtılıyordu. Daha sonra bu
dergiler, o insanlardan geri alınmaya gidildiğinde konuşuluyor, soruları cevaplandırılıyor, tartışılıyordu. Ve aynı
50 dergi, bir başka 50 insana dağıtılıyordu. Bu yöntemlerle dergilerin semte girişi, dağıtımı ve saklanması, hem
az olduğu için kolaylaşıyor, hem de bir denetim mekanizması doğuyordu.
Devrimci hareket, az sayıda kadro ve taraftarla, en kötü
koşullarda bile mücadelenin sürebileceğini ve kitle çalışması yapılabileceğini göstermiş, kendi dışındaki sol kesimlerin ise suskun ve yılgın olması, halkın devrimci
harekete olan inancını bir kez daha tazelemiş ve ona
olan güvenini arttırmıştı. Hapishanelerdeki mücadele ve
kolektivizm, Okmeydanı’na da yansımıştı. Hapishanelerde Okmeydanı’ndan da çok insan vardı. Devrimcilerin
aracılığıyla, içeriye birçok yiyecek ve giyecek gönderiliyordu. 19 Mayıs 1984’te, tutsak analarının Taksim’de
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gerçekleştirdikleri çelenk eyleminde, Okmeydanı’ndan
analar da vardı. ‘80 sürecinde, hapishanelerdeki direnişler, 1984 ölüm orucu süreci halka taşınabildiyse, yaratılan
değerler halkın değerleri haline getirilebildiyse, direnişlerin dışarıya yansımasında Okmeydanı Halkı da sürekli
yer aldıysa; bu, devrimci hareketin halkın içinde çalışma
yapmayı, hiçbir koşulda bırakmamış olmamasındandı.
Seçimler ve Devrimciler
1984 seçimleri, Türkiye açısından önemli bir dönemdi.
‘80 döneminde suskun kalmış, yıllarca zam alamayan,
her türlü hakkı kısıtlanmış, eşi, dostu, akrabası hapislerde ezilmiş, korkmuş, konuşamamış ama artık haykırmak isteyen halk, bir mahallelinin deyimiyle ağızlarındaki
bantı çıkarmıştı: “1980 sonrası en yoğun halk toplantıları,
seçim döneminde yapıldı. Delege toplantıları en çok
kahvelerde yapılırdı. Anadolu Kahvesi ise, bunun en
yaygın yerlerinden biriydi. Bir delege toplantısına 100’ün
üzerinde insan geliyordu.”
‘84 seçimlerinde yapılan toplantılarda devrimciler, rahatlıkla konuşabiliyor, halk ise onları saygıyla dinliyordu.
Nakış nakış, titizlikle, yıllar boyu işlenen süreç sonunda
halk, devrimcilere inanıyordu:
“Devrimcilerin bu toplantılarda yaptıkları konuşmaları ilgiyle dinlerdik. Orada doğru düşünceleri koyarak bize
yön verirlerdi. Konuşan devrimciler, zaten hep bizimle
olan, bildiğimiz, saygı duyduğumuz insanlardı. Bu nedenle hiç itiraz etmeden, güvenle dinlerdik.”
O dönem siyasi partiler, kendi altyapı çalışmalarını da
yeni yeni yapıyorlardı. Niteliksiz ve kişiliği bozuk bazı insanlar ise, hızla o çalışmaların önünde yer almaya çalı1108
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şıyorlardı. Ama devrimci hareketin çalışmaları ve toplantılara yön verme çabalarıyla, daha nitelikli insanlar, özellikle SODEP içerisinde delege oldular. Bu çabalar
sonucu, daha duyarlı insanlar öne çıktı. Devlet, suskun
olan halkın, “yasadışı-sol” bir potaya girmesini engellemek, SODEP gibi bir düzen partisinin potası altında sesini çıkarsa bile, bunu kontrol altında tutmak istiyordu.
Bu nedenle. ‘83 seçimlerinin tarihini, “SODEP, çalışmalarını tamamlamadı” diye bir hafta ileriye atmıştı. Devrimci hareket açısından ise bu çalışmanın temeli; insan
kazanmaktı. Genç ve duyarlı insanları, bu çalışmada geri
plandan çıkardı. bazı çıkarcıların çalışmalarının önüne
geçti. Amaç. SODEP içerisinde, ama onun ideolojisi dışında seslerinin çıkmasını sağlamaktı. Bu durum ise, çok
kendine özgü bir sürece ilişkindi. Nitekim ‘86’lara gelindiğinde, gönderilen insanların birçoğu oradan çıkarıldı
ve tekrar devrimci saflara alındılar.
1986 yılında ise, bunca yıllık çabanın sonucu artık hareketin iskeleti kurulmuştu. Hareket, daha güçlü ve kitleseldi. O yıl TAYAD (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri
Yardımlaşma Derneği)’ın kurulmasının ardından, birçok
emekçi mahallede dernekler açılmaya başlandı. Okmeydanı’nda, Dörtyol’da devrimcilerin kurduğu BEYKAD
(Beyoğlu Kültür Araştırma Derneği) ve hastane tarafında
AKAD (Anadolu Küttür Araştırma Derneği), bunlardan ikisiydi. Dernek çalışmaları, semtteki çalışmaların ve faaliyetlerin daha derli-toplu olmaları yönünde büyük bir
fayda sağladı. Ancak çalışmalar hiçbir zaman dernek
faaliyetleri biçiminde kalmadı. Halkın içinde çalışmaktan
hiçbir zaman vazgeçilmedi. Devrimciler, halkın yoğun
olarak geldiği kahvelerde her zaman bulundular, insanlarla konuştular, anlattılar. Yaşları 35-40’ın üzerindeki insanlar, derneğe yeterince gelmiyorlardı. Bu nedenle
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devrimciler, onların bulundukları kahvelere gittiler. Yani
devrimcilerle halkın, mahallelinin deyimiyle “kahve muhabbetleri” hiç bitmedi ve her dönem en yoğun ilişki biçimlerinden biri oldu.
Aynı dönemde Çözüm Dergisi’nin çıkması, dernek faaliyetlerinin artması, o güne kadar duraksamaksızın yapılan
çalışmalar, insanların kendilerini ideolojik olarak rahatça
ifade etmelerini sağladı. O dönemde, Ahmet Kaya’nın parçaları bile sol çevrede yoğun olarak dinlenirken, devrimci
gecelerin, panellerin hızla artması, Grup Yorum’ un çıkışı,
dergi dışında kitleselleşmenin önemli araçlarıydı.
Bu durum, Okmeydanı’nda çok somut olarak yansımasını buldu. Tabi baskılar da... Özellikle 1990’a gelindiğinde, devletin baskısının ilk yansıdığı yerlerden biri de
Okmeydanı’ydı. Okmeydanı dışında bir eylem olsa bile,
hemen kahveler basılıyor, masalardaki insanlar rastgele
toplanıp götürülüyordu. Bu baskılı süreç halkta, devlete
karşı var olan tepkiyi de yoğunlaştırıyordu. Gençliğin ise,
devrimcilerle ilişkisi yoğun bir şekilde artıyordu.’80 öncesi halka yönelik saldırılarda, devrimcilerin halkı koruma
anlayışı, bu süreçte de hiç durmaksızın yaşandı.
Bugün ise, halkın ve devrimcilerin tarih boyunca yarattıkları değerler, yeni değerlerin ve geleneklerin yaratılmasına yol açıyor. Aşağıda anlatılanlar, bu
bütünleşmeye, yeni ve saf bir kültüre ve geleceğin özgür
toplumuna ilişkin örnekleri aktarıyor bizlere.
Cepheliler Anlatıyor
“Çok şehit vermişiz burada, çok tutsağımız var, halkımız
çok acı çekmiş. Onların adalet duygusu olabildiysek, en
ufak sorunlarında dahi bize gelebiliyorlarsa, hatta kendi
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çocuklarını dahi bize şikâyet edebiliyorlarsa, böylesine
onurlu bir tarihe sahip olduğumuzdandır. Çok emek vererek ve çok bedeller ödeyerek yaratılan bu tarih, halkta
büyük bir güven duygusu oluşturdu. Kökleşmiş ve kalın
değerler bunlar.”
“Okmeydanı’nda halk, umut olarak devrimcileri görüyor.
Geçmişten beri devrimcilerle iç içe yaşıyorlar. Birçok
sorun için devrimcilere başvuruluyor: Mahalledeki serserilerin yarattığı huzursuzluk, birahanelerden şikâyetler,
aile kavgaları, faşistlerin saldırıları, bir hırsızlık olayı, bir
sarhoşun yarattığı huzursuzluk, bir kabadayının davranışları, bir sarkıntılık, laf atma, taciz gibi pek çok olayda
öncelikle devrimcilere şikâyet ediliyor.”
“Palet’ denilen bir adam var. Yaklaşık 30 yaşında, iri-yarı,
kabadayı, mahallede bu yanıyla bir statü oluşturmuş, belinden bıçağı, silahı eksik olmayan, etrafa korku saçan,
dükkânlardan içki alıp parasını vermeyen bir serseri...
Defalarca uyarıldı. En son ise, bir kadına laf atarken görüldü ve uyarıldı. Ama kısa bir süre sonra Anadolu Kahvesi’nde bir esnafın arabasının yolunu kesip onu komalık
edinceye kadar dövmüş. 2 gün sonra, devrimciler tarafından gece 00.30’da yakalanıyor. Ara sokağa çekilip
sorgulanıyor. Suçlarını kabul etmiyor. Ara sokaktaki insanlar, bizi kapılarına, pencerelerine çağırıp, son olaydaki adamın o olduğunu söylediler. Sonra suçlarını itiraf
ediyor. Palet, daha sonra meydana getiriliyor, diz çöktürülüyor. Etraftaki halka teşhir ediliyor ve dövülüyor. Ertesi
gün de insanlara bu durum bir kez daha anlatılıyor. Palet,
şimdi ortada gözükmüyor.’’
“Şu anda semtin bir bölgesinde, gençlerin gece yarıları
sokak köşelerinde içki içmeleri Cephe tarafından yasak1111
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lanmış durumda. Bu yasak, gençlerin ailelerinin şikâyetleri ve istekleri üzerine ilan edildi ve uygulamaya kondu.
Yasağın ilanı ise gençlere, aileleri tarafından iletildi. Akşamları geç saate kadar denetim yapılıyor. İçki içene
rastlandığında o genç uyarılıyor, halkın gelenekleri, değerleri ona anlatılıyor. Karara karşı çıkanlar oluyor. ‘kimse
bizim içki içmemize karışamaz’ diyenler oluyor. Bu insanlarla uzun uzun konuşularak ikna edilmeye çalışılıyor.
Eğer ısrarla kararları çiğneyen olursa ve daha ileri götürüp yoldan geçenlere laf atma, sarkıntılık, küfür etmeye
varan davranışlara giden olursa halka teşhir ediliyor.”
“Bunlar gibi daha pek çok örnek sayabiliriz. Bizler halkın
günlük, özel yaşamlarına onların onayını, isteklerini,
önerilerini almadan girmiyoruz. Ama tüm bu yaşam biçimleri, devletin politikalarının sonuçları. Bu nedenle tepkilerin halklaşmasına çalışıyoruz. Halkın, kültürel
değerleri ve geleneklerini koruması, yaşatması, emekçi
yapılarına uygun bir yaşam ve düşünce tarzı içinde olmaları bizler için çok önemli. Bizi onlar büyüttüler, yetiştirdiler. Devrimci değerlerimizi onlara aktarabilmek, sınıf
bilincine ulaşmaları için çaba göstermek, geleceklerine
ilişkin en sağlıklı kararları alıp hayata geçirebilmelerini
sağlamak; bizim en temel çalışma amaçlarımız.”
“Okmeydanı’nda 20 yılı aşkın bir geleneğimiz yar. Halka
zarar veren herkesin karşısında olmak ve bu konuda harekete geçmek, devrimcilerin boynunun borcudur. Bu nedenle, Okmeydanı dışında bir emekçi semtine saldırı
olduğunda, Okmeydanı da direnişe geçiyor. Desteklemek zorundayız, onları yalnız bırakamayız.”
“Halkın bizi sahiplenmesi, bizimle birlikte olması; tarihimiz boyunca onların içinde olmamız, onların yanından
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hiç ayrılmamamız ve inançlarına, değerlerine, geleneklerine saygılı olmamızdandır.
Gerek gazete satışlarıyla, gerek bildiri dağıtırken ve
daha birçok kitle çalışması aracılığıyla onlarla yüz yüze
geliyoruz. Hastalık ya da ölümlerde, bayramlarda elimizden geldiğince ziyaretlere gidiyoruz. Devrimcilerin kendilerini bu biçimlerde de ziyaret etmesi çok memnun
ediyor onları. Bu görüşmelerde, yaptığımız sohbetlerle
bizleri daha iyi tanıyorlar. Aynı zamanda, içinde yaşadıkları koşulların nedenlerini de daha iyi anlayabiliyorlar.”
“Devlet halka hiçbir şey yermemiş. Tarih boyunca ona
taşıdığı tek politika; zam, zulüm, işkence. Bu onursuzluğa karşı Cepheli olabilmek bir onurdur.”
“Farklı bir kültürdür, bir arınmadır Cepheli olmak. Gazetelerde, televizyonlarda ya da çeşitli yayınlarda görüyoruz. Bizi çoluk-çocuk, beyni yıkanmış, bilgisiz, görgüsüz,
kültürsüz, cahil insanlar olarak gösteriyorlar. Ya da çiçek
kopartan, ezen, yakan, yıkan insanlar. Ama insanlarımızı
öldüren, işkence eden, köylerimizi, ormanlarımızı yakan,
dağlarımızı bombalayan, televizyonlardaki magazin
programlarında, spor programlarında insanları uyutan
kim? Mecliste ya da Yüksek Askeri Şuralar’ da arzı
endam edenler mi kültürlüler? Emperyalizmi ülkemize
sokanlar mı, Sabancılar’ı Koçlar’ı yaratan ve kollayanlar
mı okumuş, bilgili insanlar? Bizler; genciyle, yaşlısıyla,
devletin bize aşıladığı bin türlü pis alışkanlıkla geliyoruz
Cephe saflarına. Küçücük yaşta içki ve sigara alışkanlığı
edinmiş, atari oyunlarını sevmiş, doğruca okumayı sökememiş, ailesine, büyüğüne, küçüğüne saygı, sevgi
nedir, öğrenememiş insanlar var saflarımızda. Yani zaaflarımızla varız ve aynı zamanda bu çelişkilerimizle mü1113

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
cadele ediyoruz. Cepheli olmakla, aynı zamanda bu zaaflarımızdan, alışkanlıklarımızdan arınıyoruz. Halkın
kendi iktidarını kurabildiği, kendi kaderini tayin edebildiği,
kendi anayasasını uygulayabildiği bir düzeni öğrendikçe,
kavradıkça yeni, saf bir kültürle, değerlerle karşılaşıyoruz. Her anımızda da bunun onurunu yaşıyoruz.”
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OKMEYDANI Devrimcileşen Halk Kültürü - 2
Tavır Dergisi - Ocak 1998
Yazımızın ilk bölümünde, 1960’lı yıllarla birlikle Anadolu’nun birçok yöresinden İstanbul’a göç eden ve düzenin
acımasız koşullarında yaşam savaşı veren yoksul halkın
Okmeydanı’ndaki gelişimini anlattık. Bu anlatım içerisinde
de değindiğimiz gibi Okmeydanı Halkı, onurlu tarihini,
kendi içerisinden çıkardığı devrimcilerle birlikte yazdı. Bu
tarihin oluşmasında en büyük pay; kuşkusuz şehitlerimizindir. Okmeydanı’nın her sokağında, adım adım, karış
karşı, şehitlerimizin emeği, alınteri, özverisi, fedakârlığı
vardır. Bu bölümde Okmeydanı’nda yetişmiş, halkın
onuru, geleceği uğruna toprağa düşmüş şehitleri anlatmak istiyoruz. Okuyacaklarınız, onları tanıyan, evlerini
açmış, bir lokma ekmeğini onlarla paylaşmış, mücadeleyi
onlarla tanımış; kimisi işçi, kimisi esnaf, kimisi de ev kadını ya da emekli mahalle halkının anlatımlarıdır.
İBRAHİM KARAKUŞ (1959-1980)
Yüzbaşı... Adından çok, bu lakabıyla tanıyor insanlar
O’nu. Adını söylediğimizde düşünenler, lakabıyla andı1115
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ğımızda hemen hatırlıyorlar. “Kim tanımaz ki O’nu” diyorlar. 70 yaşının çok ilerisinde bir ana iç geçiriyor. O’nu sorduğumuzda, zor konuştuğu Türkçesiyle “Ah!” diyor.
“Yüzbaşı” dermiş İbrahim Karakuş’a. Köylerindeki bir
dede tarafından koyulmuş bu lakap O’na. Ancak mahalledeki birçok insan, kişilik özellikleriyle bütünleştirmiş bu
lakabı. “O komutandı, bu nedenle Yüzbaşı derdik.” diyen
birçok insan var.
Çocukluğunu köyde yaşadı İbrahim Karakuş.1965 yılında babası, işçi olarak İstanbul’a, Okmeydanı’na ailesiyle birlikte geldi. İbrahim Karakuş, çocukluğundan beri
herkesin yardımına koşan, dayanışmacı yanıyla kendini
gösterdi. “70’li yıllarda, mahallede su yoktu. İbrahim o
zamanlar 12-13 yaşında olmasına karşın, sadece ailesinin değil, mahalledeki birçok insanın suyunu, ta Kalaycıbahçe’den omuzlarında taşıyarak getirir, dağıtırdı.
Ailesine katkıda bulunmak için, okul dışında ayakkabı
boyacılığı yapardı. Daha çocukluğundan ön plana çıkan
yanları, haksızlığa tahammülsüzlüğü, kimsenin hakkını
yedirmemek için çabalaması, lise yılları ile birlikle bilince
dönüşmeye başladı. Kuştepe Lisesi’nde okumaya başlamasıyla birlikte, bulunduğu bölgenin liseli Dev-Genç
çalışmalarına da aktif olarak katıldı, bir yandan da şiir
yazıyordu, İbrahim Karakuş I978’de lisedeki bir şiir yarışmasında ödül aldı. Dev-genç içindeki örgütsel faaliyetlerinin yanı sıra, devrimci hareketin Şark Kahvesi’nde
açtığı derneğin çalışmalarında da yer aldı. Nurtepe’nin
kurulmasında ise, aktif olarak çalışanlardan biriydi.”
“O dönem, ekmek kuyrukları çok yoğundu. Mahallede
ekmek bulunmaz, bu nedenle Şişli’ye, karakolun karşısındaki fırına giderdik. Bir gün, beni sırada bıraktı, yerine
bakmamı istedi. Biraz ilerde un çuvalı taşıyan işçiler
1116

anti-fas¸izm
vardı. Onların yanına gitti ve o işçilerle birlikte un çuvallarını taşımaya başladı.”
“Çocukluğumuz beraber geçmişti ama O bizlerin arasında sivrildi. O’nu aramızda daha az görüyorduk. Biz
oyun peşinde koşarken, Yüzbaşı, gençlik ve mahalle çalışmaları içerisinde koşturuyordu. Ben daha sonra Anadolu yakasına taşındım.1979 yılında bazı insanlar,
hareketten ayrılmalarını gerçekleştirmek için bir platform
oluşturmuşlardı. Yüzbaşı bu nedenle mahalleye gelip bu
sorunun çözümü için ilişkiler geliştirdi. Bu süreçte mahalledeki çalışmanın yetersizliğini görünce, bize bir eleştiri getirmişti. ‘Siz ne yapıyorsunuz? Altı ay önce beş
kişiydiniz, şimdi de beş kişisiniz. Oysa her biriniz bir
insan örgütlemiş olsaydınız, şimdi 10 kişi olmuştunuz.
Bunu, zincirin halkaları gibi genişletebilirsiniz’ demişti.”
“Bir gün çalıştığım dükkâna geldi. Patronla, bizlerle konuşmaya başladı. Bir ara bana nereli olduğumu sordu,
sonra da köyümü sordu söyledim an başka bir şey söylemedi. Âmâ sık sık gelip sohbet ediyordu. Görüşmelerimiz sıklaşmıştı. O’nun köylüm olduğunu şehit düştüğü
gün öğrendim. Şimdi düşünüyorum da, benimle ilişkiye
geçmek, devrimci yapmak için bu yakınlığa ihtiyaç duymamıştı. İnsanlarla olan devrimci ilişkisini köylüsü, yakın
akrabası olduğu için değil, devrimci kimliği ile sağlıyordu.
Bilgiliydi, kendine güveniyor ve bu güveni halka taşıyordu. Güleç yüzlü ve şakacıydı.”
TALİP GÜLDAL
“Patron bizi çok çalıştırıyordu. Bir gün Talip geldi; ‘Siz
paranızı alabiliyor musunuz? Neden bu kadar çok çalışıyorsunuz? Diye sordu. Patronun vermediğini söyledik.
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Hemen patrona çıktı ve ‘Bu biçimde çalıştıramazsınız,
sömüremezsiniz’ diye çıkıştı günden sonra, fazla çalıştığımızda paramızı almaya başladık.”
Anlatımlarda da olduğu gibi, en ufak bir haksızlığa tahammül edemiyor, hemen harekete geçiyor, bir şeyler
yapmaya çalışıyordu Talip gözü pek, atak bir yapıya sahipti. Okmeydanı’ndaki mücadelenin gelişim sürecinde,
militan yanıyla, ataklığıyla öne çıkmıştı. 1977 de Kuştepe
lisesinde, 1978’den sonra ise Hasköy Lisesi’nde okudu
ve liselerdeki Dev-Genç mücadelesinin içerisinde aktif
olarak yer aldı.
“Hiçbir işten kaçınmazdı. Yazılama mı, Talip oradaydı;
bildiri mi, pankart mı, Talip oradaydı. Görev insanıydı o,
‘çok laf değil. Çok iş’ derdi sürekli.”
YÜKSEL KARAN
O’nu tanıyanlar, öncelikle coşkusuyla tanımlıyordu Yüksel Karan’ı.
“Kısa boyluydu, iriyarı değildi ama yürürken sanki yer altında titrerdi. Bu, coşkusundan kaynaklanıyordu. Yürüyüşü gibi sert bir insandı. Ama bu sertlik haksızlık
yapanlara ve faşistlere karşıydı.”
Yüzbaşı, Yüksel ve Talip... Halk sürekli birlikte görürdü
onları. Yanlarındaysa hep yeni ve değişik gençler....Onların yoldaşları, komutanlarıydılar...Maraş Katliamı sonrası, mahalledeki kitle eylemliliklerinin ve Şişli Bölgesi’nde
gerçekleşen okul işgallerinin örgütleyicisi ve önderleriydiler. 2 Temmuz 1980 günü Topkapı’da “İşsizliğe, Faşist
Teröre ve Hayat Pahalılığına Karşı Mücadele Kam1118
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panyası” içerisinde gerçekleştirilen bir gösteride, polis
ve jandarmayla girdikleri çatışmada şehit düştüler.
O günü şöyle anlatıyor bir yoldaşı:
“Çok iyi hatırlıyorum. Pazar günüydü o gün, hava çok sıcaktı. Okmeydanı’nda kahvede buluştuk. Yüzbaşı, çay
içmemizi istedi. Ben istemedim. O ısrar etti. Öğleden
sonra saat üç, üç buçuk gibi. Topkapı’ya yola çıktık Dağınık bir şekilde bekliyorduk. Zaman geçmek bilmiyordu.
İlk hareketi bekliyorduk. Ben, ilk hareketin kimden geleceğini bilmiyordum. Biraz sonra bir baktık Talip, Yüzbaşı
ve Yüksel; yüzlerine kırmızı bir maske takmışlar, ellerinde silahları arabaları durduruyorlar. Gösteri için yolu
kesiyorlar. Eylemi onlar başlattılar. Şehit düştükleri haberini ise, Okmeydanı’na geri döndüğümde öğrendik.”
HÜSEYİN TAŞ
Devrimci hareketin 1978 yılında, Okmeydanı’nda açtığı
derneğin çalışmalarının yanı sıra, Liseli Dev-Genç çalışmalarında da yer alıyordu. Her yanıyla emekçiydi. “Dernek mahalledeki yoksul insanlara ucuz ya da ücretsiz
kömür sağlıyordu. Hüseyin bu çalışmanın organizasyonunu yapıyordu. Kömürün ve kömür arabasının ayarlanmasından onun taşınmasına kadar tüm emekçiliğini de
üstlenmişti. Ama buna karşın, çok mütevaziydi. Gösterişe kaçmayan sade bir insandı. Yoksulluk nasıl kader
olabilir ki? Biliyordu bunu Hüseyin ve devrimci yaşamı
boyunca, düzen içi değil halk için, onun kurtuluşu için
devrim hamalı oldu. Yıllarca sadece bir avuç zümrenin
gördüğü ve hiçbir yerde bulunmayan kimi yiyecek maddeleri kendi mahallerinde de görmeye başladı halk. Migros kamyonları gecekondulara getiriliyor ve o dönem hiç
bulunmayan temel gıda maddeleri ücretsiz halka dağıtı1119
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lıyordu. Arabaların içinde ise, Hüseyin Taş ve yoldaşları
vardı.
Hüseyin Taş, 1 Ağustos 1979’da, Gürsel Mahallesi’ndeki
bir dağıtım sırasında, polisle girdiği çatışmada bir yoldaşıyla birlikte şehit düştü.
KADRİ GÜLDÜ
Okmeydanı Halkı’nın, Dev-Genç’le tanıştığı yıllar. 13 yaşındı bir çocuktu Kadri Güldü. Fakat 1979 yılı ve şehit
düştüğü 1980 yılına gelindiğinde o artık okuduğu okulda
ve mahallesindeki liseli Dev-Genç örgütlenmesinin içindeydi. Ağabeyi Rıza Güldü, kendisinden yaşça oldukça
küçük olduğu halde, büyük bir saygıyla bahsediyor Kadri
Güldü’ den:
“İstanbul’a, Okmeydanı’na göçtüğümüzde daha 12-13
yaşındaydı. Mahalledeki devrimcilerden etkilendi ve
çocuk yaşta olmasına karşın, hep onların yanında hareket etmeye başladı. Maddi imkânlarını kendisine saklamıyor, her şeyini arkadaşlarıyla paylaşıyordu. Bu konuda
kendisini hiç gözetmiyordu. Elinde ne varsa arkadaşlarına aktarıyordu. Hiç ihtiyacı olmadığı halde, arkadaşları
için uzun süre ayakkabı boyacılığı yaptı. Kimi zamanlar
evde dolapta ne varsa, sandviç yapar, pencereden direğe tutunarak gizlice sokağa çıkar, arkadaşlarına dağıtır ve gene aynı yolla eve girerdi. Lise yıllarına geldiğinde
Dev-Genç’li oldu. Sürekli yazılamalara çıkardı.”
Kadri Güldü... 1980’de Çağlayan, Hürriyet Tepesi’nde
“Hayat Pahalılığına karşı bir pankart asma eyleminde,
jandarmanın açtığı ateş sonucu yaralandı. Fakat hemen
hastaneye kaldırılmadığı için kan kaybı sonucu şehit
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düştü. Cenazesi 3 gün boyunca ailesine verilmedi. Hasköy Mezarlığı’ndaki cenaze töreni yüzlerce polis ve jandarmanın engellemesiyle karşılaştı. Geleneklerin bile yerine
getirilmesi engellendi. Bugün bile, ölüm yıldönümünde yapılan anmaları polis saldırısı ve gözaltılar la sonuçlanıyor.
Hareketin, ‘80 öncesi en genç şehitlerinden. Şehit düştüğünde henüz 17’sindeydi.
ALI RIZA AĞDOĞAN
Devrimci olmadan önce Ali Rıza Aydoğan’ı tanıyanlar,
şöyle tanımlıyorlar O’nu: “Yakışıklı, güzel giyinen birçok
kız arkadaşı olan bir gençti. Fakat devrimciliği seçtikten
sonra, birçok zaafından arındı. Ali Rıza Aydoğan samimi
olduğu kız arkadaşı, eğer gazete satarsa bir daha
onunla görüşmeyeceğini söylüyordu. Bir arkadaşının deyimiyle “O’na çizgiyi çekti.” Ali Rıza.
Yaptıklarından gurur duyuyordu. Politik değildi ve kendini
geliştirmek istiyordu. Bunun için de, Hüseyin Ağabey’e
eğitim çalışmalarının daha sık yapılması için istekte bulunuyordu. Mezbahada çalışıyordu. Önceleri kazancını
kendisi için değerlendirirken, şimdi kazancını ortaya getiriyordu. İlk önceleri fazla ön planda görünmek istemezdi
ama ‘90 1 Mayıs’ında en öndeydi. Kasımpaşa’dan Taksim zorlanıyordu. Yaklaşık 150 kişiydik. Polisle çatışma
başladı. Taşlaşma boyunca hep en önde kaldı. Daha
sonra arkadaşlarına, çatışma Balık Pazarı’nda devam
ederken esnafın malına zarar vermemek için ne kadar
çabaladığını anlatmıştı.
Ailesi, O’nu Eskişehir’e yolladı ama O, bir ay sonra geri
dönüp kaldığı yerden devam etti.
1121

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
Ali Rıza Aydoğan, 13 Şubat 1991’de, zamlarla ilgili bir
işçi mitingi için Örnektepe esnafının destek kepenk kapatma eylemi nedeniyle çalışma yaparken gözaltına
alındı. Aynı gün, Beyoğlu Emniyeti’nin üçüncü katından
atılarak katledildi.’80 sonrası, Okmeydanı’nda şehit
düşen ilk insandı. Ve ‘80 sonrası Örnektepe Mahallesinde, bir cenazede ilk kez böylesi bir halk katılımı oldu.
O’nu sahiplenen halk, büyük bir kenetlenme yaşadı. Ali
Rıza’nın devrimciliği seçmesiyle yaşadığı gururu, bugün
Örnektepe Halkı O’nun için duyuyor.
NURTEN ACAR
Nurten DEMKAD’lıydı ama mahallemiz Örnektepe’ deki
çalışmalarda ihtiyaç hissedildiğinde hemen katılırdı.
Hemen her gün görürdük O’nu. Bir ara ortalıkta görünmeyince ailesine sorduk: ‘Almanya’ya gitti’ dediler. Daha
sonra geldiğinde tekrar sorduk: ‘Benim Almanya’m burası; çalışacaksam burada çalışırım’ demişti. Bilgili ve
olgun bir insandı. Mahallede su sorunu vardı ve geceleri
evler dolaşılıp halkın tepkileri, talepleri toplanıyordu. Birimde ise yeterli bayan olmadığı için O istendi. Kabul etti
ama ‘yaratacaksınız bu ilişkileri, yaratmalısınız’ demişti.
Bir başka zaman ise, pankart yapımı için evi kullanılmak
istendi. Gene kabul etti ama yaratıcı olmamızı, böyle kolaycı olmamamızı istedi. Sık sık çalışmaları sorardı, dergi
sayısını sorardı. Arttığında çok mutlu olur, aynı heyecanı
duyardı. Bir piknik gerçekleşmişti ama piknik sonrası
yağmur yağmaya başlamıştı. Piknikte, halktan çok sayıda insan vardı. Nurten, insanların morali bozulmasın,
yağmurdan dolayı piknik kötü geçti, devrimciler beceremedi demesinler diye çok çabaladı. Naylon buldu, ağaçlara tente yaptı, insanlarımıza telkinde bulundu, o gün
çok yorulmuştu ama sonuçtan da mutluydu.
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Nurten Acar, 13 Ağustos 1992 tarihinde, Ankara Maltepe’de kuşatılan üslerinde, komutanı Vehbi Melek ile
birlikte çatışarak şehit düştü.
HÜSEYİN KILIÇ-SATI TAŞ
“Piro denirdi O’na. Hüseyin Ağabey diye değil, daha çok
Piro Ağabey diye anılırdı. Herhâlde mahalleye gelmeden
önce bu lakabı varmış: biz de bu isimle çağırdık onu.”
“Hüseyin Kılıç, bana göre çok farklı bir insandı. Son derece saygılı, sevecen ve kibardı. Olaylara son derece
mantıklı yaklaşıyordu. Benim gözümde büyük bir insandı. Eşi Satı’yla daha çok selamlaşmamız vardı ama
Hüseyin Ağabey’le sık sık görüşme imkânımız oluyordu.
Mahallede iki sene kadar kaldı. Şehit düştüğü zamana
kadar mahalleyle irtibatı vardı.”
“Onları ‘90 yılında tanıdım. Bir arkadaşım vasıtasıyla tanışmıştık. Sonrada sık sık bize gelmeye başladılar. Hüseyin Ağabey, paylaşımcılığı olan dürüst bir insandı.
Erkek olduğu halde ev işlerine yardımcı olurdu. Yatak
açmaya kalkardım; o koşarak gelir, döşeği elimden alır,
sererdi, çarşafını düzeltirdi. Bir akşam geç saatlerde
yanlarında bir erkek arkadaşıyla bize geldi. Evde hazır
bir şeyler yoktu. ‘Bugün hanımlar otursun, biz erkekler
yemek yapacağız’ dedi. Mutfağa gittiler. Dolapta donmuş
tavuk vardı. Hüseyin Ağabey, onu keserken parmağını
da kesmiş. Yemeği hazırladıklarında Hüseyin Ağabey,
‘Size kanımı katarak hazırladım bu yemeği’ demişti.
O’nun yattığı yatağı, hala kimseye kullandırtmadım.”
“Hüseyin’le piknikle tanıştım. ‘89 yılında, Ölüm Oruçları’yla ilgili bir piknik yapılmıştı. Okmeydanı pikniğiydi bu.
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Bu piknikte tanıştıktan sonra, mahallede sık sık görüşmeye başladık. Bir ara kocam gözaltına alındı. Satı, bu
durumu haber vermek için eve geldi. Satı’yla da böyle
tanıştım. Kocam gözaltından çıkınca da ‘geçmiş olsun’a
geldiler. Bir süre sonra da sık sık eve yatıya gelmeye
başladılar. Satı; Şişli Etfal’de çalışıyordu. Hasta olan birçok kişiyi hastaneye götürüyor, bakımını yapıyor, iğnelerini vuruyordu. Halkla diyaloğu çok iyiydi.”
“Biliyor musunuz, Hüseyin’in iki çocuğu vardı; iki oğlu.
Bunu tesadüfen öğrendim. Bir gün odada yalnızken,
avucunun içindeki bir şeye bakarken gördüm O’nu. Sessizce yaklaştım. Beni görünce gizledi.’Neye bakıyorsun?’ diye sordum. Önce ‘Hiç!’ dedi. Zorladım. Gösterdi.
Çocuklarının resmiymiş. Devrimciliğinden önce evlenmişti. Daha sonra devrimciliği seçince, eşiyle sorunlar
yaşamaya başlamış ve ayrılmak durumunda kalmış. Çocukları Almanya’daymış. Çocuklarına bakarken gözleri
dolu doluydu ama sonra o konuda çok şey bahsetmedi.
Bense çok duygulanmıştım. Devrim uğruna çocuklarından ayrıydı. Bu, beni çok etkilemişti.”
“Hüseyin Ağabey’le eşim farklı görüşlerden insanlar olmalarına rağmen, eşimin, Hüseyin Abi’nin adı geçtiğinde
bile gözleri doluyor. Ona büyük saygı duyuyordu.”
“Mahallede bugün bir takım değerler varsa, Hüseyin
Ağabey bunun mimarlarındandı. Hüseyin Ağabey’in ve
yanındaki arkadaşlarının olması bize güven verirdi. Bizi
koruyan, başımıza bir şey geldiğinde görüşebileceğimiz,
paylaşabildiğimiz, derdimizi anlatabildiğimiz, düşüncelerinden faydalandığımız; insanlardı. Gerek faşist saldırılar, gerek başka türlü saldırılar olsun, biz bunlara karşı
kendimizi güvende hissederdik.”
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“Bir gün yolda bir arkadaşla duruyordum. Bir adam önümüzden geçti. O anda, arkadaşla birbirimizin yüzüne bakakaldık. Adamın yürüyüşü, hareketleri o kadar aynıydı
ki, takip etmeye başladık. Sonra önüne geçtik, bir daha
baktık. Yanımdakine ‘Hüseyin Ağabey değil miydi’ diye
sordum. ‘Yok’ dedi.’O olsaydı selam verirdi ‘Şehit düştüğünü bildiğimiz halde takip etmiştik...”
“Benim devrimcilerin ve Cephe’nin yanında tercihimi
yapmamda, O’nunla diyaloğumun birebir etkisi vardır.
Ben o dönemde sağcılığın ve solculuğun ne olduğunu
bilmezdim. Belki bilirdim ama öyle ayırdına varamazdım,
detayını bilemezdim. Hüseyin Ağabey bunu öğrenince,
bana uzun uzun anlattı. Merak ettiğim her şeyi, O bana,
O öğretti.”
“Hüseyin Kılıç’ı 89 başlarında AKAD’da tanıdım. O
zaman Örnektepe’ de ne dergi dağıtımı vardı, ne ev ilişkisi ne de gençtik örgütlenmesi. Örnektepe halkının
özellikle ‘80 öncesinden kalan değerlerle bireysel tepkileri, harekete yakınlığı vardı ama örgütlülük hemen
hemen yoktu. Hüseyin Ağabey’le birlikte, bu örgütlülük
sağlandı. O zamanlar Çözüm dergisinin dört olan okur
sayısı, üç ayda 42’ye çıktı. Ev ilişkisi, bir anda 10’a çıktı.
Gençlik örgütlülüğü tamamlandı O, hangi bölgeye giderse gitsin, çok büyük bir toparlayıcı özelliği vardı.
Diğer bölgelerde de tanınırdı. Saygındı. Bizlere “Kavganın Şafağı” kitabından örnekler verirdi: Dayanışma, gizlenme, örgütlülük vs. Derneklerimiz kısa sürede birer
birer kapatıldı. Kapatılmalardan sonra çalışmalar daha
çok sokağa taştı. Korsanlar çoğaldı, pul, kuşlama vs. yoğunluk kazandı. Toparlayıcı olan gene Hüseyin Ağabey’di. Kapatılmalardan sonra ilk sokak eylemi
kuşlamaydı. Dörtyol’da yapılacaktı. Eylemi gerçekleşti1125
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recek olanların korku, tedirgin gibi psikolojik duygularına
çok önem verirdi. O dönem koşullarına göre, bu bölge
için önemli sayılabilecek bir sokak eylemi en titiz ayrıntısına kadar programladı. Kuşlama bile olsa, bu ilk sokak
eyleminin başarılı olması sonucu sağlayacağı güvenin
ve bunun kazançlarının bilincindeydi. Eylemin başındaysa, kendisi vardı. Nitekim bir süre sonra, Okmeydanı’ndaki örgütlülük için bu eylemler bir yaşam biçimine
dönüştü. Artık bir günde birkaç eylemlilik yapılıyordu. İnsanlar, aynı gün kuşlama yapıyor, bildiri dağıtıyor, afiş
asıyor, korsan yapıyor, iki durak arası belediye otobüslerinde konuşma yapılıyordu. Üstelik bunları sadece Okmeydanı’nda değil, İstanbul’un değişik bölgelerinde
gerçekleştiriyordu. Hüseyin Ağabey’le birlikte bu doğallaşmıştı.
Aramızda çok iyi bir arkadaşlık ortamı sağlandı. İnsanların kimlik arayışlarını biliyor ve bir araya getiriyordu.
Örnektepe’ de ki bir insan, örneğin Piyalepaşa’dakini tanımazdı. Onun sayesinde tanıştılar. Sık sık insanları bir
araya getirdi, paylaşımı arttırdı, ortak bir ruh hali oluşturdu.”
Hüseyin Ağabey, eşittir parasızlıktır;
Hüseyin Ağabey, eşittir açlıktır, özveridir, yürümektir...
Aynı gün Örnektepe’ de, Piyalepaşa ‘da, Hasköy Hastanesi tarafında, Nurtepe’de, Küçük Armutlu’daydı. Örnektepe’ de Mürsel Gülseli’nin izi, Hüseyin Kılıç’ın ise kendisi
vardı. Mürsel Göleli’nin ‘80 öncesinde Örnektepe’ de yarattığı devrimci değerler, Hüseyin Ağabey’de vücut bulmuştu. Ve sürekli bize taşıyordu o değerleri.
Bir gün bir kafeteryada gençlik arasında bir değerlendirme toplantısı yapılıyordu. O gün, o toplantıda bir
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başka yönetici konuşma yaptı. Hüseyin Ağabey pek konuşmadı o yönetici, çok güzel konuşuyordu. Güzel konuştuğu, güzel saptamalar yaptığı için, bir an onu
Hüseyin Ağabey’le kıyaslayıp daha iyi bir yönetici olduğunu düşündük. Biliyorum, yanlış bir düşünce; sorumlular ya da yoldaşlar arasında böyle ayrımlar yapmak bir
eksiklik, bir zaaf ama o an, pek çoğumuz öyle düşünmüştük ama pratikte kendisi yoktu. Hüseyin Ağabey ise
hayatın içindeydi. Yanımızdan hiç ayrılmazdı. Bir devrimcinin nasıl olması gerektiğini onda görüyorduk, örnektepe’de halk su kuyruğundaysa, Hüseyin Ağabey onların
yanındaydı. Küçük Armutlu’ da halkın polisle olan çatışmasında şehit olan Hüsnü İşeri’nin cenazesinde polis,
halkın taşıdığı pankartın sopasını alınca, Hüseyin Ağabey araya girip polislerin elinden sopayı alarak, halka
geri vermişti. Bir hamaldı O: örnek bir devrim hamalı. O
gittikten sonra, bölgede çıkan her sorunda ya da ele alınması gereken bir konu olduğunda, Hüseyin Ağabey olsa
şöyle yapardı, şöyle düşünürdü’ denir ve buna göre kararlar alınırdı”
Hüseyin Kılıç ve Satı Taş, 17 Nisan 1992’de şehit düştüklerinde, direnmenin ve teslim olmamanın en büyük örneklerinden birini yaşattılar devrim tarihine. Onların, şehit
düşmeden önce, Okmeydanı’nda yarattıkları değerler
ise, bugün bu semtin yapı taşlarını oluşturmaya devam
ediyor.
SULTAN CENİK
“Sultan, devrimci olmadan önce ev kızıydı. Monoton bir
yaşamı vardı. Ailesinin ilerici yapısı ve çevresinin de
olumlu etkileriyle devrimci bir yaşama başladı. ‘87 yılıydı;
DEMKAD (Demokrasi İçin Kadınlar Derneği) ve
TAYAD’da çalışıyordu. Ailesi bu düşünceleri destekleme1127
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sine rağmen, duygusal olarak kızlarının bu faaliyetler
içerisinde olmasını istemiyorlardı. Ama O, artık inanmıştı, içinde vardı O’nun.”
“DEMKAD’daki çalışmaları, doğal olarak mahalledeki
kadın çalışmalarına da yansıyordu. Mahalleden DEMKAD’a insan götürüyordu. O’na saygı duyan, güvenen
insanlar, rahatça DEMKAD’a gidiyordu. Kısa sürede bu
güveni ve sempatiyi sağlamıştı. İnsanlara çok saygılıydı.
Bu, insanları etkiliyordu. Mesela kız kardeşimin yaşam
tarzı, davranışları hoşumuza gitmiyordu. Biz aldık, güvenle Sultan’a teslim etik. Gözümüz arkada değildi,
çünkü yanında Sultan vardı.”
“Mahallede ev toplantıları düzenliyordu. Tek tek ev çalışmaları da yapıyordu. Bazı evlere beraber gidiyorduk.
Bir gün bir eve gittik. Evin hanımı yoktu, bekledik. Geldiğinde konuşmak islediğimizi söyledik. Kadın; Benim
komşum yatağında rahat rahat uyurken ben onun için
mücadele edemem dedi. Sultan konuşmakta ısrar etti
ama kadın kabul etmedi Sultan, yine de saygısını hiç
bozmadı. Evden ayrıldık. Daha sonra kadının iki oğlu birden hapse düştü. Kadına, bir gün bu söylediklerini hatırlattım. ‘Cahilmişim o zamanlar. Demek ki insanın bir
şeyler yapması için, başına bir şeyler gelmesi gerekiyormuş’ dedi. Utandı; Sultan’la yaptığımız o ziyareti hiç unutamıyor.”
“Annesi, O’nun mücadeleyi bırakmasını istiyordu. Bir
gün kapıyı üzerine kilitlemişti. Sultan buna rağmen camı
açmış, ikinci kattan yandaki çatıya inmiş ve oradan da
sokağa ulaşmıştı. Bu olaydan sonra şehit düşene kadar
O’nu görmedik.”
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“Cenazesi geldiğinde, annesi bir damla yaş dökmedi.
‘Kızım şehit oldu, onurlu bir şekilde öldü, gurur duyuyoruz; çünkü inandığı bir mücadele uğruna şehit düştü’
diye konuşma yaptı. Kimsenin de gözyaşı dökmesini istemediler.”
Sultan Cenik, 10 Ekim 1992’de, İstanbul Acıbadem’de
kuşatılan üste çatışarak şehit oldu. DEMKAD’daki aktif
çalışmalarıyla, ‘80 sonrası kadınların mücadeleyle özgürleşmesinin öncülerindendi. Şehit düştüğünde geriye,
bugün Okmeydanı Halkı’nın titizlikle koruduğu değerleri
bıraktı; inatçılık, kararlılık, çalışkanlık ve teslim olmama...
“FATMA GİRİK PARKI’NDAN
SİBEL YALÇIN DİRENİŞ PARKI’NA”
Kalabalık bir gençlik grubu parkı temizliyor. Bir yandan
parkın dört bir yanına dağılmış çöpleri topluyor, bir yandan çalı süpürgeleriyle süpürüyor, bir yandan da şakalaşıp sohbet ediyorlar. Oysa belediye temizleyemez mi
orayı? Kendilerine sorduğumuzda ‘bu park tüm semt halkının’ diyorlar. Birçok direniş yaşandı burada, ayrıca etkinlikler, şölenler, düğünler yapılıyor. Bizim için bir
değerdir burası. Temiz tutmamız, bu değere sahip çıkmamız demektir.
Dört bir yanı duvarla çevrili parkın. Oldukça büyük alanın
içerisinde bir Atatürk büstü, bir çocuk bahçesi, basketbol
sahası ve yaklaşık 1000 kişilik amfi tipi Açıkhava tiyatrosu var. Çocuk bahçesiyle direnişlerin, şölenlerin yapıldığı genişçe alanı birbirinden ayıran kaldırım taşları,
düzenli bir şekilde sarı ve kırmızı renklere boyanmış. Bu
boyaları da gene devrimci gençler yapmışlar. Büyük bir
titizlikle korunuyor Direniş Parkı. Çünkü sıradan bir park
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değil burası mahallelinin güzünde. Tarihsel geçmişine
baktığımızda bunun önemi de ortaya çıkıyor.
1990 yılına kadar adeta bir çöplük gibiydi bu alan. Arsa,
bir yandan briket yapımı için kullanılıyor, bir yandan da
rastgele depo olarak kullanılıyordu. Parkın içi gaz bidonlarıyla doluydu. Arabalar, kamyonlar çekiliyor, yıkanıyor,
otopark gibi kullanılıyordu.
İşte o dönem, arsanın bir park haline dönüştürülebilmesi
için, mahallenin de isteğiyle, muhtar tarafından bir mücadele başlatılıyor. Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Muhtarı Güzel Otluçimen, belediyeye müracaatlarda
bulunuyor, imzalar topluyor ve ısrarlar sonucu, o dönemin Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik’ten park sözü alıyor ve kısa bir süre sonra da kararı çıkartıyor. Bu süre
içinde, arsayı bu biçimde kullananlar tarafından da tehdit
ediliyor muhtar, fakat yılmıyor ve park inşaatı bir süre
sonra başlıyor. Parkın inşası döneminde, korumasız ve
özensiz bir biçimde çalışıldığı için, bir çocuk bisiklet sürerken inşaat çukuruna düşüp ölüyor.
Parkın ve tiyatro alanının inşası ağır ve uzun sürüyor.
1992 yılında açıldığında ise, adını dönemin Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik’ten alıyor. İlk etkinlik ise 1993
yılında gerçekleşiyor. Organizasyonu ise SİDAD’ın katkılarıyla, yine Muhtar Güzel Otluçimen tarafından yapılıyor. Üç gün boyunca süren şenlikle, birçok engele
rağmen tiyatro gösterileri, konserler yapılıyor. Ancak
Grup Yorum’ un konseri, polis tarafından engelleniyor.
Parkın Direniş Park’ına dönüşmesi ise ilk olarak 12 Mart
1995 yılındaki Gazi Ayaklanmasıyla başladı. Kontrgerillanın Gazi Mahallesi’ndeki saldırı ve bir kişinin öldüğünün
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duyulmasıyla birlikte devrimci halk güçleri sokak sokak
dolaşarak halkı parka çağırdı. Kısa süre içinde binlerce
insan parka toplandı ve Okmeydanı sokaklarında yürüyüşler yapıldı. Ertesi gün için tekrar parkta buluşuldu. Bu
sefer Gazi Mahallesi’ne doğru yürüyüş başladı.
Bir ay sonra Nurtepe’ye sivil faşistlerin, polis destekli yaratmaya çalıştıkları bir provokasyona karşı, Nurtepe halkı
bir barikat direnişi başlattı. Bu direnişe destek vermek
için Okmeydanı Halkı, yine devrimcilerin çağrısıyla
parkta toplandı. Direniş ve faşist teröre karşı protesto eylemleri parkta başladı ve tüm mahalleye yayıldı. Sonra
tekrar parka dönüldü ve Nurtepe’deki direnişin bitmesiyle
birlikte Okmeydanı’nda da bitirildi.
Bundan bir ay sonra, bir Haziran sabahı, Okmeydanı’nın
dar sokakları silah sesleriyle çınladı. Henüz 18’inde bir
komutan olan Sibel Yalçın, çatışarak ilerliyordu Okmeydanı’nın içinde. O dönem kayıp olan ve daha sonra cesedi Kırıkkale yakınlarında bulunan Ayşenur Şimşek’in
ve tüm kayıpların hesabını sormak için gerçekleştirdikleri
cezalandırma eylemi sonrası, ekibindeki yoldaşlarını
göndermiş ve polisin dikkatini üzerine çekerek çatışmaya
başlamıştı Sibel Yalçın. Girdiği ara sokakta insanlar
görmüştü O’nu ama polisler o bölgeye geldiklerinde gördüklerini unutmuşlardı. Bir kişi dışında. Daha sonra, ihbarcılığının cezasını canıyla ödeyen bir muhbirin, evi
göstermesiyle polisler dolmuştu sokağa...
Sabah erken bir saatti. Uyuyorduk. Silah sesleriyle uyandık. Dışarıya baktığımızda her taraf polis doluydu. Dışarıya çıkmaya çalıştık ama bırakmadılar. Sibel’in girdiği
evi kuşattılar. Çatışma başladı. Kurşun sesi ortalığı kaplıyordu. Evden, Sibel’in sesi geliyordu ‘Biz teslim olma1131
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yız, siz teslim olun’ diye bağırıyordu, çatışma yaklaşık bir
saat sürdü. Sonra Sibel’in cesedini çıkardılar. Sibel’in vurulduğu son kurşunun sesi kulağımda çınlıyor. O’nu tanımıyordum ama o son kurşunla sanki ben de
vurulmuştum’.
Sibel’in cenazesi tam bir hafta ailesi ve yoldaşlarına verilmedi. Bunun üzerine başlatılan direnişte İstanbul tam
bir savaş alanına çevrildi. Evinin önünde başlayan direniş barikata dönüşmüş, cenaze teslim edilinceye kadar
barikatın kalkmayacağı belirtiliyordu. Parti binaları tek tek
işgal ediliyor, Sibel’in uğruna şehit düştüğü, halkının,
cephenin bayrağı, İstanbul’un dört bir yanında dalgalanıyordu. Sonunda cenaze alındı. Sibel Yalçın 16 Haziran
1995 Cuma günü Alibeyköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Sibel Yalçın’ın cenazesi çok büyük bir sahiplenmeyle,
halkın genci-yaşlısıyla, binlercesinin katılımıyla kaldırıldı.
Bazı televizyon kanalları cenazeyi canlı yayınladı. Böyle
bir sahiplenme siyasi olarak ciddi bir kriz yarattı iktidarda.
Cenazenin kaldırıldığı gün, Sibel Yalçın’ı ihbar eden Hacı
Hasan Levent’in cezalandırıldığı haberi yayıldı dört bir
yana. Hemen ertesi gün bir yürüyüş daha gerçekleşti Okmeydanı’nda. Ancak bu sefer yürüyenler, ihbarcıyı sahiplenen başta belediye başkanı R. Tayyip Erdoğan, bazı
siyasiler ve bir avuç faşistti. Provokatif bir yürüyüştü bu.
Faşistlerin mahalleye saldıracakları haberi iyice yaygınlaşmıştı. Bunun üzerine devrimci halk güçleri mahallenin
güvenliğini aldı. Faşist saldırı gerçekleşemedi ama polis
terör estirerek mahalleye daldı. Evler, kahveler basılıyor
insanlar sorgusuz sualsiz gözaltına alınıyordu. Bu baskınların görüntüleri televizyonlardan aynı akşam tüm Türkiye’ye gösterilecekti. Cepheliler’ in çağrısıyla halk, önce
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Pir Sultan Abdal Canlar Derneği’nde, ardından parkta
toplandı. Ellerde Sibel Yalçın’ın posterleri, binlerce insan
vardı parkta. Oğulları, kızları gözaltına alınan aileler, ellerinde çocuklarının kana boyanmış gömlekleriyle parkta
bekliyorlardı. Pir Sultan Abdal Canlar Derneği’nde başlayan oturma eylemi, parkta binlerce insanın desteğiyle
sürüyordu. Cenazenin iki gün sonrası, 18 Haziran günü
faşist provokasyona karşı değerlerini sahipleniyordu Okmeydanı Halkı. Grup Yorum, Grup Munzur konserler veriyor, halaylar çekiliyor, sloganlar atılıyordu. Ateşler
yakılmış, barikatlar oluşturulmuştu parkın etrafına.
“Halkın parkta toplandığını duyunca eşim ve küçük oğlumu da alarak bizde parka doğru gittik”. Diye anlatmaya
haşlıyor Hüseyin Kara. “Binin üzerinde insan toplanmıştı
parkta. Bizim gibi birçok insan da akın akın parka doğru
geliyordu. Rengârenkti parkın görünümü. Ateşler yakılmış, etrafında halaylar dönülüyor, pankartlar, dövizler,
Sibel Yalçın’ın posterleri. Sanki bir şenlik havasıydı. Bir
süre sonra polis saldırıya geçti. Ateş açıyorlardı. Bir an
için bir panik yaşadık ama çok sürmedi, hemen toparlandık. Gençler Molotof’la karşılık veriyorlardı. Grup
Yorum da son ana kadar bizimle birlikte parktaydı. Gençler bizi korumak için çok çabaladılar. Çok düzenli bir biçimde bizi koruyarak parktan çıkmamızı sağlıyorlardı.
Yaşananlar o gece ve ertesi gün televizyonlardan geniş
bir şekilde yansıdı tüm ülkeye. Yanıyordu Okmeydanı.
Sibel Yalçın’ın “Asıl Siz Teslim Otun!” haykırışı o gün Okmeydanı halkı tarafından sahipleniliyor, gelenek büyüyordu. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Bayrak
kafasına isabet eden taşla can havliyle, “Yandım Allah”
diye çığlık atarken, derinlerden sesler yankılanıyor, ekranlardan dışarı taşıyordu: “Kim vuruyor?”, “Titre Oli1133
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garşi”, Yaşasın...” Tarihinin en büyük direnişlerinden birini yaşıyordu Okmeydanı.”
“Yavaş yavaş park boşalıyordu. Çatışma sokak aralına
taşmıştı, eve dönerken gençlerle karşılaştık. Evlerine gidemiyorlar, o andaki polis yoğunluğundan dolayı bölgeden çıkamıyorlardı. Hiç düşünmeden bizim eve
götürdüm onları. Sadece onları mı: eşim de ben de ayrı
ayrı çıkıp insan taşıdık bizim eve. Ev almaz olunca komşuya gittik. Seve seve kabul etti.”
O gece birçok evin kapısı devrimcilere açılmıştı. Polisin
o gece başlatıp ertesi gün de sürdürdüğü gözaltı terörü
sonucu birçok insan gözaltına alındı. Kahveler, işyerleri
basıldı. Hatta düğünden çıkanlar bile gözaltına alındılar.
“Bir aile vardı. O gün kız istemeye gelmişler Okmeydanı’na. Onları da gözaltına aldılar. Hiç sormadan, etmeden rastgele topladılar insanları.
İşte böylesi direnişler sonrası Fatma Girik Parkı “Sibel
Yalçın Direniş Parkı’na dönüştü. “Mahallemize yeni taşınan ya da misafirliğe gelen insanlar soruyorlar:’O park
burası mı? ‘diye. Sanki çok farklı, çok özel bir yer görüyorlarmış gibi bakıyorlar parka.”
Bu direnişlerden sonra halk, daha da sahiplendi parkı.
Önceden belediyenin yaptığı, çocukların oynadığı bir
park olarak görülürken, bugün halk tarafından temizlenen, korunan bir parka dönüştü “Sibel Yalçın Direniş
Parkı.”
Geçtiğimiz yıla kadar Mahmut Şevket Paşa muhtarlığına
girenler, şöyle bir yazıyla karşılaşırdı: “Bu odada sigara
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içmemeye özen gösteriniz.” Devlet kurumlarında, resmi
dairelerde yapılması istenmeyen bir şeye ilişkin, genellikle duvarlara asılmış talimatlarla karşılaşırız. “Sigara
içmek yasaktır!” “Yüksek sesle konuşma!” vb. Ancak
muhtar Güzel Otluçimen’ in odasında böyle bir ifade
vardı. Sağlığı nedeniyle yanında sigara içilmesinden rahatsız olan muhtar, bunu bir talimata dökmemeyi tercih
etmişti. Bu ifade, O’nun kişiliğinin, insana verdiği değerin
bir göstergesidir.
Sağlığı nedeniyle aramızdan ayrılana kadar, yaklaşık iki
dönem boyunca yaptığı mahalle muhtarlığı süresince hiç
çıkarsız, hep halk için çalıştı Güzel Otluçimen, mahallenin Güzel Ağabey’iydi.1952 yılında, Sivas/Hafik’e bağlı
Aktaş Köyü’nde doğdu.1964 yılında İstanbul’a geldi. Bir
süre Karaköy Perşembe Pazarı’nda, bir akrabasının yanında bekar evinde kaldı. Bu süre içinde seyyar satıcılık
yaptı, konfeksiyon atölyelerinde çalıştı. Aynı yıl Aksaray’da bir akü fabrikasında çalışmaya başladı.14 yıl boyunca bu işte çalıştı. İşlerinin ağırlığı, çalışma saatlerinin
uzunluğu, fazla mesailerin verilmemesi ve alınan ücretlerin azlığı, Güzel Otluçimen’i sendikal çalışmalara, hak
arama çabalarına itti. Fabrikadaki işçileri, hakları temelinde örgütleme çalışmaları nedeniyle 1978 yılında işten
atıldı. Bu arada 1975 yılında evlendi ve üç çocuğu oldu.
İşten atılmasıyla birlikte, aldığı tazminatla aynı yıl Okmeydanı’nda akü yapımı ve alım satımı üzerine kendi
dükkânını açtı.1989 yılında, işlerinin ters gitmesi nedeniyle dükkânını kapattı ve o yıl muhtarlık seçimlerinde
Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nden adaylığını koydu.
Muhtarlığı kazanması zor olmadı Güzel Otluçimen’ in.
Çünkü tüm mahallenin tanıdığı, sevdiği, güvendiği bir insandı. Eşi Gülkız Otluçimen bu süreci şöyle anlatıyor:
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“Seçim öncesi, önüne birçok hedef koydu ve bu hedefleri de halka açıkladı. Yaptığı halk toplantılarında, hem
halkın isteklerini topladı, hem de yapmak istediklerini
açıklayıp halka sundu. Mahallenin hemen yanında bulunan mıcır fabrikasının kaldırılması, yolların asfaltlanması, anayola köprü yapımı, park yapım, okulun
düzenlenmesi, elektrik trafosu kondurulması, su şebekesinin değiştirilmesi vb. ‘Bunların altından kalkamazsın’
dediler. ‘Bugüne kadar, kimse yaptıramamış sen mi yaptıracaksın’ dediler ama O halka ‘Birlik olursak, beraber
mücadele verirsek yaptırabiliriz.’dedi.’Burada bir sorun
varsa, benim bunu tek başıma çözmem mümkün değil,
ancak birlikte çözebiliriz’ diyordu. Ayda bir yaptığı halk
toplantılarında, hep bunu tekrarlıyordu. Ben sadece
muhtarım. Bana dilekçe getirirsiniz, ben de onu gereken
yerlere iletirim, benim tek başıma yapacağım budur.
Ancak birlikte uğraşırsak, sonuç farklı olur. Bu benim
prensibimdir’ diyordu halka.25 kişilik bir mahalle meclisi
oluşturuldu. Halkın sorunlarında, bu meclisin içerisinde
oluşturduğu heyetle yola çıkardı.”
Mahallenin sorunları ve ihtiyaçları için sürekli bir çaba
içerisinde oldu Güzel Otluçimen. Daha önce, çocukların barakalarda eğitim gördüğü Fuat Soylu İlköğretim
Okulu’nun bugünkü haline gelmesi, okul önünün asfaltlanması, çöplükten farkı olmayan arsanın parka
dönüştürülmesi, elektrik kablolarının önemli bir bölümünün yeraltına indirilmesi, su şebekelerinin değiştirilmesi ve belki de en önemlisi; bugünkü Okmeydanı
Halk Meclisi’nin oluşmasında ilk adımı atanlardan biri
olması...
“Olmasını istediği çok şey vardı ama sağlığı müsaade
etmedi” diye anlatmasına devam ediyor eşi: “Sağlık so1136
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runu,’78’den bu yana sürekli vardı. O dönemler yüksek
tansiyonu vardı. Üresi de yüksekti. Kaç defa yoğun bakımda kaldı. Dört sene diyaliz makinesine girdi ama koşuşturma bitmiyordu. Kendi sorunundan, evin
sorunlarından çok halkın sorunlarına önem veriyordu.
Halkını çok seviyordu, özünde olan bir şeydi bu.”
Gülkız Otluçimen, biraz düşünüyor ve ekliyor. Birçok şeyi
başardığını düşünüyorum. Bugün, mahalle biraz daha
duyarlıysa, bunda Güzel’in de payı var. Çok sabırlıydı.
Birisi O’na kötü, sert davransa, O iyilikle yaklaşmaktan
kaçınmazdı. ‘Cahil adam böyle öğrenmiş’ derdi. Hoşgörülüydü. Hiçbir çıkar gözetmiyordu. Bir gün, belediyeye
gittiğinde ‘hep başkaları için geliyorsun, bir gün de kendin için gel’ demişler o da ‘kendim için ne isteyebilirim ki,
ben buraya yalnız halkın istekleri için gelirim’ demiş. SHP
döneminde O’na birçok teklif geldi. Bazı milletvekilleri
O’na danışmanlık teklif etmişler ama O kabul etmemişti.
‘Ben bu sisteme hizmet edenlere danışmanlık yapmam’
demişti.
Bir evrak düzenlenmesi için gelenlerden bile para istemeye çekiniyordu. ‘Bunlar tanıdığım insanlar, durumlarını biliyorum, nasıl isteyebilirim ki?’ derdi. İsterken bile
elleri titriyordu. Olmayandan kesinlikle para istemiyordu.
Ancak, insanların fakirliklerini kader olarak görmelerine
de çok kızıyordu. Okul müdürü, harçlarını ödeyemeyecek olanlardan fakirlik kâğıdı istemiş, bunun için de muhtarlığa yollamıştı insanları. Bu kâğıtları vermedi
insanlara. Çok kızmıştı. ‘Sen niye kendini bu kadar alçaltıyorsun. Vermemek için fakir olduğunu kanıtlaman mı
gerekiyor? Vermiyorum, devlet benim çocuğumu okutmakla yükümlüdür, de! Senden vergi alıyorlar. Niçin kendinizi böyle alçaltıyorsunuz? Sen de okula para verme.
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Bu senin hakkındır ‘etkilerdi insanları. Sözüne güvenilirdi. Muhtarlığa kim gelse, hepsine aynı ölçüde saygılı
davranırdı. Akrabaymış, hemşeriymiş fark etmezdi. ‘İnsanı kötü eden yaşadığı şartlardır’ diyordu.
Muhtar Güzel Otluçimen, devletin Okmeydanı’na olan
baskıları karşısında, bu baskıların kalkması için çok çaba
sarf etti. Gazi Ayaklanması sırasında, semt halkının Direniş Parkı’ndaki direnişine polis saldırdığında, halkın
temsilcilerinden biri olarak temsilcilik yaptı. Valiliğe ve
emniyete bizzat giderek, halka saldırılmaması gerektiğini, halka ‘terörist’ gözüyle bakılamayacağını, bu tepkinin haklı bir tepki olduğunu dile getirdi ve savundu.
Sibel Yalçın olayı sonrasında da polis halka saldırıp evlerden, kahvelerden insanları topladığında, halk direnişe
geçti. Polis bu direniş sırasında aciz kalınca Güzel Otluçimen’e gitti ve arabuluculuk yapmasını istedi. Muhtar o
dönemde gözaltına alınanların bırakılması için halkla birlikte mücadele etti. Basın açıklamaları gerçekleştirdi ve
baskıları muhtar olarak da protesto etti.
Devletin mahalledeki politikalarına karşı sürekli direndi
Güzel Otluçimen. Bilinçli olarak açılan barlara, birahanelere karşı bir mücadele içerisindeydi. Bu konuda eylemler organize etti.
Büyük oğlu Cepheli’ydi.1995 yılında oğlu tutuklanınca,
artık bir tutsak babasıydı. Hiç aksatmaksızın her hafta
O’nun ziyaretine gitti. Ziyaret sonraları sık sık gözaltına
alınsa da, hiç aksatmadı. Sürekli sahiplendi oğlunu. Hiç
aksatmaksızın gittiği yerlerden biri de; Cumartesi günleri
kayıp ve tutsak ailelerinin eylemiydi. Defalarca gözaltına
alındı, ama Galatasaray’a da gitmeyi hiç ihmal etmedi.
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Eşi anlatmaya devam ediyor.
“Kişiliğinden, onurundan, düşüncelerinden hiçbir zaman
taviz verip de başını öne eğmemiştir. Hastalığı sürekli
artıyordu ama büyük bir iradeye sahipti. Bir gün Dinçer’i
(tutuklanan oğlu) arıyordu polisler. Bulamayınca bizi çağırdılar. Gittik. Güzel’i tek olarak sorguya aldılar. Sorguda Hüseyin Kocadağ’la Şefik Kul vardı. Hüseyin
Kocadağ Güzel’e, Cemevi’ne briket verdiği için baskı
yapmış, tehdit etmiş, Alevileri kullandığını söylemiş.
Güzel de ‘eğer mahallelinin bir sorunu, ihtiyacı varsa ben
onu çözerim. Çözemem dersem, o benim acizliğimdir.
Benim için Alevi de Sünni de birdir’ demiş. Kocadağ ‘çıkarın bu adamı dışarı’ diye bağırmış.
İşte böylesi sevilen bir halk adamıydı Güzel Otluçimen.
Geçtiğimiz yıl, oğlunu ziyaretten dönüşte, yine gözaltına
alındı. Gözaltında tansiyonu yükseldi. Buna rağmen, bırakıldıktan sonra muhtarlığa geldi. Ama daha da fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Bu, O’nun mahalleden son
ayrılışı oldu. Bir süre sonra Okmeydanı Halkı, en sevdiği
insanlardan birini daha kaybetti. Cenaze töreninde mahalle halkı yaptığı konuşmada “Senin o çok özlediğin
Halk Meclisi’ni kuracağız” diyerek söz verdi. Alkışlarla,
sloganlarla uğurlandı Güzel Otluçimen.”
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OKMEYDANI Devrimcileşen Halk Kültürü - 3
Tavır Dergisi - Nisan 1998
Yazımız, bu bolümle son buluyor. Bu son bölümümüzde,
Okmeydanı’nın sokaklarına can katan şehitlerimize,
geçen sayımızda Güzel Otluçimen’le ara verdiğimiz yerden devam ediyoruz.
Nebi Akyürek
(13 Ağustos 1993)
Sürekli Aydınlık eylemleri dönemi... Okmeydanı Halk
Meclisi, her gün olduğu gibi o gün de yürüyor. Birçok sokağı geçerek ve giderek artan kalabalığıyla önce Fatih
Sultan Caddesi’ni trafiğe kapatıyor. Caddeden coşkulu
bir şekilde akarak yol ağzından Fetihtepe Mahallesi’ne
giriyor. Mahallenin dar sokaklarından birine dönüyor kortej. Ağıtlardan, Susurluk Devleti’ne olan öfkeyi açığı çıkaran sloganlar... Kalabalığın sokağa girmesiyle birlikte
birçok insanın başı sola dönüyor. Sokağın hemen girişindeki binanın merdivenle inilen zemin katındaki kahvehaneye bakıyor insanlar. Bu kahvehanenin, 1993
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Ağustos’unda Perpa’da dört devrimciyle birlikte katledilen Nebi Akyürek’e ait olduğunu bilenlerin öfkesi, o an
daha da artıyor. Çünkü Nebi Akyürek de, Susurluk Devleti’nin katillerince katledilen insanlardan biri. Sloganlar
daha gür ve öfkeli yükseliyor ağızlardan.
Daha eskilere, 90’lı yılların başlarına geri döndüğümüzde, o kahvehaneden Müslüm Gürses şarkılarının
yükseldiğini duyabilirsiniz. Ocağın başındaysa Nebi Akyürek vardır. Evli, iki çocuk babası ve halktan bir insan.
. Kahvecilik, baba mesleği...
Kasımpaşa’da da bir kahvehaneleri var. Okmeydanı’na, Yolağzı bölgesinde açtığı kahvehaneyle birlikte geliyor. Nebi
Akyürek, titiz ve temizliğe meraklı biri. Kahvehanesinde yanında çalışan işçileriyle sürekli koşturuyor. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı, hatta kimi tanıdıklarına göre fanatik
Devrimcileri tanıyor, seviyor ama devrimci hareketle tanışması ise, bir yanlış anlaşılmayla gündeme geliyor. Kahvehaneye gelmesi, önce O’nu mahalledeki devrimcilerle karşı
karşıya getiriyor. Polisin ihbarcı ve işbirlikçi yaratma çabalarının içinde, bir an Nebi Akyürek’ten şüpheleniliyor. Ancak
böylesi bir durumun olmadığını, aksine devrimcilere olan
yakınlığını daha ilk karşılaşmada vurguluyor Nebi Akyürek.
Ardından önce dergi okuru ve sonra da tüm olanaklarını
devrimci harekete sunan bir halk ilişkisine dönüşüyor.
Eşiyle arasındaki sorunları, ailesiyle olan ilişkisi konusunda
kültürel bir dönüşüm de sağlıyor. Artık koyu bir futbol taraftarı değil. Kahvehaneden ise artık arabesk değil, Grup
Yorum’ un türküleri yükselmektedir. Bir süre sonra kahvehanesini devredip Perpa’daki kafeteryayı açıyor.
Nebi Akyürek, 13 Ağustos 1993 tarihinde, kontrgerillanın
Perpa’da gerçekleştirdiği katliamda Mehmet Salgın,
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Hakan Kasa, Selma Çıtak ve Sabri Atılmışla birlikte şehit
düştü. Katliam sırasında ise Erdoğan Şakar, polis tarafından kaybedildi.
Murat Çuhacı
Düzen her türlü pisliği ve ahlaksızlığını içinde barındıran
kültürünü emekçi halka taşırken ve politikalarını çok çeşitli araçlarla yaygınlaştırırken, devrimci saflara geçip bu
pisliklerden arınmanın zorluğunu da yaşıyor mahalle
gençliği. Çünkü devletin, emperyalist kültür politikalarının
ilk uygulandığı ve yaşama geçirilmek istediği yerler,
emekçi mahallelerdir. İçkiden kumara, fuhuştan uyuşturucuya kadar pek çok uygulama, öncelikle emekçi mahallelerde şırınga edilir.
Emekçi halkın sınıf kardeşliği, alevi-Sünni ayrımına kurban edilerek bozulmak isteniyor. Aynı sıkıntıları çekmesine, aynı sömürünün içinde olmasına ve aynı sorunlara
sahip olmasına karşı, insanlar arasında soğukluk vardır.
Çünkü mezhepleri farklıdır. Kendi inancına ve geleneklerine uygun bir yaşam tarzı bile baskılar ve zorluklarla
karşı karşıyadır. İğrenç politikalara alet edilmek isteniyorlar. Semtte açılan oyun salonları, çocuğuyla genciyle
dolup taşıyor Zararsız gibi görünen bilardo salonları, ilkokul çağındaki çocukların sigaraya ilk başladıkları yerlerdir. Ve bir o kadar da onları yaşamın gerçeklerinin çok
uzağına iten yerlerden biridir. Birahanelerde müşterilere
sunulan, yalnızca bira değildir. İçkiyle birlikte kadın da
satılır. Ardından da uyuşturucu... Her gece polisler gelir
o batakhanelere. Ama uygunsuz çalıştığı için basmaya
ve kapatmaya değil, göz yummasının karşılığı olarak haraçlarını toplamaya gelirler. Belediye “yetkim sınırlı fazla
bir şey yapamam” der. Kaymakamlık “haberimiz yok” der.
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Emniyet “bize hiç bir şikâyet gelmiyor” der. Ve politikalar
gerektiği gibi işler. Çok geçmeden, aynı alışkanlıkların
esiri olan gençler birbirlerini bulurlar, önce sokakta, caddede naralar atarak dolaşırlar. Bir süre genç kızlara ve
kadınlara laf atarak dolaşırlar. Cinsel tacize ve tecavüze
kadar varır bu birliktelik. Serseri çeteleri üretir batakhaneler. Sivil faşistlerin en önemli uğrak yerleridir buralar.
Geleceğin Çatlılar’ını ararlar genç yüzlerde. Gözlerine
kestirdiklerini ocaklara götürüp kaydederler.
Ulusal ve kültürel değerlerini tanıması. Geliştirmesi gereken gençlik, o değerler içindeki paylaşım, dayanışma,
haksızlığa karşı direnme yerine bireyciliğe yönlendirilir.
Düzen politikalarına göre gençliğin gideceği mekanlar,
kültürel ve siyasal gelişimlerine katkıda bulunacak devrimci kurumlar değil, birahaneler Capitol, Akmerkez gibi
özentilerini besleyen yerler olmalıdır, işte, tüm bu yozluk
ve dejenerasyon ortamı baskı ve sömürü politikaları
içinde, mahalle gençliğini çekip alacak, düzen pisliklerinden arındıracak, yeni bir kimlikle tanıştıracak bir ortam
daha vardır. Mahalle gençliği bir yanda düzen alışkanlıkları, diğer yandan ise onur, namus, adaletle arındırılacak erdem dolu bir yaşamın ortasında atılırlar
mücadeleye. Birbirlerine zıt olan değerlerin yarattığı çelişkileri uzun süre yaşarlar. Ve nihayetinde gerçek saflarını bulurlar. Mücadeleye tümüyle sunarlar kendilerini.
Ancak eski alışkanlıklarla devrimcilik, sürekli birbirlerine
karışır ve devrimci ortam içinde, devrimci olmayan davranış şekilleri de ortaya çıkar. Ancak önemli olan; ilk adımın samimiyetle atılmasıdır.
Murat Çuhacı da bu ilk adımı samimiyetle atanlardandır.
Her adım, doğallığında atılıyordu O’nun için. Düzen kültürünün pek çok alışkanlığı O’nda da vardı. Lüks giyim
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merakı, özenle ve sık sık değiştirdiği saç şekli, bilardo
tutkusu, aşırı futbol merakı onu devrimcilerden ayrı tutarken sıcakkanlılığı, ağırbaşlılığı, paylaşımcılığı, O’nu
devrimci arkadaşlar edinmeye itiyordu. İçki alışkanlığı
yoktu. Çalıştığı işyerinde, emekçiliği ve efendiliğiyle kendinden yaşça büyük işçilerde saygı uyandırıyordu. Şehit
düşmeden birkaç gün önce, pantolon ihtiyacı olan bir arkadaşına kendi pantolonlarından birini vermiş, pardösüsünü de bir başka arkadaşına hediye etmişti. Tüm düzen
alışkanlıklarına ve sakinliğine karşın, faşistlere karşı öfke
doluydu. Kurtuluş okuru olması ve kısa sürede bir dağıtımcı olması, O’nun için doğal bir davranış biçimiydi. Aynı
şekilde eylemlere, gösterilere bile katılımı yaşamının doğallıklarından biriydi. Tüm davranışları, aynı mütevazilik
içindeydi. Yaşamın çelişkileri içinde hızla devrimci bir dönüşüme doğru ilerliyordu. Gazi Ayaklanması, O’nun devrimci dönüşümündeki temel adımlardan biriydi.
Provokasyonu duyduğunda her Cepheli’nin gösterdiği
tavır, O’nda da gelişti: sokağa çıktı, halkı çağırdı. Direniş
Parkı’nda halkla birlikte yürüdü ve ön saflarda Gazi’ye
girdi. Çatıştı, barikat oluşturdu ve ayaklanma sona erene
kadar barikatın arkasında bir savaşçı olarak yer aldı. Yaratılan onurlu direnişin bir neferi oldu. O anda ne düzen
alışkanlıkları, ne bireysel özlemler. Murat Çuhacı için tek
önemli olan; halkın onurunu, geleceğini, devrim için
önemli bir adım olan Gazi Ayaklanması ‘nı yaratmak ve
sahiplenmektir. Ayaklanmaya katılımı ve enerjisi, devrimci hareket içinde ortaya çıktı.
Gazi süreci sonrası, Murat Çuhacı’da hareketi sahiplenme daha da belirginleşti. Düzenin pisliklerinden sıyrılıp örgütlü devrimci yapı içinde yer alması, doğallığın
ötesinde bir iradiliğe dönüştü. Şehit düşmesi ise, tam
böyle bir süreçte oldu. Yol ağzı’nda, Hacı isimli bir faşist
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serserinin içkili bir şekilde bir mahalle sakinine, bir Cephe
taraftarına saldırması karşısında izleyen ve müdahale
etmeyen onca insana karşın sessiz kalmadı. Sıradan bir
kavga olsa belki yalnızca ayırırdı. Ancak, saldıran bir faşistti. Murat Çuhacı ise, tüm öfkesiyle kavganın ortasına
atıldı. O anda faşistin savurduğu bıçak darbesi kalbine
isabet etti. Halk tarafından hastaneye kaldırıldı. Fakat
kurtarılamadı. Şehit düştü. Cenazesi, büyük bir kitlenin
mahallede yürüyüş tapması sonrası, memleketi Tokat’a
gönderildi.
Murat Çuhacı’nın şehit düşmesi, semtteki sivil-faşistlere
karşı halkın öfkesi ve tepkisini arttırırken, mahallede içki
içip ortalıkta dolaşanlara karşı da büyük bir tepki oluştu.
Bugün Okmeydanı’nda, Okmeydanı Halk Meclisi tarafından batakhanelere karşı kitlesel eylemlilikler düzenleniyorsa, bu batakhanelere karşı vurulan her darbe, aynı
zamanda Murat Çuhacı’nın hesabını sormak içindir.

Mürsel Göleli
(19 Mart 1994)
Ailesi İstanbul’a göçtüğünde henüz küçük bir çocuktu
Mürsel Göleli. Bir süre sonra babası ölünce, ailesinin tüm
yükünü, çok sevdiği, değer verdiği annesi, aslında tüm
devrimcilerin anası Kudi Ana yüklendi. Bir yandan ev, bir
yandan iş ve yoksulluk ve sıkıntı dolu bir yaşam içinde
Kudi Ana’nın direnci, emekçiliği, fedakarlığı ve çocuklarına olan düşkünlüğü, Mürsel Göleli’nin devrimciliği seçmesindeki en önemli etkenlerden biriydi.
Mürsel Göleli, devrimci hareketle lise yıllarında tanışıyor.
Ve süreçle birlikte okuduğu Hasköy Lisesinde ve Okmey1146
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danı-Şişli bölgesindeki tüm anti-faşist eylemlerin ve gösterilerin en önünde yer alıyor. Mürsel Göleli, faşist odakların dağıtılmasında ve halkın faşist saldırılara karşı
korunmasında, giderek artan sorumluluklarıyla halkın
sevgisini kazanmıştır.
Bugün Örnektepe Mahallesi, uzun ve geniş bir caddenin
etrafında yükselen yapılara, mahalle içlerine doğru dar
sokakların üzerine kurulu 2-3 katlı binalara karşın devrimcilerle iç içe olan ve devrimcilere olan saygının, sahiplenmenin yoğun yaşandığı bir mahalle. Kuruluşundan
bu yana böylesi özelliğini hiçbir zaman yitirmeyişindeki
en önemli etkense; Mürsel Göleli gibi halkın kendi bağrından devrimci harekete kazandırdığı insanların mücadelesi ve emekçiliği... Mahallenin kurulmasında, evlerin
yapılmasında, elektrik, su gibi halkın temel ihtiyaçlarının
karşılanması ve sorunlarının çözülmesinde ve gecekondu halkının örgütlenmesinde, halkın sürekli yanında
olan biridir Mürsel Göleli. Tek tek her eve rahatlıkla giren
ve halkın sorunlarını güvenle anlatabildiği bir devrimcinin
bıraktığı iz, tüm baskılara karşı silinmemecesine Örnektepe Mahallesi Halkının yaşamına kazındı. Devrimci Hareket’in Mürsel Göleli’yle yarattığı değerler, Okmeydanı
ve Örnektepe Halkı’nın kültürel ve siyasal yaşamının
önemli bir parçası haline geldi.
Mürsel Göleli, 19 Mart 1994 tarihinde, Dersim’de bağlı
bulunduğu kır gerilla birliğinin girdiği çatışmada, komutanı Nazım Karaca ve Feride Karaca ile birlikte şehit
düştü.
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Ali Yıldırım
(12 Mart 1995)
Kontrgerillanın Gazi Mahallesi’nde kahvehaneleri tarayarak ve Halil Dede’yi katlederek yaratmaya çalıştığı provokasyon geri tepmiş ve halkın tepkisi bir ayaklanmaya
dönmüştü. Sadece Gazi Halkı değil. İstanbul’un birçok
emekçi mahallesinde on binlerce insan, yılların ezilmişliğinin ve hor görülmüşlüğünün hesabını soruyordu. İsmetpaşa Caddesi’nde bir yandan polis-asker, diğer
yandan ise halk; kimsenin belleğinden silinmeyecek bir
görüntü oluşturuyorlardı. Halkla asker ve polisin arasında
ise, panzerlerin sıktığı tazyikli su, halka bir adım bile geri
attırmıyordu. O esnada panzerin üzerine üç genç fırladı.
Ellerindeki sopalarla panzeri dövmeye başladılar. İçlerinden biri, eline geçirdiği çekiçle daha güçlü vurmaya başladı panzere. Suyunu kesti. Ardından alev alev yanan
gözleriyle halka döndü ve zafer işareti yaptı. İşte o genç;
Ali Yıldırım’dı. Ali Yıldırım’ın bu duruşu, tüm Türkiye halklarının zulme, katliamlara ve sömürüye karşı duruşunu
simgelerinden biri oldu. O anda polis, halkı taramaya
başladı. Özellikle seçilen hedeflerden biriydi Ali Yıldırım.
Son duruşuyla birlikte şehit düştü. Cesedini yerlerde sürükleyen polislerin ellerinden zorla aldı O’nu halkı. Zalime
bırakmadı.
Ali Yıldırım. Şehit düdüğünde 22 yaşındaydı. Endüstri
Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı Bölümü’nü bitirdi. Devrimci Hareket’le 1990 yılında tanıştı. 2 Temmuz 1993
Sivas Katliamı’nı protesto gösterilerinde faal bir çalışma
yürütmüş ve Okmeydanı’ndan Zincirlikuyu Mezarlığı’na
kadar yapılan yürüyüşte, güvenlikte yer almıştı. Aynı şekilde, ‘94 1 Mayıs’ında Devrimci Hareket’in korteji içinde
yürümüştü. Gazi Katliamı ise, Ali Yıldırım’ı tüm öfkesiyle
ayağa kaldırmıştır.
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Kahvehaneye Dönüşen Köy Dernekleri
Okmeydanı, halkın çok büyük bir kısmının üyesi olduğu
ve kendisini ifade eden köy dernekleriyle örülü bir bölge
aynı zamanda. Buradaki köy derneklerinin büyük çoğunluğu Giresun-Alucra bölgesinden gelenler tarafından kurulmuş. Diğerleri ise, Sivas ve Tokat bölgesinden gelen
insanlara ait. Bütün derneklerin tabelalarında il, ilçe ve
köy isimlerinin yanı sıra “Kültürel Araştırma ve Dayanışma Derneği” diye bir ifade olmasına karşın, bugün
hepsi birer kahvehane işlevi görmekteler. Düğünler, cenazeler, bir kısmının yılda bir gün düzenlediği piknik gezileri yada zaman zaman dayanışma geceleri dışında
işlevlerini ifade edebilecek hiç bir etkinliğe rastlanmıyor.
Bunların nedenleri, köy derneklerinin işlevleri, amaçları,
hedefleri ve halkın gözündeki önemine ilişkin Sivas Karlı
Köyü Derneği başkanı Turhan Çerikçi’yle yaptığımız röportajı yayınlıyoruz:
Bugün köy derneklerinin yaşadığı en büyük sorun
nedir sizce?
“Köy derneklerinin en büyük sorunlarından biri, eğitim
eksikliği bence, gerek toplumsal olaylara duyarlılık kazandırması açısından, gerekse çalıştığı işyerinde ekonomik, sosyal, demokratik konulara duyarlılık
kazandırması açısından temel sorun; eğitim. Ama genele baktığımız zaman, köy dernekleri bu sorunu yıllardan beri aşamamış. Bizim köy derneği de bunlardan biri.
1966 yılında kurulmuş olmamıza rağmen en büyük handikabı olan eğitim eksikliğini aşamamış. Bunun nedeni
de gerek yöneticilerin eksikliğinden gerekse tek tek insanların duyarsızlığından Köy derneklerinin lokallerine
baktığımız zaman, lokalden çok birer kahvehane gibi çalışıyorlar. Anadolu’daki kahvehane kültürü burada da
devam ediyor.”
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Sizin eğitime yönelik çalışmanız oldu mu?
“Belli ölçülerde, insanları tam tatmin edememiş olmasına
rağmen bir takım eğitim çalışmaları yaptık. Bu doyurucu
olmadı. Özellikle demokrasi nedir. Alevilik nedir, Alevilik
toplumun neresinde, kültürel açıdan, ülkemizin sorunları
açısından bakış açısı ne vb. gibi bir takım seminerler gerçekleştirdik. Ancak katılım ve ilgi sürekli tutulamadığı ve
insanlar yeterince duyarlılık göstermediği için bitirmek
zorunda kaldık.
Bir eğitim ve kültür komisyonumuz vardı. 30-40 gencimiz
bu komisyonda gönüllü olarak yer almıştı. Başında da
yönetim kurulumuzdan bir arkadaşımızın yer almasına
rağmen, eğitim çalışmaları 4-5 haftalık periyodik toplantılar biçiminde devam etti, sonra dağıldı. 5-10 kişi kaldı.
Ama biz de hata yaptık. Vazgeçmek yerine toplantılarda
ısrar etseydik, belki de yerleşecekti bu çalışmalar. Normal zamanda lokali tıklım tıklım dolduran insanlar bu çalışma süresinde lokali boş bıraktılar. Biz de lokal boş
kalmasın diye çalışmaları durdurduk. Oysa ısrar edebilirdik”
Yani dernekler insanları kaybetmemek, ellerinde tutabilmek adına her türlü işlevlerini bir yana bırakmak
zorunda kalmışlar. Peki, köy dernekleri kültürel değerlerini koruma ve yaygınlaştırma, işlevlerini yerine
getirebilecek bir tüzüğe sahipler mi?
“Kendi derneğimizin tüzüğü açısından söyleyeyim: örneğin eğitim anlamında fonksiyonumuzu yerine getirebileceğimiz bir tüzüğe sahip değildik. Geçtiğimiz yıl
derneğimizde tadilat yaparak, lokalde bir kitaplık oluşturduk. Ayrıca en son kongrede eğitim çalışmaları yapılabileceğine ilişkin tüzüğe bir madde ekledik. Ancak
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tüzüğün diğer maddeleri köyle ilgili sorunların çözümüne
ilişkin maddeler. Yani köydeki bir derneğin tüzüğü diğer
dernekler de aynı. Bizim dernek 1966’da İstanbul’da kurulmuş ama merkez ilk etapta köy olmuş. Daha sonra
merkez İstanbul’a taşınmış. İstanbul’da kurulmadığı için
şu anda bile fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Diğer köy
derneklerinin hepsi de aynı. Biz tüzük maddelerinde birçok değişiklik yaptık. Ama bizim eski tüzüğümüzden yararlanan pek çok köy derneği var. Biz o derneklere,
eskimiş tüzüklere bağlı kalmamalarını. avukatlardan yararlanmalarını istediğimiz halde, tahmin ediyorum pek
dikkate alınmadı ve hala pek çoğu eski tüzüğe sahip. Biz
tüzük tadilatı ile ‘Dernek üyelerine her konuda eğitim
verme’ maddesi ekledik Ama bu madde diğerlerinde
yok”
Bu eğitimler aksaksız gerçekleşmiş olsa, almak istediğiniz sonuç ne olacaktı?
“Toplumumuzda okuma alışkanlığı yok. Gerek kitap, gerekse günlük yayınlar okunmuyor. İnsanların belli konularda duyarlılık kazanabilmesinin yolu eğitimden geçiyor.
Bizim amacımız da insanlara bu konuda yardımcı olmak.
Yani düşünmelerini sağlamak. Bu alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Yani karar vermeden önce bilgi sahibi olmalarını istiyoruz.”
Yani köy dernekleri çevresinde insanların bir araya
gelmesinin yanı sıra toplumsal konularda da bir duyarlılık kazanmasını mı amaçlıyorsunuz?
“Genel amacımız bu. İnsanlarımız, ülkemizin genel durumunu kaba hatlarıyla biliyorlar ama bu konuda nerede
yer alacaklarını detaylarıyla bilmiyorlar. Bizim amacımız
insanları sınıfsal açıdan bir yerde durmaları. Ama bu yan
eksik olunca, insanlarımız mezhepsel açıdan bir yerde
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duruyorlar. Türkiye’nin aydınlık geleceği için insanların
bulundukları yerin birer birer mevziye dönüşmesi gerekiyor. Bu da sınıfsal duruşlarıyla mümkün. Ama bu güne
kadar bunu istediğimiz şekilde başaramadık.”
Köy derneklerinin birbirleriyle ilişkileri nasıl?
“Yüzeysel olarak var ama dayanışma, eğitim gibi konularda yok. İnsanlar birbirleriyle görüşüyorlar ama bu bir
değer, kalıcılık haline gelmemiş.”
Kendi kültürel değerlerimizi, geleneklerimiz korumak
geliştirmek adına hiç, adımlar atıldı mı?
“Köy dernekleri tarafından böylesi adımlar atılmadı. Ben,
şahsen katı alevi geleneklerine bağlı kalınmasına taraftar değilim. Temel prensibimiz, Alevilik adı altında örgütlenmekten ziyade, insani değerler açısından birlik olmak
gerekiyor. Felsefi anlamda, Aleviliği belirleyebilecek
“Eline, beline, diline sahip ol!” felsefesi de, zaten
temel insani bir değer. Ama katı gelenekler zaman içerisinde yok olmak durumunda.”
Köy derneklerinin kültürel ve eğitsel çalışmaları Halk
Meclisi’nin çalışmalarıyla bütünleştirilebilir mi?
“Tüzel kişilik anlamımla bir katkısı olamaz. Zaten derneklerin özellikle siyasi faaliyetleri Dernekler Yasası’nca
engellenmiş durumda. Köy derneklerinin yapabileceği,
bu konularda kendi üyelerine önermelerde bulunmak
olabilir. Katılmaları istenebilir.”
Kaç üyeniz var?
“Okmeydanı’nda 315 civarında, İstanbul genelinde 450
civarında. Geri kalan Gazi ve Pendik’te. Merkez Okmeydanı, şube köyde var.”
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Köydeki değerler, gelenekler nasıl muhafaza ediliyor? Düğünler ve cenazeler dışında.
“Özellikle bizim toplum açısından söyleyeyim. Alevilik,
bir ibadet biçimi. Mesela köyde zamanı gelir bir hafta
Cem yapılır. Bu ibadet biçimi burada da gerçekleşiyor.
Kışın bir hafta burada da çeşitli yerlerde Cem yapılıyor.
Kurban kesme ve yedirme Dede’nin duasıyla burada da
yapılıyor. Aleviliğin de mistik yönleri var: Ali’ye olan bağlılık gibi. Onun kılıcı 70 arşın uzarmış. Bir salladığında
40- 50 kişi gidermiş. Buna inanan birçok insan var. Ama
yaşadığımız koşullara uymayan bu gibi inanışları bir kenara atıp, gerçeklerimize uygun değerleri ele almalıyız.
Cem töreni bugün daha çok folklorik yöntemleriyle varlığını koruyor. Gezilerimizde Semah dönüyoruz.”
Alevi köy dernekleri dışında Alucra köy dernekleriyle
gündelik yaşamda ilişkiler var mı?
“İnsanlar birbirlerini değerlendirirken öncelikle nereli olduğu onları ilgilendiriyor. Alevi misin, Sünni misin, Kürt
müsün, Laz mısın? Diyaloglar çok iyi değil. Eğer o kişi
Giresun’luysa bir mesafe oluşuyor. Bu insanların, suçu
değil. Egemenlerin, insanları birbirlerine düşürüp daha
rahat yönetebilme politikalarından kaynaklanıyor. Örneğin bir MHP’li alevi olan insana komünist der, terörist der.
Bu anlayış devletin merkezi idaresinde var. Alevi toplum
üzerindeki baskıların kaynağında bu anlayış var. Gazi,
Sivas gibi. Oysa aslında Anadolu insanının gelenekleri
birbirine çok yakın. Aradaki tek fark biri camiye gider, birisi Cemevi’ne. Bu durumu düzeltip insanları bir araya
getirmek çok zor ama gerçekleşmesi gerekiyor.”
Okmeydanı Halk Meclisi
Kuruluş Çalışmaları: Emek ve Sabır
‘96 yılının ortaları... Ev ev, dükkan dükkan dolaşanlar
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var Okmeydanı’nda. Konuğu olduğu insanların bir
yudum çaylarını yudumlarlarken bir yandan da bir öneriyi onlara taşıyor ve görüşlerini almaya çalışıyorlar.
Öneri; Okmeydanı’nda bir halk meclisinin kurulması
üzerine. Mahallenin kuruluşundan bu yana sürekli sorunlarla boğuşuyor Okmeydanı Halkı. Devletle sürekli
çatışma halinde... Çelişkileri giderek artıyor. Bir yandan
polisin baskısı, diğer yandan durmaksızın çoğalan yerel
ve alt yapı sorunları... Aleviler semtin bir bölgesinde,
Sünniler diğer bölgesinde yoğunlaşmış. Aralarındaki
ilişkiler çok zayıf. Sürekli kesilen elektrikler ve sular, esnafı ve mahalle halkını zor durumda bırakıyor. Okullardaki eğitim öğretmensizlikten, takılmamış camlardan ve
yanmayan kaloriferlerden dolayı sürekli aksıyor. Halk,
kültürel ihtiyaçlarını karşılayamıyor, geleneklerini uygulayamıyor. Ama buna karşın sürekli çoğalan bar-pavyon
türü batakhanelerle karşı karşıya... Sadece Okmeydanı
Halkı’na değil, çevre mahallelerin insanlarına da sesleniyor bu batakhaneler. Batakhaneler, halkı değerlerinden koparmaya çalışırken, bir yandan da sivil faşistler
bu yolla mahalle içine giriş yapmaya çalışıyorlar. Semt
halkının yaşadığı daha onlarca sorun, bire bir görüşmelerle toparlanıyor ve sorunların çözümünün halkın kendi
ellerinde olduğu vurgulanıyor. Zaten devlet yaratmamış
mı bu sorunları? Ondan bir çözüm beklemek, hala bir
umut beklemek ne kadar doğru? İşte bu nedenle Halk
Meclisi öneriliyor halka. Bu görüşmeler aynı zamanda
bir toplantı çağrısı niteliğinde. Tek tek görüşmelerin yanı
sıra, toplu olarak da sorunlar tartışılıp öneri halka sunulmak isteniyor.
İlk toplantı Turhal Köyü Yardımlaşma Derneği’nin binasında yapılıyor. Çoğunluğu esnaf olmak üzere 60 kişi
toplanıyor o akşam. Gelenlerden bir kısmı ev kadını...
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Toplantının divan heyetinde bir esnaf ile Mahmut Şevketpaşa muhtarı Güzel Otluçimen var. Divan başkanının
açılış konuşmasının ardından sözü öneriyi halka taşıyacak olan kişi alıyor. Semtin, tüm halkını ilgilendiren ortak
sorunları bir bir açıklanıyor. Bu sorunlardan etkilenmeyen
yok ve tüm semt halkı tek tek şikayetçi... Ancak bu yakınmalar ve bireysel duyarlılıklar bir araya getirilmeden,
paylaşılmadan ve ortak bir çözüm yolu oluşturulmadan
çözülemez. Halk Meclisi, tüm sorunların bir arada tartışılıp paylaşıldığı ve çözüm için ortak hareket edildiği bir
zemin... Böylesi bir oluşum içinde farklı siyasi düşüncelerden, farklı inançlardan insanlar olabilmeli. Ancak hiç
kimse kendi siyasi düşüncesini propaganda amacıyla bu
ortama taşımamalı. Herkes o semtin bir sakini olarak,
semtin sorunlarına çözüm aramak amacıyla orada olabilmeli. Halk meclisleri siyasetlerin değil, halkın birliğini
amaçlar. Bugünün ihtiyacı da böylesi bir birliktir.
Halk meclislerine ilişkin temel açıklamalar yapıldıktan
sonra, bunun bir öneri olduğunu, bu önerinin ise kendilerinden çıkıp halkın önerisi ve düşüncesi haline gelmesinin istediği de vurgulanıyor konuşmacı tarafından.
Katılanların birçoğu öneriye sıcak bakıyorlar. Böylesi bir
birliğin ihtiyaç olduğundan bahsediyorlar. Esnaflar, yoğun
oldukları için kendi sorunlarını aktarıyorlar. Öneri karşısında düşünme payı isteyenler ise; toplantıya temsilci ya
da gözlemci göndermiş olan kimi siyasetler... Toplantı,
yeni ve daha geniş katılımlı bir toplantı tarihinin saptanmasıyla sona eriyor. Bu konuda bir çağrı komitesi oluşturuyor. 15 gün sonra aynı yerde yeni bir toplantı almak
üzere halk meclisine ilişkin ilk halk toplantısı sona eriyor.
İlk toplantının ardından yoğun bir tanıtım ve çağrı faaliyeti başlıyor. Bu kez, öneriyi halka ilk taşıyanların yanı
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sıra halktan insanlar da var. Tek tek görüşmeler, ev ziyaretleri, esnafla tanışmalar ve halk toplantıları. Toplantılar,
Turhal Köy Derneği’nin yanı sıra Pir Sultan Abdal Canlar
Derneği’nde, köy derneklerinin yönetim kurullarının katılımıyla Hacı Bektaşi Veli Vakfı’nda, Gögeser Köy Derneği,
Düğer Köy Derneği, Okmeydanı Halk Kültür Merkezi, Yüz
Çiçek Açsın Kültür Merkezi ve Çağdaş Sanat Atölyesi’nde
her hafta aksatmaksızın yapılmaya başlıyor. Katılım her
seferinde artıyor ve semtin halk mozaiği, toplantılarda tüm
zenginliği ile ortaya çıkıyor. Dördüncü toplantı sonrası toplantılar artık bir öneriden öte kararların alındığı, hedeflerin
belirlenmeye başladığı bir sürece dönüşüyor.
İlk Halk Kararı: Okmeydanı Batakhane Olmayacak!
Dördüncü toplantı, Sivas Zara’ya bağlı Düğer Köyü Yardımlaşma Derneği’nde gerçekleşiyor. Toplantıya birçok
köy derneği ile vakıf temsilcileriyle muhtarların da olduğu
150’nin üzerinde semt sakini katılıyor. Ev kadını olarak
yalnızca iki kadın var. Bunun dışında Alibeyköy Halk Meclisi Girişimi’yle kuruluşu henüz ilan edilmiş olan Gazi Halk
Meclisi Hukuk Komisyonu da konuk olarak toplantıya katılıyorlar. O sürece kadar halk meclisinin kurulması için çok
büyük çaba harcayan muhtar Güzel Otluçimen hastalığı
nedeniyle toplantıya gelemiyor. Toplantıda halk meclisi
önerisi ve nedenleri halka bir kez daha aktarılıyor. Gazi
Halk Meclisi temsilcileri, kendi deneyimlerini ve o güne
kadar gerçekleştirdikleri faaliyetleri halka anlatıyorlar.
Yoğun bir düşünce alış verişi ve bunun sağladığı zenginlik içerisinde geçen toplantıda kimi semt sakinleri tarafından farklı bir yan vurgulanıyor. “yıllardır benzer
toplantılar yapılır, hep ‘el ele verelim’ denilir. Ama hiç bir
sonuç alınamaz. Gene kendimizle baş başa kalırız. Bu
da öyle olacaksa hiç başlamayalım!” “Biz böyle toplantı1156
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ları çok gördük”... Daha önceki toplantılarda ve görüşmelerde açığa çıkmış olan hu yaklaşım, bir güvensizliği
ve kuşkuyu içeriyordu. Yıllardır “sol” halkın karşısına
“birlik olmalıyız” diye çıkmış, ama çoğu daha bir karar
bile alınmadan dağılmıştı. Halkı toplanmaya çağıranlar
faydacı yaklaşımlarıyla, iradelerini dayatmalarıyla ve salt
propagandif yaklaşmalarıyla böylesine zeminlerin dağılmasına neden olmuşlar. Bu tip olumsuzluk, örneklerin
halkta yarattığı güvensizlik, halk meclisi için yapılan toplantılarda doğal olarak vurgulanıyor halk tarafından.
Oysa Halk Meclisi, bu öneriyi halka taşıyan Cephe de dahil
olmak üzere içerisinde yer alan ya da olacak olan hiç bir
siyasetin meclisi değil, halkın meclisidir. Hiçbir siyaset
kendi düşüncesini orada dayatamaz, propaganda yapamaz. Bir tek karar alma mekanizması vardır orada; halkın,
meclisin kendisi... Siyasetlerin yalnızca öneri getirme hakkı
vardır. O da isim kullanmadan... Ancak halkın gerçeğiyle
uyuşan, halkın yaşam tarzına, özlemlerine, gelenek ve kültürlerine ters düşmeyen, sosyal ve siyasal yanlarıyla bağdaşan öneriler. Halk Meclisi tarafından kabul edilir ve karar
haline gelir. Öneri, politik olsun ya da olmasın, kimden gelirse gelsin, alınan karar halkın kararıdır. Bu karar da oradaki siyasetlerin düşünceleri ve perspektifleriyle uyuşsun
ya da uyuşmasın, o siyasetin yapacağı tek şey vardır, halkın kararına saygı göstermek ve bu kararın hayata geçmesi için emek harcamak... Ve tabi ki, bu durum o siyasetin
kendisine, ideolojisine ve halka duyduğu güvenle ilgili bir
şeydir. Ancak Halk Meclisi’nin en önemli yanı; içerisindeki
siyasetlerin varlığından öte, halkın değişik kesimlerinin bir
araya gelmiş olmasıdır.
On yıllardır devlet politikalarıyla birbirlerinden koparılan
ve birbirine düşman edilmek istenen halk, böylesi bir ze1157
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minde bir araya gelme imkanı bulabilecektir. Farklı inançlardan, milliyetlerden ve kesimlerden olsa da aynı bölgede aynı sorunları yaşadıkları için, bu sorunları
paylaşabilmek ve çözebilmek için karar alabilme yanlarını geliştirecektir. Sorunlarıyla kendi kaderlerine terk
edilmiş ve birey kalma düşüncesinin dayatmasıyla kendine olan güvenleri yok edilmiş olan halk, bu zeminde
yalnız olmadığını görecek ve kendine olan güvenini tekrar kazanabilecektir. Bu nedenle Halk Meclisi, asıl olarak
halk tarafından sahiplenilmeli ve kurallarına uygun olmayan bir davranış söz konusu olduğunda uzaklaşmak yerine gene halk tarafından korunmalıdır.
Önceki olumsuzlukların halkta yarattığı güvensizliği gidermek için, gerekli açıklamaların yapılmasının yanı sıra
bir gerçek daha vardı. O da; bu önerinin başkaları tarafından değil. Cephe tarafından getirilmiş olması...
Düğer Köy Derneği’ndeki toplantıda bir diğer gündem
ise; semtteki batakhanelerdi. Bu durumun yarattığı sıkıntılar ve yaşananlar toplantıya katılanlar tarafından dile
getirildikten sonra, ortak bir düşünce şekilleniyor. Bu batakhaneler kapatılmalı. Bu durum, aynı zamanda daha
girişim aşamasında olan Halk Meclisi’nin de ilk kararı
oluyordu. Toplantı sonunda 15 kişiden oluşan yeni bir komisyon oluşturuluyor. Komisyonun görevi; batakhanelerin kapatılmasına ilişkin bir kampanya başlatmak ve
semtte Halk Meclisi’ni yaygınlaştırmaya yönelik tanıtım
faaliyetleri yürütmek...
Tüzük Taslağının Oluşması ve Batakhanelere Yönelik Eylem
Komisyonun ilk toplantısında kampanyanın çerçevesi
belirlenir. Gerekli görev paylaşımları da yapılarak kampanya başlatılır. İlk olarak imza kampanyası için bir imza
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metni oluşturuluyor. Semt halkının bu batakhaneleri istemediğine ilişkin Şişli ve Beyoğlu kaymakamlıklarıyla,
belediyelere hitaben yazılan metinle birlikte imza çalışmaları başlıyor. Çok kısa bir sürede iki binin üzerinde
imza toplanıyor. Bu arada kitlesel bir protesto gösterisinin
de tarihi belirlenip hazırlıklarına başlanıyor. Eylem öncesi
mahalle halkından oluşan heyetler, kahvehanelerde ve
köy derneklerinde konuşmalar yapıyorlar. Cuma namazı
öncesi bir camide, bir komisyon üyesinin girişimiyle bir
konuşma yapılıp batakhaneler teşhir ediliyor. Halk Meclisi tanıtılarak eyleme katılım çağrısı yapılıyor. Eylem
günü binin üzerinde semt halkı, giderek Okmeydanı Halk
Meclisi’nin eylemlerinin başlangıç yeri haline gelecek
olan “Anadolu Kahvesi Petek Market önü”nde toplanıyor. Okunan basın açıklamasının ardından da yürüyüş
başlıyor. Mahalle içinde Kuzey Sokak boyunca yürüyen
halk, Fatih Sultan Caddesi’ne çıkarak cadde boyunca sıralanmış olan batakhaneleri “İşte burası pislik yuvası!” sloganlarıyla teşhir ve protesto edip Şark
Kahvesi’nde eylemi bitiriyor. Ve o eylemle birlikte Okmeydanı Halkı, devletin böylesine pislik ve ahlaksızlığı
içeren ve kendisine bilinçli olarak dayattığı politikalarına
karşı bir onur mücadelesine başlıyor.
1980’li yılların başlarında henüz bir tane birahanenin bulunduğu Okmeydanı’nda, bugün 30’a yakın bar, pavyon
ve birahane hüküm sürüyor. Birahane olarak açılan yerler, önce siparişleri kadınların getirdiği ve sonrasında
konsomatris olarak çalıştırıldığı yerlere dönüşmüş durumda. Gizli olarak yapılan fuhuşun yanı sıra, özellikle
son yıllarda artan bir uyuşturucu trafiğinin de hüküm sürdüğü yerler haline geldi bu batakhaneler. Çevre semtlerden gelenlerle birlikle müşterilerin artması; fuhuşu,
kumarı ve uyuşturucuyu da hızla yaygınlaştırdı.
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Bugün Okmeydanı, birçok insanın tanımlamasıyla artık
küçük Beyoğlu’dur. Son süreçte akşamları, özellikle hava
karardıktan sonra halkın ne tek olarak ne de aile olarak
semtin merkezi yerlerinden geçmeleri olanaksız hale gelmiştir. Hemen her gün soygun, taciz ve tecavüz girişimleri olmakta ve her geçen günde artan oranda buna
yenileri eklenmektedir. Tüm bunlar da polisin gözleri
önünde yaşanmaktadır. Bu tür yerlere gidenlerin önemli
bir kısmı emekçi insanlardan oluşuyor. Alın teriyle çalışıp
kazandıklarını bir gecede bu batakhanelerde tüketenlerin
sayısı az değildir. Tüm bunların, semtin geleneksel aile
yapısına ve ilişkilerine yansıması da kültürel ve ahlaki
çöküntünün boyutunu artırmaktadır. Yaşananlar ve bu
çöküntünün mekanının Okmeydanı olması, hiç de tesadüfi ya da kendiliğinden bir durum değildir.
Dünyadaki uyuşturucu trafiğinin önemli bir payına sahip
olan Türkiye’de fuhuş, kumar ve uyuşturucunun yaygın
hale getirildiği yerlerin, Okmeydanı gibi emekçi semtleri
olması; açık bir devlet politikasıdır. Çünkü Okmeydanı
Halkı, onurlu bir geçmişe ve devrimci bir potansiyele
sahip. Bu nedenle kültürel dejenerasyon, özellikle böyle
semtlerde yaşanmalıdır devlete göre.
Kampanya, toplanan imzaların oluşturulan bir halk heyetiyle belediye ve kaymakamlıklara teslim edilmesi ve yapılan görüşmelerle devam eder. Refah Partisi’ne ait
Beyoğlu Belediyesi yetkilileri duyarlı gibi gözükseler de,
ellerinden fazla bir şey gelmeyeceğini söylerler. Şişli Belediyesi ve kaymakamlıklar ise, oyalama taktiği izlerler.
Görüşmelerle ve toplanan imzalarla bir sonuç alınamayacağını gören halkın, kendi gücüne güvenmekten başka bir
yol ve alternatifi olmadığı, daha net bir şekilde ortaya
çıkar. Kısa bir süre sonra konuya ilişkin paneller düzenle1160
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nir. Kısa aralıklarla Pir Sultan Abdal Canlar Derneği’nde
ve Mercan Düğün Salonu’nda düzenlenen panellerde duyarlılık genişletilmeye çalışılır. Panele konuşmacı olarak
davet edilen Araştırmacı yazar Av. Suat Parlar, halkın bu
konudaki mücadelesinin önemini vurgular.
Suat Parlar’ın araştırmalarına göre; dünyada uyuşturucu
ve onun etkilerine karşı üç yerde halk hareketliliği biçiminde bir mücadele sürdürülüyor: Birincisi Güney Afrika
Cumhuriyeti’nde Güney Afrika Halkı tarafından, İkincisi
ABD’de Harlem bölgesinde zenci halk tarafından ve
üçüncüsü; Türkiye’de Okmeydanı Halkı tarafından...
Batakhanelere karşı Halk Meclisi’nin kampanyası çeşitli
biçimlerde devam ederken, diğer yandan Halk Meclisi’nin tanıtımı ve kurumlaşması için de çalışmalar, görevlendirilen komisyon tarafından yürütülür. Önce bir tüzük
taslağı oluşturulur. Tüzükte Okmeydanı Halk Meclisi’nin
tanımı, amacı, görevleri ve işleyiş biçimi yer almaktadır.
Taslak geniş biçimde halka dağıtılarak bir tartışma ortamı
yaratılır. Tüzük oluşturma çalışmalarının yanı sıra çeşitli
bildiri, el ilanı ve küçük afişlerle Halk Meclisi’nin tanıtımı
için faaliyetler sürdürülür. Bu süreçle Halk Meclisi’nin kuruluş çalışmaları da hızlanır. Ve yeni bir kararla komisyon
genişletilerek toplantılara devam edilir.
Bir yandan Nisan ayına yönelik kuruluş çalışmaları sürerken, Meclis Girişimi tarafından yeni kararlar da alınmaya devam eder. Ramazan ayında iftar yemeklerinin
verilmesi de bu kararlardan birisidir.
İftar Yemeği Ve SİP (Sosyalist iktidar Partisi - 2010’lu yıllardan sonra TKP ismini almıştır, daha doğrusu tarihsel hiçbir bağı olmamasına rağmen adeta TKP ismini çalmıştır)
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1997 yılının Ramazan ayı içerisinde bir aile tarafından
değişik bir öneri getirilir Halk Meclisi’ne. Ramazan ayının
son haftası da Alevilerin Muharrem ayıyla çakışıyor. Bugünlerden birinde Halk Meclisi tarafından bir iftar yemeğinin verilmesini önerir. Bu düşünce toplantıya katılanlar
tarafından benimsenir. Çünkü iftar yemeği sayesinde yıllardır birbirlerinden ayrı tutularak düşman edilmeye çalışılan Alevi ve Sünni inançtan halkımız, buluşturulabilirdi.
“Halkların Kardeşliği” düşüncesine bu sayede vurgu
yapılıp geliştirilebilirdi. İftar yemeği, aynı zamanda Alevi
halkın yoğun olarak katılımıyla devam eden Halk Meclisi
çalışmalarına Sünni inançtan halkımızın katılımının
önünü de açabilir, bir sıcaklığın yakalanmasına sebep
olabilirdi. Katılan herkes tarafından kabul edilen bu öneriye bir grup karşı çıkar, o da SİP... SİP’e göre bu karar
halkın geri yanlarını besliyor. “Sosyalistler ve komünistler, halkın gelişmesini ve ilerlemesini istiyorlarsa böylesi
gerici bir karara ortak olamazlar!” Böyle söyler SİP’liler
ve toplantıdaki insanlarında yoğun tepkisini alırlar. Toplantıya katılan halk tarafından saygısızlıkla suçlanırlar.
Tartışma sırasında bir esnaf “sen benim inançlarıma laf
söyleyemezsin” deyip SİP’lilerin üzerine yürür. Tartışma
uzayıp, SİP’liler kendi yaklaşımlarını halka kabul ettiremeyince “biz böylesi bir oluşumda yer almayız” deyip
toplantıyı ve meclisi terkettiler. Okmeydanı Halkı, ilk olarak SİP’i bu yanıyla tanıdı. Oysa halkın inançlarına saygılı olmak; halk gerçeğini tanımanın ve o değerler
üzerinde devrimci bir anlayışı yükseltmenin gereklerinden biridir. Halkın kültürüne, değerlerine ve inançlarına
saygılı olmamanın ne komünistlikle ne de sosyalistlikle
hiçbir ilgisi yoktur. Bu yaklaşım; halkı küçümsemek ve
ona tepeden bakmaktır. Bunun sonucunda ise; toplantı
sırasında yaşlı bir Halk Meclisi üyesinin dediği gibi “burnunun üzerine yumruğu yer ve oturursun”. Sonra da Be1162
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yoğlu’nda başladığın “sosyalist”liğine orada devam etmeye mahkûm olursun.
İftar yemeği kararı, Ramazan bitimine doğru Mercan
Düğün Salonu’nda gerçekleştirilir. İftar öncesi bir Halk
Meclisi Üyesinin, halkların kardeşliğini, birliğini, iftarın getirdiği paylaşım geleneğini sahiplendiklerini anlatan konuşmasıyla birlikte yenen yemeğe her kesimden olmak
üzere 400 yakın mahalleli insan katılmıştır.
Birkaç ay sonra geleneksel aşure yemeği ise Sibel Yalçın
Direniş Parkı’nda verilir Halk Meclisi tarafından. Kadın Komisyonu tarafından evlerde büyük kazanlarda hazırlanan
aşureler, görevli meclis üyelerince parka gelen halka dağıtılır. Çevik Kuvvet’inden Yunus’una, Robocop’una panzerli ekiplerine kadar, sanki ayaklanma varmışçasına
parkın etrafı ablukaya alındığı halde, halk çok büyük bir
katılımla geleneğini sahiplenerek aşureye katılır. Yapılan
konuşmalar, Grup Yorum’ un söylediği türkülerle ve çekilen halaylarla aşure yemeği bir şölene dönüştürülür. Aradan aşure isteyen polislere ise aşure verilmez.
Sürekli Aydınlık...
Susurluk’taki trafik kazasının ortaya çıkardığı kontrgerilla
devletinin pisliklerini Okmeydanı Halkı çok yakından tanıyordu. Çünkü Susurluk Devleti’nin politikalarının en
fazla uygulandığı yerlerden biri de Okmeydanı’dır. Bu nedenle Şubat ayı başında başlayan ve Mart ayıyla Ekim
ayında da devam eden “Sürekli Aydınlık Eylemleri” kitlesel katılımın en yoğun olduğu bir yer olarak Okmeydanı’nda yaşanır, özellikle Mart ve Ekim ayındaki
eylemlilikler Halk Meclisi’nin iradesiyle, öncülüğüyle gerçekleşiyor. Her akşam hiç aksatmaksızın gerçekleşen
eylemlere büyük bir katılım ve sahiplenme yaşanıyor. Ey1163
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lemler boyunca oluşturulan Halk Kürsüleri ‘nde gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine semt halkı konuşmalar yapıyor, duyguların, öfkelerini, umutlarını dile getiriyor.
Bu süreç boyunca Okmeydanı’nda girilmeyen sokak,
şenlik alanına çevrilmeyen alan bırakılmıyor. Eylem sürecinde zaman zaman Örnektepe Halkı’yla coşkulu buluşmalar gerçekleşiyor. Eylemler, meclis tarafından
belirlenen günlerde şenliğe dönüştürülüyor ve Direniş
Parkı’nda çeşitli sanatçıların katılımıyla büyük bir zenginlik yaşanıyor. Çoğu zaman davul-zurna eşliğinde, katılım arttıkça bir kamyonetin arkasına bağlanan ses
düzeniyle gerçekleşen eylemin ana sloganları; “Susurluk Devlettir. Hesap Soralım”, “Yaşasın Bağımsız Demokratik Türkiye” ve “Yaşasın Halkın Adaleti”
Eylemler, her gün meşalelerle gerçekleşiyor. Belli zamanlar sokaklarda dia gösterileri yapılıyor, küçük konserler veriliyor ve oyunlar oynanıyor.
Bu süreçte bir yandan da, mecliste olmayan “sol” kesimlerin yarattığı sorunlar giderilmeye çalışılıyor. Mart ayı
başına kadar meclis girişimi toplantılarına temsilci düzeyinde katılan ÖDP, halka hesap vermeden ve bir açıklama getirmeden meclisten ayrılıyor. Ancak ayrılmakla
kalmayıp “Meclis, Cephe’nin meclisidir”, “Eylemlere
onlarla katılırsanız polis saldırır” diyerek Halk Meclisi’ne yönelik karalamalara başlıyor. ÖDP dışındaki birçok siyaset de “Halk Meclisi’nde kendimizi ifade
edemiyoruz” gibi gerekçelerle ve “Halk Meclisi, halkın
bütününü ifade etmiyor” türü yaklaşımlarla ayrı yürüyüşler düzenliyorlar. Ayrı yürüyüşlerin ve karalamaların yarattığı etkiyi giderebilmek için ailelerden komisyonlar
oluşturuluyor ve özellikle karşı propagandaların yapıldığı
evler dolaşılıyor. Bu çalışmalarla birlikle eylemlilikler boyunca yapılan Halk Meclisi propagandaları ve reklamcı
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bir siyasi anlayıştan uzak, halkın ortak sesinin çıkmasını
sağlayan eylem biçimiyle, meclise karşı olan yapıların
karalamalar etkisiz kılınıyor. Bu durum eylemlere katılımlarda da açığa çıkıyor. Halk Meclisi pankartı arkasında
yürüyen Okmeydanı Halkı’nın sayısı beş bini buluyor.
Yaygınlaşma ve Halk Meclisi’nin İlanı
(12 Nisan 1997)
“Sürekli Aydınlık” eylemleri Okmeydanı’nda, bir yandan halkın Susurluk Devleti’ne öfkesini ve hesap sorma
kararlılığını açığa çıkarırken diğer yandan, eylem biçiminin halkın gerçeklerini uygunluğu sayesinde Halk Meclisi’nin meşruluğunu da arttırıyor. Sürekli aydınlık
eylemlerinin yanı sıra, o süreçte sık sık yapılan toplantıları, meclis komisyonları aracılığıyla oluşturulup duyurulan Halk Meclisi, Okmeydanı Halkı’nın önemli bir
bölümünün gündemine giriyor. Bu dönemde, başta
ekmek zammı ve hayat pahalılığına ilişkin kitlesel protestolar Halk Meclisi Girişimi tarafından gerçekleştiriliyor.
Yine, Halk Meclisi Girişimi’nin çağrısıyla, 12 Mart günü
Gazi Katliamı’nın ikinci yıldönümünde binlerce kişinin katılımıyla, Okmeydanı’ndan Gazi Mahallesi’ne kadar yürüyüş düzenleniyor. 21 Mart Newroz günü, Direniş
Parkı’nda Meclis Girişimi tarafından bir şenlik organize
ediliyor.
Aynı günlerde bir aile, meclis toplantısına katılarak bir sorununu dile getiriyor. Çocuğu Kasımpaşa Lisesi’nde okuyan aile, oğullarının lisede, Ülkü Ocağı’ndaki çetelerce
kaçırıldığını ve derneğe götürülerek zorla üye yapılmaya
çalışıldığını belirtiyor. Aynı günlerde ve yine aynı lisede bir
öğrenci, aynı sorunla karşılaşıyor ve dernekte işkence yapılıyor. Bu durum öğrenilince Okmeydanı Halk Meclisi Girişimi, okul önünde bir protesto kararı alıyor. Eylem bir
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hafta içinde ailelerin ve öğrenci velilerinin katılımıyla gerçekleşiyor. Okunan basın açıklamasında “Yeni Çatlılara
izin verilmeyeceği” vurgulanıyor. Her yanıyla halkın kararı
olan ve halk tarafından sahiplenilip hayata geçirilen eylemlikler sonucu Halk Meclisi’nin yaygınlaşması ve bir
güven oluşturmasıyla birlikte meclisin kurulmasına karar
veriliyor. 12 Nisan 1997 Cumartesi, kuruluş günü olarak
belirleniyor. Grup Yorum’ un yanı sıra, Grup Yankı, Ozan
Çağdaş ve Ali Rıza Kanat’ın da türküleriyle katıldığı bir
şenlikle Gazi Halk Meclisi’nden sonra İstanbul’daki ikinci
Halk Meclisi de ilan ediliyor.
Okmeydanı Halk Meclisi’nin ilanıyla birlikte, uzun zamandır meclisin gündeminde olan 1 Mayıs’a katılım çabalarına ağırlık veriliyor. 1 Mayıs öncesi afiş, el ilanı ve
bildirilerin yanı sıra kahve konuşmaları ve sokaklarda
megafonlu duyurularla halk, 1 Mayıs’a çağrılıyor. 1 Mayıs
öncesi devlet eliyle basında ve televizyonlarda “olay çıkacak” görüntüsü yaygınlaştırılmaya ve mahallelerde ev
baskınlarına ve devrimci-demokrat kurumlara yönelik
baskınlara karşı on binlerce emekçi Çağlayan’a gidiyor.
Okmeydanı Direniş Parkı’ndan yola çıkılarak ve öncesinde semt içinde sokaklarda yürüyüşler yapılarak toplanma alanına varılıyor. Sokaklarda yürüyüş boyunca
analar ellerinde megafonlarla halka çağrılar yapıyorlar.
Bu durum kitlenin daha da artmasında etkili oluyor.
Halk Meclisleri
Piknikte Buluşuyor
Sürekli farklı yerlerde ve çeşitli güçlükler içinde yapılan
meclis toplantılarında artık kendilerine ait bir yerin olması
gerektiği görüşü ağırlık kazanıyor. Uzun zamandır aranan yer ise, sonunda bulunuyor. Ve meclis, Okmeydanı
Halk Kültür Merkezi üzerindeki iki katlı daireyi kiralıyor.
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Okmeydanı Halk Meclisi’nin ilk konukları; diğer semtlerdeki meclis ve girişimlerinin temsilcileri, konu ise ortak
bir pikniğin düzenlenmesi... Toplantıya Gazi Halk Meclisi’nin yanı sıra Nurtepe-Güzeltepe, Gülsuyu, Alibeyköy,
Çağlayan, Ümraniye Birlik ve Esenler Halk Meclisleri’nin
girişimlerinin temsilcileri de katılıyorlar. Bu toplantı, Halk
Meclisi’nin kendi yerel sorunlarının yanı sıra, ortak sorunlarına ilişkin oluşturdukları bir koordinasyonun da ilk
adımı oluyor. Toplantı sonrası, önce ihtiyaç durumunda
daha sonra düzenli olarak Halk Meclisleri ortak toplantıları gerçekleşiyor ve birçok ortak karar alınıyor. Ekim
ayındaki Sürekli Aydınlık eylemi sırasında gerçekleşen
ve devam eden Bakırköy Özgürlük Meydanı’ndaki haftalık Pazar eylemleri; Susurluk’un yıldönümünde gerçekleştirilen üç günlük Ankara’ya Yürüyüş eylemi,
Trabzon’da görülen Gazi Davası’na katılım; hapishanedeki baskıları ve hücre tipi saldırıları protesto eden, Gazi
Halk Meclisi üyesi ve Gazi Davası Komitesi sözcüsü
Mehmet Akdemir’in tutuklanması karşısında “Mehmet
Akdemir’e özgürlük” kampanyası. Halk Meclisleri’nin
ortak kararlarından bazılarını oluşturuyor.
“Halk Meclisleri’nin Tanışma Ve Dayanışma Pikniği”ni
düzenlemek amacıyla yapılan ilk toplantı ise, ayrı bir heyecan içinde gerçekleşiyor. Farklı mahallelerden gelen,
birbirlerini ilk defa gören insanların tanışmaları. Birçok
ortak yönlerin ortaya çıkması, ortak sorunların paylaşılması, kendi meclis çalışmaları hakkında birbirlerine bilgi
ve deneyimlerin aktarılması nedeniyle sık sık toplantı
gündeminden çıkılıyor. Daha sonraki toplantılarda ve
ortak eylemliliklerde ise, çok yakın dostluklar oluşuyor.
21 Eylül 1997 Pazar günü gerçekleştirilecek olan piknik
için görev paylaşımları yapılıyor. Piknik alanının keşfi için
bir heyet oluşturuluyor. Davetiyelerin basılmasından oto1167
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büslerinin ayarlanmasına, toplanma yerlerine ve ses düzenine kadar birçok teknik ayrıntı meclislerce paylaşılıyor. Tanışma pikniği ise ayrı bir coşkuda geçiyor. Grup
Yorum’ un yanı sıra Nurtepe-Güzeltepe Halk Meclisi Girişimi içinde doğmuş olan Grup Yağmurla Gelen, türküleriyle pikniğe ayrı bir hava katıyor. Meclis sözcüleri,
kendi çalışmaları ve deneyimlerini halka aktarıyorlar.
Ekim ayında tekrar başlayacak olan Sürekli Aydınlık eylemlerinde kullanılan “halk kürsüsü” düşüncesi, bu piknikte karara bağlanıyor. Binlerce insanın katıldığı piknik,
bir yıl sonraki katılımın daha geniş olması sözüyle bitiriliyor.
Onurumuzu, Ahlakımızı, İnançlarımızı Korumak İçin:
Okmeydanı Batakhane Olmayacak!
Okmeydanı Halk Meclisi’nin yeni yerindeki ilk toplantısının konusu; batakhaneler. “Sürekli Aydınlık” eyleminin
yoğunluğu ve semtin diğer sorunları nedeniyle kampanyanın bir süredir aksaması sonucu, batakhanelerin pislik
ve ahlaksızlık üretmesi daha da artıyor. Bu nedenle toplantıda sonuç alıcı ve sürekli bir eylemlilik kararı alınıyor.
Her zamankinden daha yoğun ve zengin bir katılımla
gerçekleşen toplantıya bazı batakhane sahipleri de geliyorlar. Kendilerini savunma amaçlı yaklaşımlarına, özellikle kadınlar sert tepki gösteriyorlar.
Önce 30 kişilik bir heyet oluşturularak bir uyarı kararı alınıyor. Karara göre; batakhaneler heyet tarafından dolaşılacak, içerdeki müşterilere bir daha böylesi yerlere
gelmemeleri, batakhane sahiplerine de buraları kapatmaları söylenecek. Ancak kulaktan kulağa yayılmasıyla
heyetin sayısı bir anda 150’yi buluyor. Heyette yakın zamana kadar o yerlerin düzenli müşterisi olanlar da var.
1168

anti-fas¸izm
Meclis çalışması, o insanları oralardan çıkarıp kendi gerçeklikleriyle yüz yüze gelmelerine neden oluyor. Meclis’in
içindeki ortak paylaşma ruhu ve kolektivizm; halkın haksızlıklara karşı mücadeleci yanlarını, olanca zenginliğiyle
açığa çıkartıyor.
Bir sonraki kitlesel eyleme yönelik birçok karar alınıyor.
Çok sayıda büyük ve renkli afiş hazırlanıp Okmeydanı’nın dört bir yanına asılıyor. Radyolardan eyleme ilişkin
duyurular yapılıyor, binlerce el ilanı ve duyuru dağıtılıyor.
Meclis üyelerinden oluşan ve aralarında ev kadınlarının
da bulunduğu heyetler aracılığıyla Okmeydanı’ndaki tüm
kahvehaneler ve köy derneklerinde konuşmalar yapılıyor. Cami imamlarıyla görüşülüp afişler cami girişlerine
asılıyor. Alınan kararlardan bir tanesi; batakhanelerin kilitlenmesi...
Polisin tüm engellemelerine, SİP’lilerin eylemin yapılacağı gün Halk Meclisi afişlerinin üzerine kendi afişlerini
yapıştırıp provokasyon yaratma çabalarına rağmen
1500 kişinin katılımıyla gerçekleşen eylemde, batakhanelerin çoğu halk tarafından basılıyor, içerisi boşaltılıyor
ve kepenkleri indirilerek kilitleniyor. Her kilidin vurulmasında sonra, halk tarafından “Yaşasın Halkın Adaleti”
sloganı atılıyor. Bu slogan, batakhane eylemlerinin
temel sloganı haline geliyor. Eylemin yankısı ise büyük
oluyor. Halkın her kesiminden destek almasının yanı
sıra, kamuoyuna da geniş bir şekilde yansıyor. Eylem
sonrası birçok batakhane sahibi, Halk Meclisleri’nin ve
eylemlerinin yasal olup olmadığını gündeme getirerek,
meclisler üzerinde bir şaibe yaratmaya çalışıyor. Başka
bir kişi ise o anki toplantıda yer alan türbanlı kadınları
kastederek “Bütün pislikler yalnızca bu yerlerden çıkmıyor. Sivas’ta insanlarımızı yakanlar da camilerden
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çıkmıştı” diyerek provokasyonu genişletmeye çalışıyor.
Halk da gereken cevabı vermekte gecikmiyor. Bu insanları toplantıdan kovuyor.
Batakhanelere yönelik Okmeydanı Halk Meclisi’nin onur
dolu eylemleri bugün de kesintisiz bir biçimde, kararlılıkla
devam ediyor. Halk Meclisi ise halkın katılımı, sahiplenmesi ve katılımının sağladığı güvenle giderek güçleniyor.
Devletin son süreçte Halk Meclisi üyelerine yönelik saldırısı ve bunu bir suç kapsamına sokma çabaları ise, halkın böylesi bir öz örgütlülüğünün gelişimine ve
devrimcileşmesine engel olamıyor...
Cepheliler, şehitler, eylemler, Halk Meclisleri... Okmeydanı, bu mayayla devrimcileşti. Bugün, Okmeydanı,
Gazi, Nurtepe ve daha nice emekçi mahallesinde devrimcilerin döktüğü terle, emekle halk kültürümüz devrimcileşiyor.
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SANAT MECLİSİ - 2013

1- Sanatçılar Meclisi tüm sanat disiplinlerinin ayrı
ayrı mesleki sorunları ile ortak sorunlarını dayanışma ile çözmeyi amaçlar.
Özlük hakları (emeklilik, sağlık vb.); Uzun, sağlıksız
ve insanlık dışı koşullarda çalışma zorunluluğu (dizi
setleri, kayıt stüdyoları vb.); Yapımcı terörü (üretime
müdahaleleri, üretimi durdurmaları vb.); Telif hakki
gibi çözüme muhtaç tüm konularda çözüm yöntemleri üretir.
2- Devletin; yapımcıyı, basını hedef aldığı; ezilen,
linç edilen, baskı gören tüm aydın ve sanatçılarla
dayanışma içinde olur, sahiplenir.
3- Yıllarını kültür sanata adamış, zamanla unutulmuş, sistem tarafından bir kenara itilmiş; hasta, ba1171
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kıma muhtaç, yoksul sanat emekçilerini bulur ve onlarla dayanışma içinde olur.
4- Ülkemizdeki anti-demokratik uygulamaların karşısında olur. Milliyetinden, dininden, mezhebinden,
yaşam biçiminden dolayı baskı gören halkların, kişi
ve kurumların yanında olur.
5- Sanatçıların yapımcı teröründen kurtulabilmesi
ve özgürce üretebilmesi için uygun koşulları yaratmayı amaç edinir. Bu nedenle ses kayıt stüdyoları,
görüntülü çekim ekipmanları, montaj stüdyoları,
atölyeler, kültür merkezleri kurmayı hedefler.
6- Üretimlerin halkla buluşturulabilmesi için uygun
koşulları yaratmayı amaç edinir. Bu nedenle televizyon ve radyo kurmak; sinema salonları, tiyatro sahneleri, sergi salonları kurmak; konserler, turneler,
sergiler, festivaller düzenlemek hedefleri arasındadır.
ÇALIŞMA BİÇİMİ VE YAPISI
Her sanat dalının kendi meclisi olur. Sinemacılar Meclisi,
Müzisyenler Meclisi, Tiyatrocular Meclisi, Şairler ve Edebiyatçılar Meclisi, Performans Sanatçıları Meclisi gibi,
tüm disiplinlerin kendine ait meclisi olur.
Sinemacılar Meclisi içinde yönetmenlerin, senaristlerin,
oyuncuların, set emekçilerinin, post prodüksiyon emekçilerinin kendilerine ait komisyonları olur. Bu komisyonlar
kendi mesleki meselelerine yoğunlaşır. Buradaki komisyonların temsilcilerinden Sinemacılar Meclisi oluşur.
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Müzisyenler Meclisi içinde icracıların, tonmaysterlerin,
kompozitörlerin, ses-ışık emekçilerinin kendilerine ait komisyonları olur. Bu komisyonlar kendi mesleki meselelerine yoğunlaşır.
Buradaki komisyonların temsilcilerinden Müzisyen Meclisi oluşur. Diğer meclisler de aynı şekilde kurulacak komisyonlardan oluşur.
Meclislerin temsilcilerinin bir araya gelmesiyle Sanatçılar
Meclisi Yürütmesi oluşur.
Tüm meclislerin bir araya gelmesiyle Sanatçılar Meclisi
oluşur.
Daha güçlü olmak için;
Mesleki sorunlarımızı çözmek için;
İnsan gibi yaşamak, üretebilmek için;
Üretimlerimizi kitlelerle buluşturabilmek için;
Ekmeğimiz için;
Adalet ve Özgürlük için;
BÜTÜN SANAT DİSİPLİNLERİ BİRLEŞİN!
SANAT MECLİSİ
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EMPERYALİST SAVAŞA KARŞI
SANATÇILAR PLATFORMU
Tavır Dergisi - Ekim 1990
16.9.1990 günü Ortaköy Kültür Merkezi’nin EMPERYALİST SAVAŞA HAYIR KOMİTELERİNİ kurmak için başlattığı ilk toplantıyı, Bilgesu Erenus. B. Brecht’ten
bestelediği parçayla açtı.
Toplantıya 25 sanatçı katıldı: Deniz Türkali, Demirtaş Ceyhun, Yüksel Yazıcı, Musa Anter, Şükran Kurdakul, Ortaköy
Halk Sahnesi, Grup Yorum, Hayati Asılyazıcı. İsmet Kemal,
OKM-Fotoğraf ve sinema Emekçileri, Güngör Gençay,
Serhat Kestel, Fikret Kestel, Abbas Çılga, Ulus Fatih Demirci, Zihni Anadol, Grup Ekin, Halil Nebiler, Ahmet Yüzüak, Ömer Özgeç, İsmail Demircioğlu, Mehmet Aksoy,
Müştak Erenus, Bilgesu Erenus, Hasan Kıyafet. Toplantıda
bulunmayan ama alınacak kararlara katılacağını belirten
sanatçılar ise şunlar: Vedat Günyol, Rıfat Ilgaz. Ataol Behramoğlu, Ömer Nida Hüseyin Başaran ve Rasin.
Bilgesu Erenus, konuşmasına şöyle dedi; İçinde ta1175
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şıyamadığım ve sizlerle paylaşmak istediğim bir şey
var. Bu toplantıya çağırdığımız sanatçı arkadaşlarımızdan, çok ilginç tavırlar geldi. Ben bu tavırları 6
grupta değerlendiriyorum:
1. Biz zamanında çok şey yaptık. Artık siz yapın diyenler,
2. Savaşın sanatla ne gibi bir ilgisi olabilir ki diyenler,
3. Kendilerini, böyle bir olaya girmekle “kullanılmış” hissedenler,
4. Haklı-haksız savaş tartışmasına girenler,
5. Bu tür eylemler için yanlış kişilere başvurulduğunu
söyleyenler,
6. Toplantı yeri ve biçimine itiraz edenler.
Bu toplantıya katılan sanatçılar, ikinci bir toplantı için
daha geniş bir katılım olacağı düşüncesiyle, gazetede
bir çağrı metni yayınlamaya karar verdi. Çağrı sonrası
yapılan ikinci toplantıda, bir yürütme kurulu seçildi. 7 kişiden oluşan yürütme kurulunda, Bilgesu Erenus. Deniz
Türkali, Gülhan Tabak, Ahmet Yüzüak (Sinemacı),
Kemal Gürel (Grup Yorum), Abdullah Yılmaz (Fotoğraf
Sanatçısı) ve Fethiye Demiröz (OKM) görev aldılar.
Toplantıda çıkan deklerasyonda şöyle deniyordu:
10 yıl önce 12 Eylül’ü anarşi ve teröre karşı düzenlenmiş
bir hareket olarak niteleyenler, bugün savaş bahanesi
olarak Irak’ın Kuveyt’e girmesini gerekçe gösteriyorlar.
Savaş koşulları kandırmacası ile yeni bir “12 Eylül” yaşatmak kazanılan yarım yamalak, hakları bile gasp
etmek istiyorlar.
Daha savaş gelmeden etkileri zamlarla yasaklamlarla ve
giderek artan bir baskı süreci ile ilerliyor. İşte bu nedenle
biz aydın ve sanatçılar olarak yeni baskıları haksız uy1176
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gulama ve yasakları, sefaleti ve açlığı getirecek emperyalistler ve işbirlikçilerinden başka kimseye kar sağlamayacak bu savaşa ve kapıda bekletilen yeni “12 Eylül”e
karşı herkesi tavır almaya çağırıyoruz.
Her geçen gün kraldan çok kralcı bir tavırla emperyalizme yaranmak için olmadık çabalar gösteren Özal iktidarını protesto ediyoruz.
Ve diyoruz ki;
“ABD dolarları ve petrol şeyhleri için dökecek kanımız
yok.”
Ve emperyalist savaşa hayır kampanyasını destekliyoruz.
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SOVYETLER, IRKÇI İFADELER KULLANAN
İLYA EHRENBURG’UN
YAZILARINA SON VERMİŞTİR
Stalin Üzerine Gerçekler-Alman Komünist Partisi
(Yediveren Yayınları 2002)
Hitler faşist katliam örgütünü SSCB’ye, Sovyet halkını
terörize etmek, evleri yıkmak ve işkence yapmak için
göndermesine karşın, Stalin NKDV’yi (SSCB Güvenlik
Örgütü) işgal edilen bölgelere kendi kuvvetlerini kontrol
altında tutması için gönderiyordu.
“Der Spiegel” bile bizzat bu durum üzerine şunu bildiriyordu.
“Rusya’nın İçişleri Bakanlığı ürkütücü NKDV’yi, Özel Birlikleri, suçluları yakaladıkları yerde cezalandırmak için
gönderiyordu. Onlar görevlerine başlar başlamaz, artık
hırsızlığa ve talana rastlanmamıştır, çünkü ağır cezai kovuşturmaların korkunç etkisi vardı.”
Kızıl Ordu Komutanlığı’ndan Korov, Schukov ya da Sokolovski, Alman halkını korumak için enerjik bir biçimde
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aşırılıklara karşı mücadele ediyorlardı.
“Mareşal Sokolovski 22 Ocak’ta 2. Belo Rus Özel Birliği’ne kızgın demir misali Kızıl Ordu’yu utanç verici durumlardan kurtarmak için emir veriyordu. Sololovskl “ben
kısa bir süre içersinde tüm birliklerden örnek bir düzen
ve çelik bir disiplin talep ediyorum,” emrini veriyordu. Mareşal Korov’da I. Ukrayna Özel Birliği’ne 27 Ocak’ta düşmandan arta kalan mülkiyetin anlamsız tahribi ve
kundaklamalara karşı zaruri tedbirler’ başlıklı emirler
gönderiyordu. Ordunun seyyar güvenlik hizmeti yoğunlaştırıldı. Talan ve tecavüz yeniden ölüm cezası kapsamına alındı. (...) Askeri Savcılar Tahkik Hakimleri’yle
birlikte ikindi ve gece saatlarinde askeri karargahlara
sürpriz ziyarette bulunma talimatı alıyorlardı. Hukuk yargıcı Maijarov, 48. Ordu’nun askeri savcılarını uyarıyordu:
“Savaş esirlerinin kurşuna dizilmelerine karşı, kararlıca
yönelinmelidir.”
Kızıl Ordu yönetiminin böylesi olumlu adımları, ciddi bilim
adamları tarafından inkar edilemez. İstenilen anti-komünist çapraz ateş, bu itiraflara malzeme sürse bile “Der
Spiegel” dahi bu gerçekliği kabul etmektedir.
Kızıl Ordu mensuplarının çeşitli aşırılıkları -kendi üst rütbeli komutanların emirlerine karşı çıkanlar- cezalandırılmış ve cezalar kesinlikle uygulanmıştır. Wehrmacht Kızıl
Ordu’nun yaptığının tam tersine, yani binlerce bilinçli,
planlanmış ve emredilmiş sistemli kirli terör eylemlerinin
yürütücülerini madalyalarla onurlandırmıştır.
Rus askerlerinin yaşadıkları, bireysel aşırılıkları anlaşılır
kılabilmektedir. Buna rağmen Kızıl Ordu Komutanlığı,
olayların önünü kesebilmek için hızla bir çok tedbir almıştır. Tabii ki böylesi suçlara faşist parolalar, SS’in te1180
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rörü ve bizzat halkı aptalca direnişlere çağıran provokatif
araçlar temel olmuştur. Örneğin “İngiltere tarafından
Asya steplerinden getirilen sürüler”, “En son köye kadar
direniş”.
Halkın aptalca eylemlere hazır olmalarını sağlamak için
“Sovyet’lerin zalimlikleri” üzerine söylentilerin çıkartılması, özellikle teslim olmalarından kısa bir süre önce
Alman askerlerinin ve sivillerinin kışkırtılmasıyla,insanlar
korku ve endişeye sokulmuşlardır. Almanlar arasında
patlak veren endişe ve panik üzerine Werth şunları yazmaktadır:
“Ruslar’dan duyulan korku o kadar fazlaydı ki, Danzigin
içinde dışında, hatta sayısız sivil intihar girişiminde bulunuyordu. Sonraları bir Alman bildirisi okudum. Bildiri
Danzig için sürdürülen savaşın son aşamasında basılmıştı. Bildiride halkın son ferdine kadar savaşması çağrısı yer alıyor ve Ruslar tarafından yapılan sözde
zalimlikler anlatılıyordu. Ayrıca büyük bir Alman saldırısının olacağı da aktarılıyordu.”
Sovyet basınında Almanlar’a karşı nefreti körükleyen ve
hatta Almanlar’in kökünün kurutulmasını talep eden bazı
makaleler de bulunmuyor değildi. Ama bu tür makalelerin
sayısı oldukça azdı. Makalelerin hepsi tek bir yazarın kaleminden çıkıyordu. Bu makalelerin içerisinde Almanlar’a
yönelik hakaret dolu cümlelere rastlamak mümkündü.
“Almanların ruhu yoktur. İngiliz bir politikacı, Almanlar’ın
bizlerin kardeşleri olduğunu söylüyordu. Hayır! Çocuk
katillerinin, büyük bir halklar ailesine ait olduğu söylenirse, bu bizler için adi bir hakaret olur.
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(...)
Bizler hiç bir şeyi unutmayız Pommern’den geçtiğimizde,
yakıp yıkılan, kan denizine çevrilmiş Beyaz Rusya’yı görüyoruz. (...) Bazıları Ren nehri kıyısındaki Almanlar’ın
Oder kıyısındaki Almanlar’dan Farklı olduğunu söylemektedir. Bu kadar ince bir ayrımı neden yaptığımızı bilmiyorum. Bir Alman, her yerde Alman’dır. Almanlar
cezalandırıldılar, ancak hala yeteri kadar değil. Onlar
hala Berlin’dedirler. Önderlerinin asılacağı yer hala
orada. İşbirlikçiler yerde ölü olarak yatacakları yerde,
hala işlerine devam etmektedirler.
Kimler bizleri durdurabilir ki? General Model? Oder mi?
Ya da halk saldırısı mı? Hayır Almanya, artık çok geç.
Artık önünü çevirip dönebilir ve kendi ölüm savaşının derinliğinde böğürebilirsin!”
Bu makale, Sovyet yönetiminin, Bolşevik Partisi’nin ve
J. V. Stalin’in Sovyet insanına öğrettikleriyle bariz bir çelişki içersindedir.
İşte bu pasajlar olayları tersine çevirmek isteyen unsurlar
için iştah kabartıcı alıntılar olarak, sürekli karşımıza çıkmaktadır.
14 Nisan 1945 tarihinde Pravda’da, bu ırkçı yaklaşımın
sahibi olan yazara sertçe bir eleştiri makalesi yayınlandı.
Burada, böylesi ifadelerin Marksizme tamamen yabancı
olduğu ve Stalinist barış politikasını tamamen değersizleştiren bir yönelim olduğu vurgulanıyordu. Yazar sadece
kamuoyunda yazdıklarıyla teşhir edilmedi, yanı sıra bu tür
haberleri yazması engellendi ve görevinden uzaklaştırıldı.
Adını bu nedenle anmadığımız bu yazar sıradan birisi
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değildir. Bu yazar İlya Ehrenburg’dur. Aynı Ehrenburg,
Stalin’in ölümünden sonra, sözde “Stalinist terör” üzerine başlayan koronun ilk seslerindendir. Kendisini sosyal-demokrat olarak tanımlayan bu şahıs SBKP(B)
tarafından haklı olarak kendi ırkçı ifadeleri nedeniyle
eleştirilmiş ve görevinden uzaklaştırılmıştır. İşte bu onu
sonradan “kahraman” yapmıştır.
Batı Almanya basınında parlatılan bu sözde kahraman,
Stalin’e karşı bir tanık olarak gösterilmektedir. Kuşkusuz
oldukça uygun bir tanık!
Ehrenburg hatıralarında, kendisinin doğrudan J. V. Stalin’in emriyle görevinden uzaklaştırıldığından şikayet etmektedir.
“Stalin’in doğru ve enternasyonal davranışının gönülsüz
başka bir tanığı.”
Onun bu tarzı, “SSCB’nin efendilerinin” ve Batı kapitalistlerini Stalin’e ve Bolşevikler’e karşı öne sürdükleri
diğer sözde sahte satılmış tanıkların tarzıdır. Böylesi unsurlar kendi politikalarının SSCB’de etkin olma şanslarının bulunamadığından, sadece sızlanmaktadırlar. J. V.
Stalin’in savaşa başlamadan önce tanımladığı gibi Parti
ve Ordu’nun Marksist-Leninist çizgiyi takip ettiği gerçeği,
gerçek olarak tarihe düşmüştür.
“Yabancı basın, Sovyet insanının Almanlar’dan Alman
oldukları için nefret ettiğini, Kızıl Ordu’nun Alman askerlerini esir almak yerine tüm Almanlara duyduğu nefretten
dolayı yok ettiği şeklinde saçmalamaktadır. Tabii ki bu
aptalca bir yalan, Kızıl Ordu’ya yönelik budalaca bir suçlamadır. Kızıl Ordu, ırkçı nefret duygularından sıyrılmış
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bir ordudur. Kızıl Ordu böylesi aşağılayıcı bir duygudan
yoksundur, çünkü Kızıl Ordu ırkların eşitliği ruhuyla,
diğer halkların haklarına saygı ilkesiyle eğitilmiştir.”
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AYÇE İDİL ERKMEN
1970 Kırklareli doğumlu olan devrimci sanatçı Ayçe İdil
Erkmen, 26 Temmuz 1996 tarihinde, Çanakkale Hapishanesi’nde, 1996 Ölüm Orucu’nun şehitlerinden biri oldu.
Dünyanın ilk kadın ölüm orucu şehidi olarak yazıldı tarihimize. Mezarı, Silivrikapı Mezarlığı’ndadır.
İdil, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okuduğu yıllarda devrimci düşüncelerle tanıştı. Bir İYÖDER’li olarak öğrenci gençliğin akademik-demokratik
mücadelesinde yer aldı. 1990 yılında Ortaköy Kültür
Merkezinde çalışmaya başladı. Özgürlük Türküsü
müzik grubunun ilk elemanlarındandı. Ayşe Gülen
Halk Sahnesi’nde ve Kültür ve Sanatta Tavır Dergisinde çalıştı.
94’ün Ekim ayında Almanya’dan döndüğü sırada Mehmet Topaç’ın cezalandırılması nedeniyle başlatılan operasyonda Ankara’da gözaltına alındı. On beş gün
işkenceden sonra tutuklanarak önce Ankara’ya, ardın1189
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dan Çanakkale Hapishanesine konuldu.
Tahliyesine az bir süre kala devrimci bir sanatçı, bir
kadın, bir Cephe’li olarak Ölüm Orucu direnişinin 1. ekibinde yer aldı. Direnişin 68. gününde dünyada ve ülkemizde Ölüm Orucu eyleminin ilk kadın şehidi olma
onuruyla şehit oldu.
Yoldaşlarından İDİL’E Mektup...
İdil’imiz Merhaba!
Sana uzun zamandan bu yana yazmak istiyorum. Ama
bir türlü kaleme varmadı elim. Neden diyeceksin şimdi
soran gözlerinle? Kaşlarının çatıldığını görür gibi oluyorum. Gerekçecilikten değil yoldaşım. Tembellikten de
değil. Direnişimizden bu yana iki sözcüğü yasakladık
kendimize. Direnişimizin 60’lı günlerinde “bizim yarın nöbetimiz var” diyen sesin kulaklarımızda. Bilincin yerinde
değilken bile bir an olsun eksilmeyen görev ve sorumluluk bilincin hep aklımızda.
Tembellikten de, gerekçecilikten de değil sana yazamamam. Mektup ayrılık demektir. Oysa sen her zaman bizimlesin. Seninle birlikte oturuyoruz derslerimize. Seninle
birlikte kavramaya çalışıyoruz savaşımızın halklaşmasını.
Seninle birlikte kavramaya çalışıyoruz Cephemizi güçlendirmek için neler yapmamız gerektiğini. Yol gösteriyorsun bize. “Daha fazla emekçilik, daha fazla fedakarlık,
halkımızı ve yoldaşlarımızı daha fazla sevmek” diyorsun
her gülüşünde. Yaratıcılık diyorsun, geceyi gündüze katmak diyorsun, yorgun düşünceye kadar görevlerimizi,
hedeflerimizi düşünmek diyorsun bakışlarınla.
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Öylesine bizimlesin ki sen bizsin, biz de sen olmaya çalışıyoruz. Senin yüreğinle bakıyoruz yoldaşlarımıza, partinin
emeğini görüyoruz birbirimizde. Bu emeğe duyduğumuz
saygıyla sahipleniyoruz birbirimizi. Senin sabrınla, emekçiliğinle çözmeye çalışıyoruz karşımıza çıkan sorunları.
Senin coşkunla, mütevazılığına öğrenmeye çalışıyoruz
bilmediklerimizi. Senden öğreniyoruz halkın hem öğrencisi,
hem de öğretmeni olmayı. O kadar içimizdesin ki, bu yüzden yazmak zor geldi. Bilmiyorum anlatabildim mi düşüncelerimi yoldaşım?
Bu soruyu sormam bile çok anlamsız biliyorum. Sen ki
yoldaşlarının duygularını, düşüncelerini çoğu zaman anlatmadan anlardın. Sıkıntısı, sorunu olan bir yoldaşın
yanı başında hemen seni buluverirdi. Çoğu zaman sıcak
bir gülümseme, sımsıkı bir kucaklaşma ile biterdi sohbetlerimiz. Sorun çözerdin, geliştirirdin yoldaşlarını.
Şimdi de hep yanı başımızdasın, doğru yaptığımızda seviniyor, yanlış karşısında her zamanki gibi kaşlarını çatıyorsun. Attığımız her adımın doğruluğunu seninle
ölçüyoruz. “İDİL olsaydı şimdi nasıl davranırdı” diye soruyoruz kendimize. Hiç bitmeyen sabrın, şaşmaz adalet
duygun güç veriyor bizlere.
İDİL YOLDAŞIM halklarımızın güzel gelini. İDİL “DAĞLARA DESTAN YAZAN KIZ DEMEKTİR” diye yanıtlamış
bir anamız. Yazdığın destan halklarımızın yüreğine bilincine işliyor günden güne.
Adın onlarca bebeğin adı oldu şimdiden. Yüzlerce İDİL
senin destanını dinleyerek büyüyecek. Analarımız “Devrim
Şehitleri Ölümsüzdür, İDİL’ler Ölümsüzdür” diye seviyorlar
küçük İDİL’lerimizi. Aydınlarımız evlerinin en güzel köşe1191
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sine asıyorlar senin resimlerini. Suya atılan bir taşın yarattığı dalgalar gibi büyüyor direnişimizin etkisi.
Bugün genel direnişimizin 2. Yıldönümü. Bugün 12 yoldaşımızla birlikte yazdığın destanın 1. Sayfasının yazıldığı gün. Sizlere layık bir anmanın yoğunluğu içindeyiz
hepimiz. Kahramanlık haftamızda da, yeni destanlar yazarken de hep birlikte olacağız. Zaferi sizlerden öğrendiklerimizle kazanacağız. Sana hiçbir zaman hoşçakal
demeyeceğim yoldaşım. Her başımız sıkıştığında sana
koşacağız. Aradığımız her çözümü sende, şehitlerimizde
bulacağız. Her zaman yanımızda, kalbimizde, aklımızda
olacaksın.
Çanakkale Hapishanesi’nden bir yoldaşın.
“SORU SORMAK MI DAHA KOLAYDIR
CEVAP BULMAK MI”
İDİL’İN BİR SORUSU
Günlük yaşam içinde ne anlama geldiği üzerinde çok
fazla düşünmeden kullandığımız bazı şeyler vardır.
“...Harekete sordum, cevap bekliyorum, hareket çözer,
harekete söyledim eve ihtiyacımız var, harekete ilettim
paraya ihtiyacımız var...” Aslında biraz üzerinde düşündüğümüzde bu ifadelerin hiçte aklımıza getirmediğimiz
anlamlarını hemen buluruz. Hareket kim, biz kimiz, kimden ne istedik... kimden ne cevap bekliyoruz....
İdil’le çalışmaya başladığımızda ilk tartıştığımız konu
buydu. “...Soru sormak mı daha kolaydır, cevap bulmak
mı…” Birçok yanıyla yaralandığımız, darbeler aldığımız
bir süreçte iş başa düşmüştü. Bize sorumluluk yapacak
bir “abi”, bir “abla” isteriz ya başımızda, işte bunların ol1192
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madığı bizim “abi” ve “abla” olmamız gerektiği bir süreçti.
Yani hareketi isteriz, onun otoritesini, onun yol göstericiliğini, onun şefkatini, adaletini, elini sürekli omuzumuzda
hissettiğimiz bir dostu isteriz.
Biz hem öğrenmek, hem de öğretmek zorundaydık. Operasyonlar sonucu yara alan örgütlülüklerimizi toparlamak
göreviyle karşı karşıya kalmıştık. Bir kurumumuzda otururken dikkatimi çekmişti ilk kez İdil... Parmaklarının ucuna
basarak yürüyen, narin ufak tefek birisi. Herkese bir şeyler
söyleyen, bazen elinde bir kalem not alan, tezgahta çay
demleyen, bazen yüzü gözü boya içinde ortalıkta sessiz
sakin dolaşan, ağzı pek laf yapmayan ufak tefek birisi...
Sorumlu arkadaşa “... İdil’i nasıl tanırsınız...” diye sormuştum. Üç-beş cümle ile İdil’in edilgen biri olduğunu
anlatmıştı. Hiç olumlu yanı yok muydu, İdil’in... Eğer yoktuysa neden burada bizimle beraber... Bu nasıl bir alışkanlıktı, bir yoldaşımızı üç-beş cümle ile özetliyor ve hep
olumsuz yanlarını anlatıyorduk. Bunun üzerine devam
etti sohbetimiz. Olumlu yanları neydi İdil’in. Emekçi, sabırlı, sakin, saygılı, bazen kendisinden beklenmeyecek
kadar inatçı... Farklı bir gözle bakıldığında ne kadar da
olumlu özelliğini bulmuştuk İdil’in... Peki benim neden
şimdi dikkatimi çekmişti İdil... Oysa dört yıldır haftada ortalama iki-üç kez gördüğüm birisiydi. Hep “albenisi” olan
ilk bakışta hareketli, çevik, gözlerini dört açmış, oradan
oraya koşturan insanlar dikkatimizi çeker ya işte İdil onlara benzemiyordu. Bu nedenle hiç “görmemiştim” İdil’i.
Birlikte çalışmaya başladığımızda İdil’in ne kadar özenli
ve sabırlı olduğuna çok yakından tanık olmuştum. Çok
daha uzun bir geçmişi olan bir arkadaşla birlikte komite
şeklinde çalışıyordu. Kendisinden “eski” olan arkadaş
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çok bildiğine güvenle toplantılara hep hazırlıksız geliyor,
yılların deneyiyle hemen toplantı sırasında düşünüyor,
orada öneriler yapıyordu. İdil ise renkli kalemlerle bir ilkokul öğrencisinin özeniyle hazırlıyordu çalışmalarını.
Üzerinde düşündüğü, yoğunlaştığı için de anlık önerilerin
gerçekçi olmadığını yavaş yavaş kendi üslubuyla anlatmaya çalışıyordu.
Birçok soruyla-sorunla karşılaşıyorduk. Şu sorunu nasıl
çözeceğiz, şu kişi evsiz kalmış, şunun parası yok, şurada
operasyon olmuş, bu arkadaşların duygusal bir sorunu
var, bu gösteride neyi öne çıkartsak, şu bölgenin bağları
kopmuş, şu kampanya için nasıl bir program çıkartsak,
birimler alanlar arası çekişmeler, tartışmalar vb... Tüm
bu sorunları-soruları tartışmak ve cevap bulmak zorundaydık. Gerçekten soru sormak kolaydı. Ama biz hem
soru sormak, hem de cevap bulmak zorundaydık. Sorularımıza cevap buldukça güçleniyorduk aslında. Sanki
daha kolaylaşıyordu birçok şey.
Aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra İdil ile kongre sonrasında Ortadoğu’da, çok farklı koşullarda tekrar karşılaştık. İkimizde çok heyecanlıydık. Yaşadıklarımızın
şaşkınlığı içindeydik, birçok şeyi yorumlamaya çalışıyorduk. Vatan kavramı üzerine konuştuk uzun uzun. Yabancı geliyordu bu kavram. Vatan dendiğinde sanki “...
vatan millet sakarya...” tekerleme gibi gelir ya dilimizin
ucuna, ilk aklımıza gelen bu oluyordu. Ne kadar değersizleşmişti bazı şeyler... anlayamıyorduk.
İyi bir piyanist, iyi bir mühendis, iyi bir doktor olmamız istenmiş bizden... Ama ne, bu iyiliğin kıstasları ne, kim için,
ne için iyi. Hedefi, amacı ne bu iyiliğin... Hiç, hiçbir amacı
yok. Dengesiz büyüyen çocuklar gibiydik... Hani şu kafası
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kocaman, elleri küçük, bacakları sakat, sağlıksız çocuklar
olur ya, hastalıklı onlara benziyorduk. Alfabeyi öğrenmeden Mozart’ı öğrenmiştik, ama devrimcilerle tanışıncaya
kadar Şeyh Bedrettin’i duymamışız örneğin. Ülke vatan,
halk ayaklanmaları, direniş ve isyan tarihimiz; bunların hiçbirini öğrenmemişiz. Dünya savaşlarının Avusturya veliahtının bir deli tarafından bıçaklanması ile başladığı
öğretilmişti örneğin, bunları konuşurken çok gülüyorduk...
Ne yani diyordu İdil “...bende gidip şimdi Prenses Diana’yı
bıçaklasam üçüncü dünya savaşı çıkar mı acaba...” Bunların üzerine bir de yarı aydın ailelerimizin bize empoze
etmeye çalıştığı batıcılık, asıl olarak da Fransız hayranlığından kaynaklı piyano öğretmek, yabancı dil öğretmek
gibi “tutkularıyla” birleşince şekilsiz ucube yaratıklar olmuşuz... Bir harabenin üzerine devrimci kişilik inşa etmeye
çalışıyordu hareket. 12 Eylül kuşağı dejenerasyon ve tahribat kuşağıydı aslında. Çağdaşlık, özgürleşmek adına
toptan her şeyi reddetmeyi öğretmişlerdi bize. Tüm olumlu
değerlerimize bile nasıl böyle yabancılaştırılmıştık. İnkarcılığı teorileştirmişiz. Hem de bunun adına “çağdaşlık” diyerek, “özgürleşme” diyerek.
Silah ve patlayıcı eğitimi almaya başlamıştı. Beş yıllık devrimci geçmişi vardı, eline ilk kez silah alıyordu. Oysa beş
yıl içinde öyle ya da böyle hepimiz bir eğitim programından geçeriz ve şunu hepimiz öğreniriz “... silahlı mücadele
temeldir, diğer tüm mücadele biçimleri silahlı mücadeleye
tabidir...” Ama beş yıllık örgütlülük süreci olan bir insan ilk
kez eline silah alıyor. Yine aynı tartışmaya farklı boyutlarıyla giriyoruz aslında. Hareket kim, biz kimiz ve mücadelenin neresindeyiz? Hareket ve silahlı mücadele
direnişlerimiz, eylemlerimiz, savaşçılarımız efsaneleşmişti
kafamızda. Bu efsaneleşme bir yanıyla güzeldi, saygıyı
sevgiyi büyütüyordu içimizde ama bir diğer yanıyla ulaşı1195
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lamaz bir yerde, bizim dışımızda gibi duruyordu kafamızda. Bunu konuştuğumuzda, tartıştığımızda çok şaşırıyorduk kendimize. Nasılda biçimlendirmiştik kafamızda.
Yine bizim dışımızda kafamızda yarattığımız bir hareket
vardı. Eylemleri, direnişleri, savaşçılarımızı sahipleniyorduk. Eylemlerin propagandası boyutuyla, ilişkileri kopan,
evsiz parasız kalan savaşçılarımız, illegal yaşayan yoldaşlarımızın bir takım ihtiyaçları, cenazelerimiz boyutuyla
sahipleniyorduk aslında ama hep bizim dışımızdaydı bunlar, sanki doğal bir işbölümü vardı aramızda. Neden biz
onlardan birisi olmamıştık, neden neyimiz eksik veya fazlaydı. Yine farklı boyutuyla aynı tartışmaya dönmüştük,
“hareket kim biz kimiz”.
Hatta espri bile yapmıştık. Birçok kadın yoldaşlarımızdan
daha farklı bir yanı da vardı İdil’in. İyi bir piyanist olmasının
en büyük avantajı uzun ince parmaklarıydı. Birçok kadın
yoldaşımız ufak tefek yapıları, kısa küt parmaklarıyla bazı
silahları kavramakta güçlük çekiyordu ama İdil’in piyanist
parmakları silahı kavramakta, hassas devreleri bağlamakta avantaj sağlıyordu ona. “... Piyano çalışmanın hiç
böyle bir avantaj sağlayacağını düşünmemiştim...” demişti. En temel silahları ve patlayıcıları öğrenmiş ve çalışmalarını bitirmişti. Yeni sorular oluşmuştu kafalarımızda.
Ama yeni cevaplarda bulmalıydık mutlaka.
Ve sonra Ölüm Orucu.
O şimdi bir direnişçiydi. Yine titiz, sabırlı ve kendisinden
beklenmeyecek kadar inatçı. İnançla ve inatla tamamladı
direnişini. Bu konuda hiç kimseye söylenecek hiçbir şey
bırakmadı İdil. O inançsız, değersizleştirilmiş, inkarcı, dejenerasyon kuşağından devrim kuşağının kahramanını
yaratmıştı İdil. Kişiliğinden, kendisinden, yaşamından, ta1196
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rihinden çalınan tüm değerlerini, tüm inançlarını geri aldı.
Hareket bir harabenin üzerine devrimci bir kişilik inşa etmişti, o devrimci kişiliklerde bir araya gelip hareketi yaratmıştı... En zor sorumuzun cevabını da bulmuştu İdil,
hareket bizdik, işte biz yaratıyoruz hareketi... Bizim dışımızda, bizden ayrı sihirli bir güç yoktu.
Söylenecek her şeyi söyledi İdil. Arkasında cevaplanmadık hiçbir soru bırakmadan gitti.
AYÇE
Hiç bir uykudan
sensiz düşlerle kalkmadık ülkem
bundandır tenimizin
yanık ete benzer esmerliği...
Ayçe
Çiçek ismi olabilir
Asi ve halklar renginin
en güzelinde
Ayçe...
Bir ulusun dili olabilir
bütün dünya lehçelerinde
“DİRENÇ” demek mesela
belki yalınca kavga
Ayçe...
Gece yarıları suskunlukta
kan içinde uyandırılan halkımın
boğum boğum terleyen sabrı
yumruklarıyla dövmesi
tanrıların
mermer direkleriyle ihtişam saçan
bir o kadar korkak, şarlatan kulelerini
halk bıçağının kesmesi gırtlağını
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vatan satanların...
Ayçe..?
Bir türkü olabilir
evladı kaybolmuş analara ait
Halk türküsü
“Belimizde kılıncımız kirmani hey” deyiveren
coşkulu cesur...
Ayçe, her doğan çocuğumuzun alın yazısı
Ayçe, yoksulluğa, başkaldırı
Ayçe, adaletsizliğe isyan..
Ayçe...?
bir ses olabilir
slogan
-mert, namusluhaykırış
barut
namlu...
12 kez daha
-ZAFER! Ayçe MİTRALYÖZ...
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AYŞE NİL ERGEN
16-17 Nisan 1992’de İstanbul polisinin Çiftehavuzlar’da,
Erenköy’de, Üstbostancı’da ve Sahrayı Cedit’te aynı
anda geliştirdiği bir operasyon sonucu 11 Devrimci Sol
kadro, savaşçı ve taraftarı, bulundukları üslerde direnerek, çatışarak şehit düştüler. Onlardan biri de Sahrayı
Cedit’te katledilen 1968 doğumlu devrimci sanatçı Ayşe
Nil Ergen’di. Ayşe Nil’in mezarı İstanbul’dadır.
Mücadele Bir Sanatsa, Nil Çok Yönlü Bir Sanatçıydı...
Nil bir şehir planlamacısı-mimardı. Mühendis-mimar odalarında çeşitli çalışmalar yürüttükten sonra, devrimci yaşamın zorluklarını özverili bir biçimde omuzlamaya
başladı. Sanatçı bir kişiliğe sahip olan Nil, ürettiği düşüncelerle, fiili katılımıyla, kültür ve sanat alanında halktan
ve mücadeleden yana bir anlayışın güçlenmesi için çalıştı. Ortaköy Kültür Merkezi’nde tiyatrocuydu.
1 Mayıs 1991’de sokaklara, alanlara 1 Mayıs’ın coşkusunu taşıdı, işkenceciler tarafından yakalanıp gözaltına
alındı. 15 gün kaldığı 1. Şube’de tüm işkencelere rağmen direndi. Candan, enerjik, hayat dolu karakteriyle,
zeki, çalışkan yapısıyla sürekli gelişip, ilerleyen Nil, 16
Nisan gecesi kurşuna dizildi. Ölümü yakınmasız kucaklayan Nil’in gülüşünü ve çalışma şevkini unutmayacağız.
Mücadelenin gelişiminden bugüne önemli rol oynayan
kadınlarımızın direnişçi mirasına sahip çıkarak şehit
düştü. Şehit düştüğünde Devrimci Sol üyesiydi.
Ayşe Nil ERGEN’i Yakınları, Yoldaşları Anlatıyor:
Bir arkadaşı Nil’i anlatıyor
“O tatlı yarışta öyle bir adım ki attığın, sana kucak açan1199
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lara açmıştın yüreğini. İnanmışlığını, gencecik taze coşkularını, yeteneklerini yürekleri kavgada sunmada tereddüt etmedin.”
Nil kısa sürede gelişti ve bugüne ulaştı. Mücadeleyi isteyerek, gönüllü, ama hızlı ve yoğun yaşadı. Onun en
büyük özelliği, her işi disiplinli bir şekilde yapması ve sonuçlandırmasıdır. Kolaylıkla başarırdı, hiçbir zaman gözümüz arkada kalmadı.
Buraya geldiğinde büyük-küçük demeden bütün işlere sarıldı. Temizlikten, daha büyük işlere kadar her işi aldı ve
yaptı. Yaptığı işlerin sonuçlarını gördükçe havaya fırlar,
coşar ve büyük haz duyardı. Neşeli ve espriliydi. Bir başka
özelliği de, arkadaşlarına olan bağlılığıdır. Bizleri bir aile olarak ele alır ve sanki bir ana bağlılığı ile arkadaşlarına bağlanırdı. Öyle ki, bu özelliği ile insanın aklına gelmeyecek
fedakarlıklar yapabilir, en riskli işlere girebilirdi; girdi de...
Duyguları çabuk kabaran; sık sık arkadaşları için, bizler için
ağlayan, kaygılanan biriydi o... Bir olay karşısında, hatırladığı bir arkadaşı için, kısaca akla gelebilecek her şey için
duygulanır, gözleri dolar ve rahatlıkla ağlayabilirdi. Dolayısıyla bu sevecenliğini unutmak mümkün değil.
Birçok yerde aldığı tavırlar şaşırtıcı denebilecek düzeydeydi.
Ailesinin ayak bağı olmasına izin vermedi. Babası yoğun
bakımda olmasına karşın, gitmesi gerekiyordu ve mücadeleden yana tavır koyup, aramızdan ayrıldı. Aynı zamanda,
işkenceciler karşısında, haksızlıklar karşısında dikleşen, bağırıp-çağıran ve inisiyatif koyan davranışlarıyla büyüdü.
(Bu anlatım Haziran Yayınevi Tarafından yayınlanan
“Bayrağımız Ülkenin Her Tarafında Dalgalanacak” bro1200
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şüründe yayınlanmıştır.)
Ayşe Nil’in “Sokak Eğitmenliğini yapan yoldaşı
anlatıyor:
Onunla 16-17 Nisan operasyonundan önce beraberliğimiz olmuştu. Legal ilişkiler içinden gelmişti, henüz illegal
ilişkilere almamıştık ama hazırlıyorduk.
Kendisiyle sürekli görüşüyorduk, görüşme esnasında
hem İstanbul’u hem de sokağı öğrenirdi. Ayşe yoldaşımız ekonomik durumu iyi olan bir yoldaşımızdı, her yolu
deneyerek mücadelesi önünde engel olmaya çalışmışlar,
kazanan ise mücadele olmuştu... Benim ailem sizlersiniz
derdi. Legal mücadele içinde olduğu için epey o alana
alışmıştı. İllegale hazırlandığını biliyordu, illegal yaşamın
zorlukları anlatılınca, o kadar geniş ilişki ağı içinden çıkıp
dar ilişkiler içine girmek zor olacaktır herhalde diyordu.
Bu tip sorunlar yaşandığı, bunların çözümü üzerine konuşuyorduk. Kendimi hep illegal ilişkilere hazırlıyordum
çok istiyordum ama oldukça farklıymış diyordu.
Sokağı öğrenmesi gerekiyordu, o nedenle başta çok geziyorduk. Pek sesini çıkarmıyordu ama ilk günlerde nasıl
zorlandığını, tabanlarının şiştiğini, eve gider gitmez
yemek yemeye fırsat kalmadan hemen uyuduğunu anlatıyordu.
İlk önceleri etek giyme noktasında da sorunlar yaşamıştı.
Ben hiç etek giymedim ki, etekle yürümeyi dahi bilmem
diyordu. Ama bu sorun da diğer sorunlar gibi ilk zamanlarda onu zorlasa da kısa sürede sorun olmaktan çıkmıştı.
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AYŞE GÜLEN
16-17 Nisan 1992’de İstanbul polisinin Çiftehavuzlar’da,
Erenköy’de, Üstbostancı’da ve Sahrayı Ceditte aynı
anda geliştirdiği bir operasyon sonucu 11 Devrimci Sol
kadro, savaşçı ve taraftarı, bulundukları üslerde direnerek, çatışarak şehit düştüler. Onlardan biri de Sahrayı
Ceditte katledilen 1964 Rize doğumlu devrimci sanatçı
Ayşe Gülen’di. Ayşe Gülen’in mezarı Rize’dedir.
Ayşe Gülen, yurtdışında çalışan Rizeli bir ailenin kızıydı.
Ailesinin sunduğu tüm olanaklara rağmen devrimci mücadelenin bir parçası olmayı seçti. Devrimci kültür-sanat
faaliyetlerinde tiyatro oyuncusu olarak yer alan Ayşe, düşünen, yaratan, kitlelere bilinç taşıyan bir devrimci sanatçıydı. Şehit düştüğünde Devrimci Sol taraftarıydı.
Ayşe enerjisini, zekasını taraftarlığa hapsetmeyen, daha
yararlı ve büyük görevler için kendisini hazırlayıp, yetiştiren bir yoldaşımızdı.
Ayşe GÜLEN’i Yakınları, Yoldaşları Anlatıyor;
Ortaköy Halk Sahnesi Açıklıyor:
“Adımız Ayşe Gülen Halk Sahnesi”
Tiyatromuz bugüne kadar toplumsal mücadeleye katkıda
bulunan, dünyayı değiştirme bilincini geliştiren oyunlar
üreterek oynadı. Her repliğimiz, her hareketimiz, baskı ve
zulüm politikalarına, açlığa, yoksulluğa, kimliksizliğe bir
karşı çıkıştır. (...) ‘Ortaköy Halk Sahnesi’ adı altında grev
yerlerine, fabrika önlerine, sendika şubelerine, pazar yerlerine, gecekondu mahallelerine, tiyatro salonlarına götürdük oyunlarımızı. Oyunlarımızın hepsinde Ayşe’nin inancı
ve katkısı vardı. Bugünden sonra da yine sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya özlemiyle yanarak, ama ‘Ayşe Gülen
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ustalarimiz
Halk Sahnesi’ adı altında ulaşacağız insanlarımıza. Onun
ilkeleri, inancı ve her zaman gülen yüzüyle oluşacak oyunlarımız. Ve bu oyunlar Ayşe’ye bu kadar yakın doğdukları
için daha güzel ve anlamlı olacak.
AYŞE GÜLEN HALK SAHNESİ
(Ayşe Gülen Halk Sahnesi, İdil Halk Sahnesi adını
alarak çalışmalarını İdil Kültür Merkezi bünyesinde
sürdürmeye devam ediyor)
Fatma Çiçek (Ayşe Gülen Halk Sahnesi’nden
Arkadaşı) Anlatıyor:
1 Mayıs geldiğinde alanlara koştu. Gözaltına alındı. Aslında o gösteri bittikten sonra olay yerinden uzaklaşmıştı,
ama birlikte gittiği arkadaşını polis yakalamış götürüyordu.
Ayşe bu; sessiz kalamaz, gitti, polise arkadaşını niçin götürdüklerini sordu. Onu da götürdüler. Serbest kaldığında
eski Ayşe gitmiş, bambaşka biri gelmişti. DGM’nin kapısında zafer işareti yaparak “İfade vermedim.” diyordu.
Tipik bir Karadeniz kadınıydı. Cana yakın, neşeli, sevecen, misafirperver. Evine gelenleri ağırlamaktan büyük bir
haz duyardı. Ayşe ekonomik anlamda darlık çekmeyen bir
insandı. Aynı zamanda bir mesleği de vardı. Düzen içinde
kolaylıkla iyi bir yer edinebilirdi. Ama o bunları elinin tersiyle itti. Ve devrimci olmayı tercih etti. Mücadelenin sanat
cephesinde yer aldı, devrimci bir sanatçı, bir yaşam savunucusu oldu. Ayşe, Esma Polat’ın “Namussuzluk benim
değil, işkencecilerin namussuzluğudur.” sözünü çok severdi. Çeşitli vesilelerle bu sözü yineler, bunu ön plana çıkarırdı. İşkencede de bu sözün gereklerini yerine getirdi.
(Bu anlatım Haziran Yayınevi Tarafından yayınlanan
«Bayrağımız Ülkenin Her Tarafında Dalgalanacak» broşüründe yayınlanmıştır.)
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Bir yoldaşı anlatıyor:
Yoldaş sıcaklığıyla dolu yüreğinle unutmayacağız
Ayşe tam bir Karadeniz insanı idi; hareketli, sıcak, konuşkan, insan sevgisi ile dolu tertemiz bir yüreği, parıldayan gülen gözleri, telaşlı konuşması, Karadeniz
kadınının özverisi ile, bıkıp usanmadan sorduğu soruları ile gözlerimin önünde yüreğimin sıcaklığında
Ayşe.
İstanbul’a oldukça rahat bir yaşamdan gelmiş, mücadeleye, saflarımıza katılmıştı. Gelir gelmez bir şirkette iş
bulmuş çalışmaya başlamıştı. Tertipli ve titizdi Ayşe, bu
özelliğini ve disiplinini yaşamının her alanında gösterirdi.
Ortaköy Kültür Merkezi’ndeki tiyatro çalışmalarını evde
yorgun düşesiye tekrarlıyor, en iyisini başarmalıyım diyordu.
Ülkemiz koşullarında devrimci sanatçı olmanın bedeller
ödemekten geçtiğini biliyor, tüm coşkusu ve özverisi ile
görevine dört elle sarılıyordu. Sorumluluğunun onurunu
taşıyordu, yaptığı işin bilincindeydi.
Ayşe kahvaltı yapmayı pek severdi onun meşhur kahvaltılarına, masa başı sohbetlerine tanık olmayan yok gibidir, titizdi demiştim; temizlik yaptığı zamanlar kimseyi
daire kapısından içeri ayakkabıları ile almazdı; yanlışlıkla
giren olursa tatlı tatlı söylenirdi.
Saatlerce ülkemizi, ülkemiz halklarının yoksulluğunu,
kültürel asimilasyonu, fiziki baskıları, düzenin yok
etme politikalarını konuşur tartışırdık. Laz kızıydı
Ayşe, biz de Lazca türküler söylemeliyiz, memlekete
gittiğimde mutlaka Lazca türküler, öyküler öğreneceğim derdi.
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Bir gün Ayşe’ye artık görüşemeyebiliriz dediğimde tüm
içtenliği ve sıcaklığı ile kucaklayıp işin en zor yanı bu demişti, o arkadaşlarını dostlukları çok severdi.
Aylar sonra şehit düşmeden on beş gün önce tesadüfi
birbirimizi gördüğümüzde bir ihtiyacım olup olmadığını
sormuş, bir kez daha paylaşımcı sıcak yanını göstermişti. Böylesi tesadüflerin hep olmasını istemiş belki tekrar karşılaşırız, diye ayrılmıştık.
Kare burada dondu Ayşe, seni yoldaş sıcaklığı ile dolu
yüreğinle neşeli gülen gözlerinle hatırlayacağım, unutmayacağım unutturmayacağım.
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YILMAZ GÜNEY

Tavır Dergisi

YILMAZ PÜTÜN’DEN YILMAZ GÜNEY’E...
Urfa-Siverek’in Destman Köyü’nde, yoksul bir Kürt ırgatın oğludur Hamit PÛTÜN. Hamit, 11 yaşında, kan davası nedeniyle babasını kaybeder. Bir gün, yoksulluğun
kahrını, köy büyükleriyle kağnılara, katırlara yükleyip
Adana’ ya, Yenice Köyü’ne gelir. Artık Çukurova’da, ağaların tarlalarında bir ırgattır Hamit. Irgatlıkla geçer yıllar...
“Gule” adında bir ırgat kızıyla yaşamını birleştirir. Çok
geçmeden yoksul ırgat evinde, çığlık çığlığa bir çocuk
dünyaya gelir. Adını “Yılmaz” koyarlar. Ne kadar haksızlığa uğrasa, ne kadar saldırılsa yıkılmasın, dimdik dursun
diye ayakta.
BİN DOKUZ YÜZ ELLİ’Lİ YILLAR VE SİNEMA
Yaşlı gezgin çığırtkan, ağzında hunisi, bas bas bağırıyordu: “Heyecan, aşk, yumruk, kurşun... Hepsi bu filmde.
Baytekin bu sinemada... 32 kısım tekmil birden...” Yalan
tarih canlanıyor... 20-25 yıl öncesi, etrafı film afişleriyle
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donatılan modern araçlar ve hoparlörlerinden çınlayarak
yayılan “bu akşam...” diye başlayıp caddelerden sokak
aralarına kaybolarak yiten çığırtkan anonsları. O da geçmişte kaldı... Yıllar sonra, kendi film anonsları başka sinemacıları heyecanlandıracak olan Yılmaz, çok
geçmeden, bu, sokakları bayram yerine çeviren gezginci
sinema çığırtkanıyla tanışır. Okul çıkışlarında koşarak
yanına gittiği bu adama gönüllü yardımcı olur. Derken bir
gün, tıpkı o adam gibi, sırtına panoyu alıp mahalle aralarına, caddelere çıkar. Az gider uz gider, yükü artar.
Paslı film kutularını hurda bir bisikletle yazlık sinemalara,
taşır.
KOLONYACI DÜKKÂNINDA NAZIM VE SOSYALİZM
“Sosyalizmin ilk cana yakın soluğunu 1953-54’lerde,
Adana’nın İnönü Caddesi’nde, bir kolonyacı dükkânında
duydum. Genç bir adam, işçilerden, köylülerden söz
eden, İspanya İç Savaşı’nın acılarını anlatan şiirler okuyordu. Kim yazmıştı yüreğime coşku dolduran bu etkili
şiirleri? İlk kez ondan duyuyordum: Bir şair vardı; adı
Nazım Hikmet... Limon çiçeği kokan o küçük kolonyacı
dükkânında, içime düşen ateşin adını ve hangi sınıfın
adamı olduğumu öğrendim.”
ADANA ERKEK LİSESİ YILLARI
Sinemacılığa giden yolun başında edebiyat vardı. Şiir ve
öyküler dönemi başlıyor. Bu dönemi, gelin yine Yılmaz’ın
kendisinden dinleyelim: “Lise 2. sınıftayken, duvar gazetesi için hasta karısını köyden kente, doktora getiren
yoksul bir köylü üzerine bir öykü yazmıştım. Köylünün
hiç parası yoktur. Ve doktora vizite ücreti olarak bir horoz
getirmiştir. Doktor, bu garip vizite ücretini kabul etmez ve
köylüyü de, karısını da, horozunu da kapı dışarı eder.
Solcu öğeler taşıdığı gerekçesiyle öykümü yayınlama1208
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dılar. Oysa o sıralar ben, solculuğun ne olduğunu bile
bilmiyordum.”
Liseyi bitirdikten sonra, edebiyata büyük bir sevgiyle
bağlanır. Önceleri ahır olan evinin tek göz odasında, dışardaki sokak lambasından sızan loş ışıkta hikâyeler
yazmaya başlar. Esas olarak, kendi yaşamından yola çıkarak yazdığı bu hikayeler, bu dönem yayınlanan birçok
dergi ve gazetede yayınlanma olanağı bulur.
VE ADI KOMÜNİSTE ÇIKAR
“Üç Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri”... “On üç” adlı dergide yayınlanan bu öyküsünde, komünizm propagandası
yapmakla suçlanır. Derginin bu sayısı, bütün kitapçılardan ve abonelerden toplanıp imha edilir. “Para, din ve
yönetici kadro; öykümdeki her şey, Türkiye gerçeğinden
alınmıştı. Beni, komünizm propagandası yapmakla suçladılar. Adım komüniste çıktı.” O günlerde Türkiye, Küçük
Amerika hayalleriyle, ABD’ ye yaranma çabası içindeydi.
Amerika’ya Karşı Faaliyetleri Araştırma Komisyonu’nun
Türkiye’deki şubesi olan “Komünizmle Mücadele Derneği” de yoğun bir faaliyet içerisindeydi. Gözaltına alınıp
işkencelerden geçirilen aydınlar, hapishanelere doldurulmaktaydı. Yılmaz da bu süreçten nasibini almakta gecikmedi. Bir buçuk yıl hapis, altı ay sürgün cezası verildi.
(Bu cezası 1961 yılında onaylanacak ve Yılmaz ilk hapislik günlerine başlayacaktır.)
1956... ANKARA HUKUK FAKÜLTESİ, İKİ AY SÜRER
Kabına sığmayan Yılmaz, Adana’dan Ankara’ya gelip
Hukuk Fakültesi’ne girer. Ancak ailesine yardımcı olacak
iş imkânları bulamayınca, iki ay sonra Adana’ya geri
döner. Sinemayla ilk tanıştığı yıllarda yaptığı film taşıma
işini, bu defa Toroslardan Kürdistan’a uzanan bir hat öze1209
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rinde, daha ustaca sürdürür. Yılmaz, şirketin film gösterim paylarını toplamak için Gaziantep, Elâzığ, Mardin,
Diyarbakır, Ergani, Maden, Guleman gibi il ve ilçelere
gidip gelir.
1957... İSTANBUL’U ZAPTA GELİR
Yılmaz, 1957 sonlarında, Dar Film’in Beyoğlu’ndaki merkez bürosunda çalışmak üzere İstanbul’a gelir. “Fatih
Sultan Mehmet, İstanbul’u aldığı zaman 21 yaşındaydı.
Ben, 21 yaşında İstanbul’a geldim. Tünel’de bir pansiyon
odasını zapt ettim, günlüğü dört liraya. ‘Merhaba İstanbul şehri. Hemen teslim ol. Beni uğraştırma lütfen!’
dedim. Beni dinlemedi. Pansiyon sahibi, yaşlı bir madamdı. Bana sordu: ‘Niye geldin İstanbul’a?’. ‘İstanbul’u
zapta geldim madam’ dedim. Güldü, oysa ben ne kadar
ciddiydim. Atım ve kılıcım olmadığı için inanmadı kimse.”
Ankara’da, Hukuk Fakültesi’ne ancak iki ay gidebilen Yılmaz, bu defa İstanbul’da İktisat Fakültesi’ne girer.
1956’DAN GELEN “TAKİBAT” VE MAHKUMİYET
Tarih, 16 Haziran 1961’i göstermektedir. “Tatlı Bela” filminin
çevrimleri yapılmaktadır. Set, çekim anında polis tarafından basılır. Yılmaz, buradan önce Paşa kapısı Hapishanesi’ne, oradan Nevşehir Hapishanesine sevk edilir.
Bir buçuk yıl sonra, hapishane kapısı Konya’ya, sürgün
yollarına açılacaktır. İşte böylesi bir dönemin zorunlu bir
rastlantısı olarak, (yalnızca yatacak ve karnını doyuracak
bir yer olarak düşündüğü) bir “pavyon”da “fedai” olarak
çalışmaya başlar. O’nun bu günleri, daha sonra birçok
filmine yansıyacaktır. Yılmaz’ın pek bilinmeyen bu dönemi, kuşkusuz onun vurdulu-kırdılı “avantür” filmlerinin
çözümlenmesinde yardımcı olmaktadır. Sürgün biter...
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Bu arada Yılmaz, sürgün günlerinde tanıştığı Can Ünal’a
(Elif adındaki ilk çocuğunun annesi) olan vefa borcunu
ödemeyi de unutmaz. Sürgün dönüşü O’nu, bulunduğu
kötü yaşamdan çekip kurtarır.
SÜRGÜN DÖNÜŞÜ TEKRAR SİNEMA
1963 Haziran’ında, Konya’daki sürgününü tamamladığında, tekrar İstanbul’a gelir. Ancak birlikte filmler yapmayı düşündüğü Dar Film, “Komünist” damgalı, sabıkalı
biriyle çalışmaktan çekinir. Ve yüzüne kapanan ilk kapı,
“Dar Film” olur. Sonra diğerleri... Her yandan kuşatılmaktadır. Ancak kuşatmayı yarmak zorundadır. Kazanacağına inanır ve silahını çeker. Bir süre sonra sinemacı Atıf
Yılmaz ve Azar Kemal, Yılmaz’a yardım elini uzatır.
“Arkadaşlar, ben kararımı verdim, artist olacağım...”
Dostları; “Yılmaz, şimdi nereden çıktı bu?” dediler. Arif
Keskiner: “Tamam, bir iki filmde oynadın. Ama Yeşilçam’da adın bile unutuldu. Üstelik piyasa tutulmuş durumda. Yakışıklı jönler var, seni yerler. Daha ilk adımını
atmadan parçalarlar, yok ederler seni.” O, kararlı bir tonla
dostlarına: “Hayır, kararımı verdim. Mücadele edeceğim.
Göreceksiniz tahtlarını, taçlarını yerle bir edeceğim o
bebek yüzlülerin...” dedi.
Söylediğini yaptı. “İkisi de Cesurdu” filminin senaryosuna ve oyunculuğuna, “Yılmaz GÜNEY” takma adıyla
ilk imzayı attı. 1963’te, “Yılmaz Pütün” yerine “Yılmaz
GÜNEY” vardır artık. Senaryo yazarlığı ve oyunculuğu, 1964 yılından itibaren hız kazandı. “Yılmaz
GÜNEY Sineması”nın temellerinin atıldığı bu ilk dönemin yapıtları arasında; Kınalı Zeybek, Kara Şahin, Karacaoğlan, Prangasız Mahkumlar, Dağların Kurdu
1211

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
Koçero, Zımba Gibi Delikanlı, Mor Defter, Halime’den
Mektup var, On Korkusuz Adam ve Her gün Ölmektense, filmleri sayılabilir. Bu arada, Nebahat Çehre ile
evlendi. Bu evlilik, dört yıl sürdü; 1968’de askere gitmeden önceki filmleri ise; Azrail Benim, Beyoğlu Canavarı, Öleceksin/Can Pazarı, Kavgacı Halil, Marmara
Hasan, Öldürmek Hakkımdır, Pire Nuri, Seyit Han,
Toprağın Gelini, isimlerindedir. 1968’de, “Azrail
Benim” filminin setinde, aynı yıl evleneceği Fatoş Arden’le tanıştı. Evlendiklerinde, Yılmaz Güney’in deyimiyle “kapıda askerlik vardı”.
“1968’de askere gittim. 1970 Nisan’ında döndüm. Hayatımdan çalınan iki yıl...” Fakat “hayatından çalınan bu iki
yıl”, O’na yıllar önce çalınan (asimile edilen) kimliğini yeniden kazandırdı. Askerliğini yaptığı Muş, O’nun kimliği,
dili, toprağı, tarihiydi. “Askerliğimin Muş’ta oluşu, Kürt
Halkı ile yeniden kucaklaşmam, Kürt gerçeğini yeniden
görmem, beni alabildiğine derinden sarstı.” Bu sarsıntıyı,
Muş’ta askerken çektiği “Aç Kurtlar” filminde de görmek
mümkündür. “Aç Kurtlar” O’na, şöylesi bir unvanı da vermiştir: Askerken film yöneten sinemacı...
Yılmaz Güney, Yılmaz Pütün; Yılmaz Pütün, Yılmaz Güney’di aslında. Bakın ne diyor bu konuda: “Ben oyuncu
olarak halkın giyiminden, davranışlarından farklı olmamaya çalışıyorum. Zaten olamazdım ki... Ben, zaten
kendimi oynuyordum. Çünkü yaptığım bütün filmlerde
benden bir parça vardır. Bilmem nerede, herhangi bir
haksızlığa karşı nasıl davranıyorsam, filmde benzeri bir
durumda da aynı tavrı gösteriyordum. Mesela; filmde
fakir babası bir adam isem, özel hayatımda da öyleyim.
Cebimdeki bütün parayı dağıtıyordum. Ona buna dağıtıyordum”.
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YILMAZ GÜNEY YÜRÜYÜŞÜ
Bir halk adamı olan Yılmaz Güney, on milyonlarca yoksul
insanın gündelik yaşantısından süzerek, üzerine giydiği
doğal karakteristik özellikleri, bütün filmlerine taşıdı. Gülüşü, duruşu, yürüyüşü, bakışı... O hep, içinden geldiği
milyonların aynasıydı. Ancak bu aynadaki karakterler,
“Yeşilçam Sineması”nın kalıplarına yabancı ve aykırıydı,
işte, Yılmaz Güney’i Yılmaz Güney yapan da, bu yabancı
ve aykırı duruş, gülüş ve yürüyüştü.
“Üçünüzü de Mıhlarım” filminin yönetmeni Bilge Olgaç’ın
“Yılmaz Güney Yürüyüşü”nü keşfi... “Senaryoda bir
sahne vardı. Yılmaz annesine tecavüz edildiğini öğreniyor, koşarak intikam almaya gidiyordu. Yılmaz ‘Koşmasam, yürüsem olmaz mı?’ dedi. ‘Bir görelim’ dedim.
Kalktı, bir yürüdü, inanılmaz bir şeydi. ‘Yılmaz Güney
Yürüyüşü’ diye isim taktım... Daha sonraki senaryolara
da ‘Yılmaz Güney Yürüyüşü’ koyduk.”
Yılmaz GÜNEY, hızla ve hırsla yürüyüşüne devam etti.
“Tahtlarını, taçlarını yerle bir etti o bebek yüzlülerin”.
Adını kendisi koydu: “Çirkin Kral”... “Sinemada iki kral
olur mu?” diyenlere O; “Ne yapalım, Ayhan Işık kesme
şeker gibi düzgün bir kralsa, ben de ‘Çirkin Kral’ım” dedi.
Bu dönemde, Yılmaz Güney hanesine bakın neler yazılmış: At Avrat Silah, Çirkin Kral, Tilki Selim, Eşref paşalı,
Hudutların Kanunu (Yönetmen Ö.Lütfü Akad), Yedi
Dağın Aslanı, Anası Yiğit Doğurmuş, Kovboy Ali, Silahların Kanunu ve Silahlara Veda, Kibar Haydut, Yalnız
Adam vd.
1970... “UMUT”... YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI...
1970’de öne çıkan “Umut”, yalnızca Yılmaz Güney için
değil, Yeşilçam Sineması için de bir dönüm noktasıdır.
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“Umut”un sinemasal anlatım dilinde, Gerçekçilik’in derin
izleri bulunsa da, bir arayışın ustalığı vardır.
Yılmaz Güney, Umut için; “Halkımın içinde bulunduğu
değişimin, toplumsal uyanışın bana yansıyan coşkusunu
ve sevincini beynimin barajlarında biriktirmek, enerjiye
dönüştürmek, onların bilinçlenmelerine katkıda bulunmak görevimdir.” diyordu.
“Umut” filminin birçok sahnesi sansür kurulunun makaslarından kurtulamadı, gösterimi engellendi. Yurtdışına çıkışı yasaklandı. Ama bütün bu karşı çıkışlara rağmen
“Umut” yurtdışına çıkarıldı. Fransa’nın Grenoble kentindeki film şenliğinde “Büyük Jüri Ödülü”nü aldı.
12 MART 1971... CUNTA YILLARI VE YENİDEN MAHKÛMİYET...
Devrimci hareketin, Anadolu halkları için bir umut, burjuvazi için bir kâbus olmaya başladığı bu günler, feda kuşağının kahramanlık destanlarıyla çalkalanıyordu. Bu
süreci, yüreğindeki o büyük coşkuyla karşılayan Güney,
“Gençlik, bugün en doğru eylemi yapıyor.” diyordu.
17 Mayıs 1971... İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom,
THKP-C tarafından kaçırıldı. 22 Mayıs 1971... “Fırtına 1
Operasyonu” ve sokağa çıkma yasağında, Elrom öldürülmüş olarak bulundu.
22 Mayıs’ı 23 Mayıs’a bağlayan gece... Sokağa çıkma
yasağına bir saat kala Cephe, Yılmaz Güney’i çağırdı.
Yılmaz Güney, hiç tereddütsüz bu çağrıya kulak verdi.
Ve arabasına atlayıp THKP-C önderlerinin bulunduğu
Fatih’teki eve doğru hareket etti. Ulaş, bir kaç saat sonra,
Saffet Alp’in Fatih’deki evine döndü... Ulaş, Mahir’e “Gi1214
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diyoruz” dedi. Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir, Ulaş Bardakçı ve Oktay Etiman silahlarını kuşanıp sokağa çıktılar. Çıkar çıkmaz, kapıya yanaşan gri renk bir araba ile
karşılaştılar. Yılmaz Güney, Cephe’nin önder ve savaşçılarını arabasına alıp Levent’teki evine doğru yola çıktı.
Sokağa çıkma yasağı başlıyor... Bütün yollar askerlerce
tutulmuş. Adım başı arama... Arabalar durdurulup didik
didik aranmaktadır. Yılmaz Güney’in kullandığı araba,
kontrol noktasına yaklaşıp durur. Askerler arama için arabaya yaklaşırlar. Direksiyon camına eğilen asker, direksiyonda oturanın ünlü sinema oyuncusu Yılmaz Güney
olduğunu fark edince, birden heyecanlanıp şaşırır: “Aaa
Yılmaz Abi sen misin? Kusura bakma, alıkoyduk. Hadi,
güle güle abi” der. Araba kontrol noktasından uzaklaşır...
Ulaş Bardakçı, Levent civarında bir yerde arabadan iner.
İstanbul’un birçok yerinde evlerin kapıları çalınmaya başlamıştır bile. Yılmaz Güney’in sürdüğü araba, içinde
Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir ve Oktay Etiman olmak
üzere, Levent’teki eve gelir.
Güney, Mahir ve arkadaşlarım evinin en güvenli bir yerine, çatı arasına yerleştirir. Gece... Gergin bekleyiş...
Sabaha karşı beklenen misafirler gelir. Sabaha kadar
uyumayan Güney, evinin penceresinden, sokağa giren
askerleri izlemektedir. Kapı çalınır. Askerlere komuta
eden subay, kapı aralığından bakan Güney’i görünce
mahcup, gülümser: “Kusura bakmayın, rahatsız ettik.
Ama görev... Anarşistleri arıyoruz. Görev gereği her evi
arıyoruz.” Güney yana çekilip subay ve erleri içeri alır.
Subay, “kaçakları arıyoruz” diye tekrar edince Güney, gülümseyerek sağ elinin işaret parmağıyla yukarıyı, tavanı
gösterir: “yukardalar.” Subay, böylesi bir şakaya dayanamayarak kahkahayla güler.
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Oysa şaka değil, gerçektir. O sırada Mahir ve arkadaşları, elleri tetikte, çatı arasında bekliyorlardır. Yılmaz
Güney, o gece subaya yaptığı “şakayı daha sonra şöyle
anlatacaktır: “Hayatımın en büyük ve en zor rolünü
oynadım. Rolümü inandırıcı bir biçimde oynamış olmalıyım ki subay, ‘şaka’ karşısında ikna oldu. Evi
doğru dürüst aramadan, tavan arasına bakmadan
çıkıp gitti.”
İki yıl sonra...
19 Şubat 1972 ... Arnavutköy’de bir ev sarılır. “Teslim ol”
çağrısına ateşle cevap verilir. Bir süre sonra, evden sedyeyle çıkarılan Ulaş Bardakçı’dan başkası değildir.
Ulaş’ın ölümü, ertesi gün büyük manşetlerle duyurulur.
Yılmaz Güney, oğlunun beşiğini sallıyor. Usul usul türkü
söylüyor O’na. “... ben öpmeye kıyamazdım, belemişler
kızıl kana...” Ağlıyordu Güney... Eşi Fatoş’tan gözyaşlarını gizleyerek...
16 MART 1972...
THKP-C davasının 12 numaralı sanığı
Yılmaz Güney...
Güney, davanın ilk duruşmasında, iddia makamının
Mahir Çayan ve arkadaşlarına yardım ve yataklık ettiği
iddialarına, bakın nasıl cevap veriyor: “Benden, bugün
de benzeri istekleri bulunsa, davranışım yine aynı
olurdu.”
Mahkemeler kısa sürede sonuçlandı. Yılmaz Güney,
yedi yıl hapis ve üç yıl sürgünle cezalandırıldı. Ancak O,
hapsedilmekten korkmuyordu. Eşi Fatoş’a yazdığı mektuplardan birinde şöyle diyordu: “Asıl hapishane, insanın
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kafasında yarattığı hapishanedir. Hayatı sınırlayan hapishane odur ki, ilk fırsatta yıkılmalıdır.”
Her şeye rağmen “sinema” diyordu. “Bir gün, Türkiye sinemasını dünyaya ben ve benim gibi düşünenler götüreceğiz. Hapis olan benim fiziğimdir, kafam hapis değil
ve onu kimse durduramaz.”
Öyle de oldu. Onu kimse durduramadı. Öyküler, romanlar, senaryolar hiç aralıksız, gece gündüz döküldü kaleminden. Kitap, kalem ve kâğıda sevdalı bir adamdı O.
Hapishane, O’nun “kendini aşma” inancını büyük bir
hırsla sınadığı bir okuldu. 16 Ekim 1972’de, eşi Fatoş’a
gönderdiği bir mektubunda şöyle diyordu: “Kendimi aşacağım. Bütün imkânsızlıkları yenip dünya çapında filmler
yapacağıma inandırıyorum kendimi... Yapacağım değil
mi, başaracağım değil mi sevgili?”
Ve ‘inancı’, O’nu doğrulayan ilk sonuçları yarattı. Önce,
“Boynu Bükük Öldüler” adlı romanı, “Orhan Kemal
Roman Ödülü”nü aldı. Sonra, Milliyet Sanat Dergisi’nin
25 sanatçı ve yazar arasında düzenlediği yarışmada
“Yılın Sanatçısı” seçildi. Ardından da, Ankara Gazeteciler
Cemiyeti tarafından “Yılın Halk Sanatçısı”... Bu arada
“Yılmaz Güney’e Özgürlük” kampanyaları da, bu sürecin
önemli halkalarından biri oluyordu.
13 ülkeden birçok sanatçı ve yazar, “Yılmaz Güney’e Özgürlük” talebini dile getirdiler. Elizabeth Taylor’dan Jean
Paul Sartre’a, Costa Gavras’tan Jules Dassin’e kadar birçok ünlü, bu talebi imzalarıyla siyasal iktidara ilettiler.
Jules Dassin, ABD’de McCartty döneminin “sakıncalı”
adamlarından biri olarak kovuşturmalara uğrayan ve
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J.Berry ve Joseph Losey gibi sinemacılarla birlikte ülkeyi
terk edip Fransa’ya, Paris’e yerleşmek zorunda kalanlardandı. “Yılmaz Güney’e Özgürlük” talebini, en iyi O anlıyordu.
18 Mayıs 1974...Yeni iktidar CHP, “Af ilan ediyor. 20
Mayıs 1974’te serbest bırakılan birçok kişi arasında, Yılmaz Güney de vardır.
GÜNEY’İN YÜREĞİNDE 71’İN İZLERİ...
‘71’in tarihsel izleri, Yılmaz Güney’in yüreğini, ezilenlerin
yanında, safında buluşturur. İstanbul Spor ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Özgürlük ve Demokrasi Gecesi’nde
dostlarına ve düşmanlarına şöyle seslenir: “Bizim safımız, halkımızın safıdır. Düşmanımız; emperyalizm ve oligarşidir. Bu mücadelede üstüme düşeni yaparım.”
71’in inkârcı mirasyedileri, O’nun kadar saf ve temiz değillerdir. Hapisten çıktıklarında, Mahirler’in manifestosuyla açığa çıkan potansiyeli fark ederler. Barutu bitmiş
bu eski tüfekler, kitleleri yeniden yönetme sevdasına tutulurlar, ancak bu defa inançla değil, inkârla... Kısa sürede, kitleleri yeniden etkileri altına alan bu devrim
kaçkınları, yarattıkları ideolojik karmaşanın bir sonucu
olarak ortaya çıkan sol içi çatışmanın da baş mimarlığını
yaparlar. Bu süreçten olumsuz olarak etkilenen birçok iyi
niyetli unsur arasında, sinema sanatçısı Yılmaz Güney
de vardır.
“BİÇİM KAÇMAKTIR”
Yılmaz Güney’, “sinema genel olarak neyi konu almalıdır.” sorusuna, “insanı” diyerek cevaplamıştır. Yani halkı
konu almalıdır, insanı sınıfsal yanı ile gerçek kimliğiyle
ele almıştır. Onun kamerasına takılanlar kendi halkının,
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topraklarının insanıydı. Yılmaz Güney, görsel bir sanat
olan sinemada biçime takılıp kalmamış ve biçimciliği öne
çıkaranları “kaçmak”la eleştirmişti. Belirleyici olanın öz
ve biçimin uyumlu ilişkisi okluğu düşüncesinden hareket
etmiştir. Şu sözünde ve filmlerinde bu düşüncenin ürünlerini görebiliriz, “öyle küçük, öyle olağan bir hikaye anlatırsın ki, insana bir şeyler söyler.” Bu küçük hikayeler
halkın hikayeleridir ve bu nedenle ölümsüzdür. Yılmaz
Güney, tekniğe biçimlere takılıp kalanları kaçmakla eleştirirken sinema tekniği açısından dünyada birçok yönetmenin örnek alacağı yaratıcı teknikler geliştirmiştir. Bu,
diyalektik sosyalist bakış açısının kazandırdığı bir yaratıcılıktır. Türkiye ve dünya sinemasına dili açısından en
özgün filmleri armağan etmiştir.
“Aslında sanatçı halkın içindeki karşıdır, Ahmet’tir, Mehmet’tir, Süleyman’dır. Yani sanatçı kendi gerçeğini yansıtmalıdır. Geçmiş yüzyıllarda Karacaoğlan, Pir Sultan
Abdal, Yunus Emre gibi bir çok halk ozanı halkın içinde
hal-kın gerçeğiyle yaşamıştır/sinema sanatçısı da Karacoğlan, Yunus Emre gibi nesiller boyu yaşayabilmek için
halkını yani kendisini tanımalıdır” diyordu Yılmaz Güney.
ADANA-YUMURTALIK OLAYI VE
YENİDEN HAPİSHANE
14 Eylül 1974’te “...Hiç aklımızda yokken, beklenmedik
bir olay sonucu yeniden hapishaneye düştüm” diyecektir.
Adana-Yumurtalık savcısı Sefa Mutlu’yu öldürmekle suçlanan Güney, Yumurtalık Nezarethanesi’nden Ceyhan’a,
Ceyhan’dan Adana’ya ve oradan da Ankara Merkez Kapalı Hapishanesi’ne götürülür.
Hapishane günleri, coşkun akan bir ırmak gibiydi. Her
gününü dolu dolu yaşıyordu. Ayrıcalıklı değildi. Kurallı ve
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disiplinliydi. Öyle ki; içerdeki zamandan şikâyetçiydi.
İçerdeki günlük yaşamın doğal sıralaması olan spor,
yemek, günlük, haftalık gazete ve dergilerin okunması,
TV izlenmesi, gelen mektupların okunması, bir kısmının
cevaplanmasından sonra, kalan 8 saat için şöyle diyordu: “... Arta kalan 8 saat içinde düşüneceksin, okuyacaksın, arkadaşlarla günlük sorunları konuşacaksın,
nöbetçi isen yemek yapıp bulaşık yıkayacaksın, temizlik
yapacaksın. Açıkçası gün yetmiyor.”
Yılmaz Güney, 25 Haziran 1976 günü, Ankara 1. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde savunmasını yaparken, kendisini
yargılayanlara şöyle seslenecektir: “Biz, kitlelerin devrimci mücadelesine inanır ve dayanırız. Yalnız dikkatinizi
çekmek isteriz. Bizi bir sokak intikamcısı gibi göstererek
kitleleri aldatmak isteyen kişiler, yakınlarınızda pusudadır. Onlardan sakınınız. Önümüzde, hukuki ve insani değerleri çiğneyen Ali Elverdi gibi bir örnek var. Ali Elverdi,
üç devrimcinin idamında, onlarca devrimcinin en ağır cezaya çarptırılmasında bir maşa olmanın mükâfatını, AP
saflarında milletvekili olmakla görmüştür. Bizim için o
mükâfat; halkına ihanet etmenin, halk çocuklarının kanına elini bulamanın, sömürücülere uşaklık etmenin karşılığıdır. Şerefsizlik belgesi olarak devrimcilik tarihimize
lanetlenmiş bir leke olarak yazılmıştır.”
Güney, son sözlerinde ise, adeta “kırın kalemlerinizi!”
diye meydan okumaktadır. “... Bizim için duruşmalar,
sizin kurallarınızla sınırlanmadan sürecektir. Fabrikalarda, okullarda, sokaklarda, işyerlerinde, evlerde, her
yerde... Halkın vicdanında sürecektir. Mücadelemiz, kitlelerin bilincinde sürecektir, inanıyorum ki, eliniz mahkûmdur. Bu koşullarda objektif davranmanız mümkün
olmayacaktır.”
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O’nu yargılayanlar, O’na, 19 yıl ağır hapis cezası verdiler.
1975-76 yılları... Ankara Merkez Kapalı Hapishanesi...
Üretimlerinin en yoğun günleridir. Roman ve senaryo çalışmaları bugünlerde hız kazanır. Hapishaneyi, edebiyat
ve sinemasal bir mekân olarak, en ince ayrıntısına kadar
gözlerine hapsediyordu. Hapishane arkadaşlarından biri,
O’nun bu yönünü şöyle anlatıyordu: “Hapishanede kişi
olarak, insanların konuşmalarından çok davranışlarını
izlerdi. Bir mahkûmun tek başına volta atmasından diğerleriyle konuşmalarına her şeylerini gözlerdi onların...
Örneğin; mektubu gelenleri özellikle izlerdi. Ranza üstünde mektup okumalarını, sonra kendi başlarına kaldıklarında yaptıklarını müthiş izlerdi. Aslında aynı zamanda
müthiş üzülüyor, mektup okuyanın acısını da çekiyordu.
Ama sonuçta, çok seviyordu o tür ilişkileri.” O’nun bu olağanüstü gözlem yeteneği, O’na bir roman yazdıracaktır:
“Soba, Pencere Camı ve İki Ekmek İstiyoruz”... Güney
bu romanında da, yine yaşadıklarından yola çıkacaktır.
Hapishanede çocukların başlattığı bir isyanı anlatır bu
roman. Firardan sonra, bu romanın bir uyarlaması olan
“Duvar” filmini Fransa’da çeker.
Yılmaz Güney ve arkadaşları bu isyandan sonra, 1976
Mayıs’ında, Ankara Merkez Hapishanesi’nden Kayseri
Hapishanesi’ne sürülürler. Yine isyanlar ve direnişlerle
geçen bu sürecin sonunda, 1977’de Güney, İzmit Hapishanesi’ne getirilir.
“SÜRÜ’NÜN GÜN IŞIĞINA ÇIKIŞI... 1978... TOPTAŞI
HAPİSHANESİ...
1972-73 Selimiye günlerinin kısa kısa notlarından oluşan
“Sürü’nün senaryosu, Toptaşı Hapishanesi’nde, bir rastlantı sonucu ortaya çıkar. Güney, senaryonun üzerinde
tekrar çalışıp çekim için hazırlıklara girişir.
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“Sürü’nün çekim süreci, bir sinemacının her koşulda film
üretebileceğinin, yönetebileceğinin serüvenidir. Çekim
çalışmaları bittiğinde film, Toptaş’ı Hapishanesi’nde, seyyar bir gösterici aracı ile Güney’e de gösterilir. Yine Yılmaz Güney anlatıyor: “Uzun ve zorlu bir çalışmadan
sonra, borç harç çekim bitti. Filmin kaba kurgulu halini
Toptaş’ı Hapishanesinde, beyaz bir çarşafın üzerinde izledim, Kurgu için düşüncelerimi ayrıntıları ile Zeki’ye
(Ökten bn.) anlattım. Film, birçok arkadaşın fedakârlığı,
çabası ile olabildiğince iyi seslendirilmeye, müziklendirilmeye çalışıldı.”
İşte devrimci sanatçılık ve yaratıcılık, o günün koşullarında bir sinemacıda böyle gelişir. “Sürü”, 1979 Şubat’ında, İzmir, Ankara ve İstanbul’da gösterime girdi.
Ancak İstanbul’daki (Üsküdar-Fıstıkağacı’nda) gösteriminden bir gün sonra, gösterildiği sinema, faşistler tarafından bombalandı.
Bu dönemde faşizm, ülkenin birçok yerinde halka karşı
saldırılarını, değişik biçimlerde sürdürmektedir. Her alan
gibi, halkın kültür ve sanat alanı da, bu saldırıların hedefi
durumundadır. Anti-faşist mücadele, her alanda, her boyutta alternatifler yaratmak zorundaydı. Dolayısıyla halkın kültürü, halkın sanatı da savunulmalı, korunmalıydı.
“Sürü’nün sinemalardaki gösterim sürecinde yaşanan
deneyler, alternatif halk kültürümüzün özgünlüklerini sergilemesi bakımından öğreticiydi.
“Sürü” filminin gösterimlerinin bombalarla engellenmeye
çalışılmasına, başta devrimciler olmak üzere, halktan
yana olan herkes çeşitli araçlarla engel olmaya çalışır.
Hatırlanacaktır: “Sürü” filminin ilk gösteriminden sonra
Üsküdar’da bombalanması üzerine, yoksul mahalleler1222
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deki devrimciler, silahlı güvenlikleri eşliğinde halkı,
“Sürü’nün oynatıldığı sinemalara taşıdılar. Devrimciler ve
halk, “Sürü” filmini böyle sahiplenirken, Yılmaz Güney de
boş durmuyordu. Dostlarından biri, Güney’in ‘yeraltı sineması’nı şöyle anlatıyordu: “Gösterim zorlukları üzerine
Güney, ‘yeraltı sineması’ fikrini oluşturdu. Yılmaz Abi, vurucu kısa filmler çektirmek, çekmek; bunları önceden korunması sağlanmış bir mahallede geceleri duvarlarda
oynatmayı düşündü, ispanya’ da, böyle bir yöntemin uygulandığını anlatıyordu.”
NİSAN 1979 İMRALI
Toptaş’ı Hapishanesi’nde isyan çıkaracağı gerekçesiyle
Sağmalcılar’a gönderilen Güney, burada da süren isyan
nedeniyle fazla kalamaz. İmralı Yarı Açık Hapishanesi’ne
gönderilir. Güney’in hapishane yaşamı, sürgünler ve
baskılarla geçmiştir. Ancak bu süreçte, “halk sineması”
fikrinden ve yaratıcılığından zerrece bir şey kaybetmemiştir. Hatta denebilir ki; en güzel ürünlerinin fikri, buralarda gelişmiştir.
12 EYLÜL 1980...
Cunta, bütün halka ve devrimcilere saldırıyordu. Dağlarda, sokaklarda, fabrikalarda, okullarda, evlerde ve hapishanelerde vahşetin hükmü kol geziyordu. Faşizmin
generaller çetesi, halka dair her şeye saldırmaktadır.
Kanı akıtılan, yerlerde sürüklenen, aşağılanan, toplama
kamplarına doldurulan, asılan, teslim alınmaya çalışılan;
45 milyon halktır.
Aralık 1980... İmralı Adası... Donanma gemileri...
Gece... Adayı çepeçevre kuşatıyorlar önce. Sonra,
hücum botlardan inen askerler, adanın her tarafına da1223
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ğılıp her yeri arıyorlar. Olanları kulübesinden izleyen
Adalı, her şeye hazırlıklı bekliyor. Kuşatılan düşman; Kitaplar ve onların daimi işbirlikçisi Yılmaz Güney’dir.
“Kahraman yüzbaşı” komutasında askerler, büyük bir törenle Adalı’nın Kulübesini basarlar. Kulübenin sahibi,
olanları sakince izler. Yüzbaşı, kitap imha operasyonunu
tamamlandığında, öfkesini filmlerinden hatırlayacağımız
Güney; “Bakın yüzbaşı! suç unsuru bulunsa bile, sakın
yazılarımın başına bir iş gelmeye. Peşini bırakmam!” der.
Yüzbaşı “Merak etmeyin Yılmaz Bey. Kitaplarınıza ve yazılarınıza bir şey olmayacaktır.” Çıkarma harekâtını tamamlayan askeri birlik Yılmaz Güney’e, “Hazırlan,
bizimle birlikte geleceksin!” derken, aynı anda ada mahkûmlarından bir grup da aynı uyarıyla karşılaşıyordu. O
gece adayı ele geçiren donanma komutanı yüzbaşı, tutsak ganimetlerini alıp Mudanya’ya doğru yola çıktı.
Mudanya’ya getirilen Güney, buradan askeri kordon altında, Bursa Hapishanesi’nde bulunan, “Dip Hücre” ya
da “Ölüm Hücresi” denilen yere götürüldü. Lağım akan
bu hücrede, iri fareler arasında kaldı. “Arkadaş” filminin
kahramanı “Azem”i tokatlayanlar, genarelleri aracılığıyla,
şimdi gerçekten intikam alıyorlardı. İşkence, günlerce
sürdü. Sonra bir gün O’nu, Isparta Yarı Açık Hapishanesi’ne götürdüler.
ISPARTA YARI AÇIK HAPİSHANESİ,
FİRARA GİDEN YOLU AÇIYOR
Devrimci hareket, “Cunta, 45 Milyon Halkı Teslim Alamayacak!” şiarını içerde ve dışarda, direniş hattında, gücü
oranında yükseltmeye çalışıyordur. Ancak, cuntayı geriletecek güçlü teşhir kampanyalarına da ihtiyaç vardır.
Devrimci hareketin, ülkede ve Avrupa’da yürüttüğü kam1224
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panyaları besleyecek, zenginleştirecek kampanyalara.…
Güney, cuntanın yaklaştığı günlerde, birçok filmin negatiflerini, belgelerini yurtdışına çıkartır. Artık zamanın geldiğine karar verir. Bu arada, “Yol” filminin çekimleri de
tamamlanmıştır.
“Ülkemden ayrılmamı gerektiren asıl neden, hakkımda
düşüncelerimden ötürü açılan ve yüzyılı aşan davalar
değildir. Böyle bir dönemde, Türkiye için bir şeyler yapabilmek, ezilen halk ve ulusların, mücadelesine aktif
olarak katılmak için, Türkiye’den geçici olarak ayrılıyorum.”
12 Eylül’ün faşist generalleri Yılmaz Güney’in 130 filminin 104’ünü yakarak o efsaneyi bitirmeye çalışmıştı.
EKİM 1981... YILMAZ GÜNEY FİRAR ETTİ
17 Ekim 1981 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde: “Film sanatçısı Yılmaz Güney’e teslim olması için tanınan süre
bugün biterken, kendisinden hiçbir haber alınamadığı
bildirildi. Adalet Bakanlığı yetkilileri, Yılmaz Güney’in
büyük bir olasılıkla yurtdışında olduğunu sandıklarını bildirerek, yurt çapında arama çalışmalarının sürdüğünü
söylediler... Güney’in cezası 1984’te bitiyordu. Yılmaz
Güney, bugün teslim olmadığı takdirde şartlı salıverilme
hakkını yitirecek.” diye yazıyordu.
GÜNEY, AVRUPA’DA... PARİS... “YOL”...
“Yol” filmi, dublajı tamamlanır tamamlanmaz, Mayıs başında Cannes Film Festivali’ne katılır. Yılmaz Güney’in
cuntaya karşı başlattığı teşhir kampanyasının başlangıç
bildirisiydi “Yol”. Dünya kamuoyunun, ülkemizde yaşananları görmesi, öğrenmesi bakımından önemli bir yapıttı.
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Ve Altın Palmiye ile bir başyapıt olma onurunu da kazandı. O, yıllar önce, eşi Fatoş Güney’e yazdığı bir mektubunda; “Bir gün, Türkiye sinemasını dünyaya, ben ve
benim gibi düşünenler götüreceğiz...” demişti. Ve bugün,
bu sözler yerini buluyordu.
Güney, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülünü
alırken büyük bir gücün, milyonlarca yoksulun ahını, sıkılı yumruğuyla bir bayrak gibi dalgalandırdı. Azem yıllar
sonra, o tokatın, halklarına çektirilen onca acının, kaderin
ve hala devam eden zulmün hesabını güçlü bir silahla,
sinemayla sormaya başlamıştır.
HESAP DEVAM EDİYOR... “DUVAR”...
Çekimi türlü zorluklarla, aksiliklerle geçen film, Güney’in
çalıştığı insanlarla, devrimcilerle arasındaki problemleri
çok derinden hissettiği bir yapıt ünvanı kazandı. Kendilerine “devrimciyim” diyen, ama devrimcilikle asla ilgisi
kalmamış birçok asalak, bu filmin en pahalı (maddi,
manevi) maliyetini oluşturuyordu. Güney, çoğu zaman
hayal kırıklıkları yaşıyordu. Hastalığındaki gidişat, bu
problemlerle birlikte daha da çekilmez acılar veriyordu
O’na. Ancak her şeye rağmen O, “Duvar”ın çekimlerini
tamamlamak için gece gündüz irade savaşı veriyordu.
Bu savaşta kazanmak istiyordu. Halkına verdiği sözü
mutlaka tutmalıydı. Doktor kontrollerinde, durumunun
giderek kötüleştiğini görüyor ancak; “Yaşamamız lazım.
Yaşayacağız!” diyordu. Ameliyat sonrası doktor, eşi Fatoş’a, o azap veren gerçeği söyledi. Yılmaz Güney, kanserdi. Fatoş Güney, sarsılarak karşıladığı bu gerçeği,
O’na hissettirmemeye karar verdi. Ancak Güney, kendi
durumunun farkındaydı ve O da Fatoş’a bunu fark ettirmemeye çalışıyordu. Güney, yaşamak için büyük bir
gayret gösteriyordu. Spor yapıyordu, yazılar yazıyordu.
1226
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Ve en önemlisi, “Duvar” filmini bitirmenin huzurunu yaşıyordu.
Nisan 1984... Türkiye Hapishaneleri’nde Ölüm Orucu
başladı. Nisan 1984... Paris’ten Strasbourg’a dek sürecek olan “uzun yürüyüş” başlıyor. Yürüyüşün başında
Yılmaz Güney var. Fotoğraflarda, Güney’in aşırı derecede zayıflamış olduğu görülüyor. Hastalığın en kritik
günleri...
450 km’lik Paris-Strasbourg yürüyüşü, “Cuntayı Teşhir
Yürüyüşü” olarak önemli bir kamuoyu yarattı. Yürüyüş,
8 Mayıs’ta Strasbourg’ta tamamlandığında, büyük bir
toplantı düzenlendi. Halk Mahkemeleri kuruldu ve cunta
üyeleri ölüme mahkûm edildi. Güney bu savaşı da kazandı. Bundan sonraki günler, Güney için daha da zorlaşmaktaydı.
Hastaneye ikinci kez yattığında, artık durumu çok ciddiydi. Artık hastane günlerini paylaşan dostları saygı nöbeti tutuyorlardı.
“ÜŞÜYORUM, ÜŞÜYORUM ÜSTÜME
PARİS KOMÜNARLARI’NIN
BATTANİYELERİNİ ÖRTÜN”
9 Eylül gecesi sabahı...
O gece sabahında, Güney’in başucunda nöbeti tutanlar;
Seyithan’ın Seyit’i, Açkurtlar’ın Serçe Mehmet’i, Ağıtın
Çobanoğlu’su, Kızılırmak Karakoyun’un Ali Haydar’ı ve
Hudutların Kanunu’nun Hıdır’ıdır...
Film karelerinden çıkıp gelmişlerdi. Güney, ilk kez kahramanlarıyla yer değiştiriyordu. Cenazesi,13 Eylül’de ya1227
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pıldı. Güney, Pere Lachaise Mezarlığı’nın Müslümanlar
Bölümü’ne gömüldü. O gün, bütün dostları oradaydı.
Bütün kahramanlar oradaydı.
Bütün halkı oradaydı. Adana, İstanbul, Diyarbakır, Siverek, Ergani, Silvan, Muş, Dersim, Kars, İzmir, Kayseri,
İmralı, İzmit, Nevşehir, Isparta, Konya, Edirne, Antalya,
Konya, Söke, Bucak, Ağrı... Oradaydı; Siyahlar giyinmiş
bir güzel kız, elindeki kırmızı gülü getirdi, Güney’in tabutunun üzerine bıraktı. “Hayatın her alanında iyi savaşçılar, başarılı savaşçılar olmak ve yetiştirmek zorundayız.
Biz sazımızı iyi, çok iyi çalmalıyız. Biz, iyi, çok iyi türküler
söylemeliyiz, iyi hikayeler iyi şiirler, güçlü romanlar yazmalıyız… Dağlarımız, ovalarımız, ormanlarımız bizi bekliyor. Biz, bütün ömrümüzü gurbette geçirip gurbet
türküleri söylemek istemiyoruz.
Biz, yiğitlikleriyle destanlar yazan bir bir halkız ve önümüzde duran bütün güçlükleri yenecek azme ve güce
sahibiz. Türk, Acem, Arap ve Kürt; ezilen halkların sınıf
kardeşliği, en güçlü silahlarımızdan biridir.
Dost ve düşman herkes bilsin ki, kazanacağız... Mutlaka
kazanacağız. Bir köle olarak yaşamaktansa, bir özgürlük
savaşçısı olarak ölmek daha iyidir. Yaşasın Kürt, Türk,
Arap, Acem Halklarının kardeşliği ve dayanışması.”
O güzel gülen adama; Yılmaz Güney’e, hayal ettiği özgür
bağımsız sinemayı bir gün mutlaka armağan edeceğiz.
BİR GÜN MUTLAKA!...
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ENVER GÖKÇE
Tavır Dergisi - Ocak 1999
Enver Gökçe 1920 yılında Erzincan’a bağlı Kemaliye İlçesi’nin Çit Köyü’nde doğdu. 10 yaşında geldiği Ankara,
O’nun ölümüne kadar yaşadığı kent oldu aynı zamanda.
1929 yılında özel bir ilkokula başladı. 1935 ve 1936 yıllarında Cebeci Ortaokulu’na devam ettikten sonra Gazi
Lisesi’nde okudu. Şiir ve edebiyata olan ilgisi, ilkokul yıllarındaki öğretmeni Celalettin Tevfik Bey sayesinde
açığa çıktı. Gökçe, kendi anlatımlarında; öğretmene
karşı “bana okuma sevgisi ve şiiri aşıladığı için saygım
büyük olmuştur.” der.
Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde üniversite yaşamına ve bu sürelerde “Ülkü” adlı halkevi dergisinde çalışmaya başladı. Görevi düzeltmenlik ve dergi çıkarma
tekniği üzerineydi. Şiirleri ilk olarak Ankara’da çıkan bir
dergide yayınlandı. “Ülkü” dergisine sıkça uğrayan
Ahmet Kutsi Tecer, yayınlanan şiiri beğenmediğini ve
O’nun düzyazı yazması gerektiğini söylediğinde, Enver
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Gökçe, “Ben daha kötüsünü de yazarım” diye cevap
verir. Tecer’in kötü bulduğu şiir şöyledir:
Anamız birdir / aynı memeden emmişiz dostlar / kan kardeşiz, sizlere kanım kaynıyor. / Sizlerle beraber herk
ettik toprağı / Beraber yattık hapiste, beraber teskere
aldık” / Ve maniler yaktık hasret için; / Gülemediysek de
boş verdik beraber… / Halay mı çekmedik kol kola… /
Horon mu tepmedik diz dize, / Cepken mi vermedik rüzgara? / Koyun koyuna yattık toprakta duvarlara / Sıtmayla, sığırla, davarla… / Daha da yatarız dostlarım
daha da/ Gün gelirse eğer / Halay çeker, türkü söyler
gibi yan yana / Mavzer mavzere verip de / Düşmana kurşun da atarız / Sizlere kanım kaynıyor yabancı değilsiniz
bana.
Enver Gökçe bir taraftan dergi çıkarırken, diğer yandan
şiir yazmaya ve şairlerle ilişkiler kurmaya çalışıyordu. Bir
yanda meyhane kültürünü benimseyen Garipçiler, diğer
yanda -O’nun tabiriyle- temiz halk yüzleri olan halk ozanları vardı.
Gökçe, aralarında, Aşık Veysel, Aşık Ali İzzet, Habip Karaaslan’ın da bulunduğu halk ozanlarıyla bir bir tanışıp
ilgilenirken, yozluğu kültür haline getiren şairlerden uzak
durdu.
1945’li yıllarda Garipçiler’in edebiyata egemen oldukları
bir dönemde toplumcu akımı güçlendirmeye çalıştı.
Gökçe ve arkadaşları “Ant” çevresinde, küçük bir topluluk da olsalar, devrimci sanat sorumluluğunu üstlendiler.
1948 yılında anti-faşist bir dernek kurdular. Çok geçmeden çalışmalardan rahatsız olan faşistler, derneğe saldırdı. Orada bulunanları dövüp kitapları yırtarak sokağa
attı. Dernek faaliyetini sürdüren Enver Gökçe ve arka1230
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daşları, “komünizm propagandası yapmak” suçundan tutuklandı ve Ankara Hapishanesi’ne konuldu.
Hapisten çıktıktan sonra 1950 yılında, Yurtlar Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. İlk görevi; Çarşı Kapı Öğrenci Yurdu’ndaydı. Çalışmaları beğenildiği için pek çok
yurt kuruluşunda görev aldı.
Kısa bir süre sonra tutuklandı. Bu dönem, “1951 Tevkifatı” olarak tarihe geçecektir... Bu dönemde askeri mahkemelerde yargılanarak yıllar sürecek hapis cezasına
çarptırıldı. Enver Gökçe ve arkadaşları, işkenceli sorguların ardından kendi savunmalarını kendileri yaptı.
Savunmasında “Marksizm”i benimsediği söyleyen
Gökçe, yedi yıl hapis ve sürgün cezası aldı.
Bu süreçte pek çok hapishanede zor koşullarda yatan
Enver Gökçe, son olarak elleri kelepçelenerek Adana
Hapishanesi’ne getirildi. Burada yedi yıl kaldıktan sonra
Çorum’un Sungurlu Kasabası’na sürgün edildi.
İşsiz ve evsiz geçen yılların ardından, sürgünün bir kısmını Ankara’da geçirdi Enver Gökçe.
Enver Gökçe’nin zorlu dönemleri bunlarla sınırlı kalmaz.
60’lı yılların başında Adnan Menderes’e karşı yürütülen
miting ve gösterilere katıldığı için tekrar tutuklandı ve istediği bir yere sürgün edildi. Enver Gökçe, doğduğu yeri
Erzincan’ı tercih etti. 27 Mayıs’tan sonra, artık özgürdür.
Hapislik ve sürgün dönemlerinde de şiir yazmaya devam
etti Gökçe.
“Zaman akar, zaman geçer / Zaman zindan içinde / Biz
mapusta gürül gürül yatardık / Yılan, çıyan içinde. / Ge1231
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tirdiler ite kaka bir yiğit, / Ayak çıplak / Ak bir mintan
içinde / Işık duman içinde, / Ve raviyan-ı ahbar / Ve muhaddisan-ı ruzigar / Şöyle rivayet / Ve hikayet ederler
kim; / Ben-i adem zor bezirgan içinde / Vardı bir Balaban”
Mısralarıyla başlayan 30 şiirlik bir destan (Yusuf ile Balaban) yazar. Hapishaneden dışarıya çıkarmayı başardığı bu destanın pek çok şiiri kaybolur. Bu gün
destandan yalnızca “Uy kirpi Kız Kirpi” “Bu Balaban’ın
Dünyadan Göçtüğüdür” ve “Kirtim Kirt” şiirleri kalmıştır.
Enver Gökçe; Ahmet Arif, Ruhi Su gibi sanatçılarla da bir
süre hapiste kaldı. Destan şiirinin tamamını hapishanede
okumuşlardır. Gökçe, bu sırada Pablo Neruda’nın şiirlerinin çevirisini de yapmıştı, Neruda’yı çarpıcı ve büyük
bir ozan, dünyayı ve insanları seven birisi olarak tanımlayan Gökçe, hayranlığını ifade etmiştir. Bir süre İstanbul’a yerleşen Enver Gökçe, çevirilerine burada da
devam eder. Meydan Larousse’ta çalışır fakat. “sakıncalı” olduğu gerekçesi ile işten çıkarılır.
Enver Gökçe, bin bir çileyle süren sanat yaşamıyla, genç
sanatçılara, iyi bir sanatçı olmaları için önce kendi halklarını sevmelerini, daha doğrusu, bu halkın devrimcilerine bağlılık göstermelerini ve bütün bunları içtenlikle
yapmalarını öğütlemektedir. 1951’deki tutukluluk sürecini
yazmak, Onun en büyük özlemlerindendir. Ancak yaşadığı zorlu hayat içinde yakalandığı hastalık, Ona bu fırsatı vermedi. 19 Kasım 1981 yılında, Ankara
Seyranbağları’nda bulunan bir huzur evinde öldü. Sessiz, sedasız... Yüreğini, şiirlerini ve kavgasını bize bırakarak.
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RUHİ SU

Tavır Dergisi - Eylül 1999

“Akşam öten kuştan kork, solundan uyanmaktan kork,
dostluktan, türkülerden kork. Bir düzen türkülerinden
korkmaya başladı mı, artık o düzeni kimse ayakta tutamaz. Nesimi’nin derisi yüzülmüş Pir Sultan Abdal asılmış,
fakat bütün asmalara kesmelere rağmen, ne o düzen kalmış, ne de o debdebeli sultanlardan kimse kalmış.”
Ruhi Su, halkın sanatçısıdır. Sosyalisttir, devrimcidir.
Anadolu halk müziğinde devrim yapmıştır. Yüzlerce yıldır
bağlamayla söylenen halk türkülerini, sosyalist bakış açısıyla yeniden canlandırmıştır. Müzikte devrim yapmıştır.
Nedir bunlar; tek sesli halk müziğini, çok sesli hale getirmiştir. Yeniden devrimci besteler yapmış, “yoksuldan
halktan yana bir dünya kurulacak” gibi birçok şarkı yapmıştır. Batıyı körü körüne taklitlere karşı, ulusal halk müziğimizi araştırmış, yüzlerce türküyü derleyerek
seslendirmiştir. “Sesimizdeki pısırıklığı atmaya çalışıyoruz.” Diyerek türküleri gümbür gümbür okumuştur. Ana1233
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dolu halk müziğinde, Ruhi Su’dan önce ve Ruhi Su’dan
sonra diye ayırmak gerekir. Ruhi Su yepyeni bir müzik
anlayışı kazandırmıştır Anadolu müziğimize. Sosyalist
bakış açısı ufkunu genişletmiştir. Sovyetler Birliği’nde
müzikteki gelişmeleri takip etmiştir. Sovyetlerde Kazakistanlılar, Özbekistanlıların halk müziğini incelemiştir.
1950’li yıllarda Üzeyir Hacıbeyov’un oratoryoları gibi müziğimizi çok sesli yapmalıyız demiştir. Üzeyir Hacıbeyov’un Köroğlu oratoryosu, tüm Sovyetlerde
dinleniyordu. Bizim müziğimizi de geliştirmek için canla
başla çalışıyordu. 25 Albüm çalışması yapmıştır. Yokluk,
yoksulluk içinde, baskılar altındayken vazgeçmemiştir.
Bugün dinlediğimiz birçok türküyü derleyen Ruhi Su’dur.
Ruhi Su devrimci bir müzisyendir. Ruhi Su müzikte devrim yapmıştır.
Türkülere sevdalı, yasaklı bir sanatçıdır. Ömrü boyunca
baskı görür, zulüm içinde yaşar. Türkü dostu olmak mahpusluğu da göze almaktır Bunu bilir ozan bilir de söyler.
Birgün tutuklanarak Ankara’ya gönderilir. Susmaz. Bu
sefer de mahpusun beton duvarlarına asılı soğuk yüzüne
haykırır sıcak türkülerini. Kimi gün hüzün kimi gün isyan
yankılanır duvarlarda. Sevkler, sürgünler yaşamının ayrılmaz parçası olur. Adana’ya sevki çıkar. Tutukluların
hepsini zincirlerle birbirine bağlayarak bir otobüse bindirirler. Ve Anadolu’nun yoksul yüzünü seyreyleyerek Koçhisar üzerinden Bor’a doğru yol alırlar. Bileklerindeki
zincir öyle sıkılmıştır ki neredeyse damarlarındaki kan
parmak uçlarından fırlayacak. Başında jandarmalar, yüreğinde özgürlük aşkı, giderler.
Reva mıdır bu? Suç mudur halkın türkülerini sevmek?
Suç mudur Karacaoğlan’ı, Köroğlu’yu… ozanları yaşatmak? Dilinde yine türküler başı dumanlıdır her hal…
1234
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Niğde ovasından geçmektedirler. Önlerine Anadolu’nun
dehşet verici güzellik içerisindeki bozkırları yayılır. Bozkırların ortasından Hasan Dağı yükselir Vakit gecedir.
Ayın sedef rengi ışıkları altında Hasan Dağı pırıl pırıl
yanar. Tüm haşmetiyle merhabalar onları. Öyle mi merhabalayacaktır onları Hasan Dağı? Böyle hüzünlü bir
merhaba mı olacaktı? Sıyrılır gider oradan. Uzakları,
dağları, özgürlüğü okşar gözleriyle. Hasan Dağı’na uzanmak ister ister de zincirler izin vermez. Birden coşar
ozan;
Hasan Dağı Hasan Dağı
Eğil eğil bir bak
Sıkıyor zincir bileği
Jandarmada din iman yok
Uyanmış toprak kokusu doldurur içlerini, dayanamazlar.
Tuvalet için otobüsü durdurtup aşağıya inerler. Hepsi birbirlerine zincirle bağlı olduklarından biri bir yana kımıldasa diğeri de o yana gider. Halleri kötüdür. Ey insanoğlu
sen bunu da mı görecektin? Boşuna jandarmada din
iman yok demiyor ozan, ölür de zincirlerini çözmez. Ilık
yaz gecesinde efil efil esen rüzgarda ekinler salınırken
aceleyle otobüse bindirilirler. Ozanın yüreği boşalır;
Gidiyor kalktı göçümüz
Gülmez ağlamaz içimiz
İnsan olmaktı suçumuz
Hasan Dağı insan olmak
Otobüs yola devam eder. Hasan Dağı bile dayanamaz
gördüklerine. Yıllardır bağrında sakladığı ateşlerini zalimin üstüne salmak ister. Hasan Dağı susar. Suskun dağ
olur. Gülek’e varırlar. Gülek karanlık bir deredir. Karanlığı
boğar adamı. Hiç bitmeyecekmiş gibi uzun gelir Gülek.
Dereden çıkınca sıra sıra dağlar karşılar onları. Kenar1235
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daki köyde oynaşan çocukların bağırışları, cıvıltıları dağı
sarar. Gözleri onlara kayar. Belki, köşede büzüşmüş oturan çocukta öksüz günlerini hatırlar. Kim bilir, belki de şu
yaz ikindisinde sedir altlarında oturan insanlarda, kör pınarları bile sulandıran sesiyle komşularına türkü söylediği günleri görür. Belki de bozkırın inanılmaz kokusuna
karışan tezek kokusunun genzini yaktığı günler hatırındadır. Bilinmez... Önlerine upuzun, bereketli anaç toprak
Çukurova serilir. Ah der ah. Şimdi Çukurova’da pamuk
tarlalarında olacaktı, oradan Toroslar’a uzanacaktı ki...
Sonra Toroslarda yankılanan ezgileriyle anaç toprağı kucaklayacaktı. Tutamaz kendini, ezgilerini yüreğinden diline sürer;
Koçhisar üstünden Bor’a
Gülek bir karanlık dere
Sıra dağlar sıra sıra
Çukurova ana toprak
Hasan Dağı, Ankara’dan Adana’ya uzanan bu yolculuk
öyküsü de işte böyle doğar. Bu öyküden sonra biraz gerilere dönüp büyük ustanın yaşamını inceleyelim.
Urartular’a, Persler’e, Medler’e ve onlarca uygarlığa beşiklik etmiştir Van. Anadolu kültürüne hediyeleri çoktur.
Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Van Gölü, Tendürek... Nice sevdaya, acıya, gülüşe, savaşa tanıklık etmiştir. Yaşananlar
öykü olmuş, bize ulaşmıştır. En çok da halk öyküleri anlatılır olmuştur. Emrah ile Selvihan, Zaloğlu Rüstem. Şah İsmail, Erciş’li Emrah ozanlarındandır. Anadolu’nun en büyük
ozanlarından Ruhi Su da bu kültür beşiğinde doğar. Van’da
Mehmet’le başlayıp Adana’ya, Ruhi Su ile Ankara, Konya
ve İstanbul’a uzanan yaşam öyküsünü dile getirelim.
Birinci Emperyalist Paylaşım savaşı sırasında Anadolu
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topraklan düşman çizmesi altında esirdi. Her karış toprak
işgal altındaydı. Yüzlerce çocuk, anasız babasız kalmıştı. Yüzlerce ana, baba, evlatsız... Yakılmış, yıkılmıştır
her yan.
1912 yılında Van’da dünyaya gelen bir savaş öksüzüne
ait bu özlem dolu dizeler. Mehmet’e… Mehmet, ana-babasını yeni yeni tanımaya başladığı yıllarda kaybetmiştir.
Savaşın öksüz bıraktığı bir yetimdir. 1915’lerde sokakta
bulunur Mehmet. Adana’ya bir ailenin yanına gönderilir.
Yoksul evin babasına amca der, öyle bilir. Dahi sonra
amcası olmadığını öğrenir ama üzülmez. Çünkü onlarca
çocuk vardır anasız, babasız. Dizelerdeki gibi savaş onu
herkesi anası, bahası, herkesi akrabası görecek kadar
olgunlaştırmıştır.
Mehmet altı yaşına geldiğinde bir savaş daha başlar.
Halk artık düşman postallarının eziyetine dayanamaz
olur. Kurtuluş Savaşı yıllarıdır. Adana’yı İngiliz’ler ve
Fransızlar kuşatmışlardır. Kaçkaç diye bilinen olay yaşanır. Halk zulümden dolayı Toroslara çıkar. Amcası ailesi
ve Mehmet’i alarak Toroslar’ın yolunu tutar. Toroslar’da
oradan oraya konup göçen bir hayat yaşanır. Savaş bitiminde Adana’ya geri gelirler. Mehmet’in yaşı ilerlemiştir.
Savaşlı yıllar ona çocukluğunu yaşatmadığı gibi okumasını da geciktirir. “Adana’ya döndüğümüzde on yaşımdaydım. Hüseyin adında bir mahalle arkadaşım vardı.
Annesi beni çok severdi. Bir gün. ‘Gri oğlum seni de Hüseyin’in okuluna yatırayım, daha rahat edersin dedi” diye
anlatır o yılları Ve Adana’da zamanın nüfuz sahibi Suphi
Paşa’sına giderler. Durumu anlatırlar. Suphi Paşa “Köyden geldi kimsesizdir.” yazılı bir pusulayla Mehmet’i,
Öksüz Yurdu; Dar-ül Etyam’m müdürüne gönderir. Yurda
kabul edilir. Dar-ül Etyamlı yıllar başlar. O günden sonra
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hayatının büyük bir bölümü yatılı okullar ve yurtlarda
geçer. Çocukluğunu ancak Dar-ül Etyam’da yaşayabilir.
Oyun diye bir şey olduğunu görür, ilk kez burada oyun
oynar.
Çok güzel bir ses vardır Mehmet’in. Bir başladı mı türkü
söylemeye en duygusuzu bile duygulandırır. Yurttaki hocaları Mehmet’in sesinin farkına varır. Bundan sonra her
törende, korolarda ve yürüyüş taburlarının önünde türkü
söylemeye başlar. Kendisi konuyu şöyle dile getirir.
“önce sesimin farkına vardılar. Marşlar, türküler söyleyerek taburun önünde yürüyen gruba aldılar beni. Zaten
önceden konu komşu hep beni çağırtıp türkü söyletirlerdi
bana.” Müzik öğretmeni Mehmet Tahir yurda bir keman
aldırır. Mehmet kemanı öğrenip çalmaya başlar. Bu onun
yaşamındaki ilk müzik adımıdır. Gittiği sinemalarda sahnenin önünde filme müzik yapan orkestralarda batı müziğini tanır.
1925 yılında Türkiye’deki tüm öksüz yurtlarına bir bildiri
yollanır. Gelen bildiri Ankara Müzik Öğretmen Okulu’na
ilişkindir. “Müziğe hevesli - istidaplı çocukları bize yollayın.” Arkadaşı Şaban’la birlikte sınava girer. İkisi de sınavı kazanır. Şaban son sınıftadır. Dost canlısı Mehmet,
açıkta kalmasın diye kayıt hakkını ona verir. Bir yıl sonra
tekrar girer. Yeniden kazanır Bu yılda Ankara’dan öksüz
yurtlarına dönemin Savunma Bakanı Recep Poker imzalı
bir tamim yollanır. Okulu bitiren tüm çocuklar zorunlu olarak asken okullara gidecek. Yayınlanan tamimle birlikte
sınavı iptal olur. Ama bu durum onun müzik okuluna
girme istemini azaltmaz. Aksine körükler, işi biraz zorlaşacaktır ve engebeli bir yol onu beklemektedir.
Okulu biten arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Halıcıoğlu As1238

ustalarimiz
keri Lisesi’ne girerler. Bu liseyle birlikte Mehmet’in soyadı
Ruhi olur. “Adana’dan ayrılmadan önce bizi muayene
eden askeri doktorlar, isimlerimizi duydukça gülüyorlardı.
Ökkeş, Cumali, Merdan, Durmuş vb. Sonunda dediler
ki; ‘çocuklar, siz bu isimlerinizin yanına bir kibar, güzel
isimler koyun. Sonra İstanbul’da size gülerler biz de öyle
yaptık. Cumali, Ali Ulvi oldu. Suphi, Suphi Nejat oldu.
Ben de Mehmet Ruhi oldum. Ruhi’yi ekledim adıma.
Böylece yola çıktık, kibar isimlerimizle”
İstanbul rüyalar alemi gibidir. Hayrete düşerler gördükleri
karşısında. Onları İstanbul Öksüzler Yurdu öğlencileri
karşılar. İlk önce yurdun müzik hocası Ahmet Muhtar
Bey’le tanışır. Her akşam yurdun kantinine gidip onlara
keman çalar. “Hadi Ruhi çal!” dedikçe müziğin aşkıyla,
kemanı dile getirir. Diyar diyar gezerler. Mehmet adı
yavaş yavaş unutulmaya başlanır. Ruhi diye hitap edilir.
Ruhi yine bir akşam okulunun kantininde kemanını coşturmaktadır. İçeri okulun komutanı girer Ruhi’nin elinden
kemanı kapmasıyla kırması bir olur. Ona göre keman
çalmak rezalet bir şeydir. Daha sonra kemanın parasını
vermek ister ama Ruhi almaz. “Çok ağırıma gitmişti, çok
üzülmüştüm askeri liseden ayrılma yollan arıyordum.
Aklım fikrim müzik okuluna gitmekti. Bir gün Ahmet Muhtar Bey. ‘Ankara’ya gelebilirsen iyi olur, gelebilir misin? ‘
dediğinde hiç düşünmeden evet dedim.” Ne yapıp ne
edip Ankara’ya gitmenin yollarını bulmalıdır. Bu olay bardağı taşıran son damla olur. Arkadaşlarıyla hemen bir
plan hazırlarlar. Bir arkadaşının fazla olan kimliğini alır.
Arkadaşları topladıkları parayı da ona verirler. Ve soluğu
doğruca tren istasyonunda alır. Umut, heyecan, sabırsızlık dolu bir yolculuktan sonra Ankara’ya varır. Müzik
Öğretmen Okulu’na gidip doğruca Ahmet Muhtar Bey’i
bulur. Ahmet Muhtar Bey kaçtığını öğrenince afallar. As1239
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keri Liseler Müdürlüğü’ne yollar. Ruhi derdini ağlayarak
anlatır. Ama derman olmazlar. Sahte kimlik, bir bavul ve
cebindeki parayla gittiği Ankara’dan yanında iki inzibatla
döner. Umudu sağlamdır hala vazgeçmez.
Ankara Müzik Öğretmen okulu sarp bir dağ. Ruhi de
eteklerinden tırmanan bir dağcı misali hedefine varmak
için her yolu dener.
Öksüz yurdundan gelenlere yapılan bir sağlık taramasına zorla o da girer. Göz muayenesinde bilerek harfleri
yanlış okur. Doktor, geleceği kararmasın diye düşünür
ve sağlam raporu verir. Oradan çıkıp hemen kulak muayenesine girer. Dolu dolu gözlerle durumu doktora anlatır. Doktor anlayışlı çıkar ve “iltiha-ı uzeniyesinden dolayı
mektebe devam edemez” diye rapor verir.
Doğruca Ankara’nın yolunu tutar. Sınava başvurur. Eline
bir konçerto verirler, buna çalış gel derler. Adını ilk kez
duyduğu Vivaldi Konçertosu’na gece gündüz çalışır.
Azmi sayesinde konçerto da kurtulmaz elinden. Sonunda
sınavın gündüz bölümünü kazanır. Bu seferde yer ve
yemek sorunuyla karşılaşır. Onunda Teslim Terbiye Dairesi Üyesi Kazım Nami Duru çözümler. Bir yıl sonra başarısından dolayı yatılı bölümüne geçer. Okula girdiği yıl
çok sevdiği “Su” soyadını alır. Bundan sonra kendisine
Ruhi Su diye hitap edilmeye başlanır.
Ruhi Su’nun opera yaşamı 1935-36 yıllarında başlar. Ankara’da yeni açılan Riyaseti Cumhur Orkestrası opera
bölümüne seçilir. Müzik öğretmenliğini de devam ettirir.
Pop Hindemit, Karl Elbert, Pol Lohman gibi dünyaca unlu
kişilerden eğitim alır. Bu yüzden kendini çok şanslı görür.
Bu eğitimin sonraki müzik yaşamında ona çok faydası
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olacaktır. 1942 yılında okuldan mezun olur.
1942-52 yılları arasında Devlet Operası’na girer. Madam
Butterfly, Sevda İksiri, Maskeli Balo, Figaro’nun Düğünü,
Satılmış Nişanlı, Fidelio gibi operalarda irili ufaklı birçok
rol alır. Ruhi Su’nun bu yıllarda türkülere olan ilgisi artar.
Müzikte geliştikçe türkülerin yüceliğini görür ve dört elle
sarılır. 1943-45 yıllan arasında Ankara radyosunda bir
türkü programı yapar.
Radyo programında söylediği türkülerin halk türküleri olmadığını iddia ederek işine son verirler. Onun programına son verilmesine sebep olan. Aşık Ali İzzet’e ait olan
şu türküdür:
Musa Tevrat’a hak dedi
Firavun aslı yok dedi
Habil Kabili Öldürdü
Sonra gelen Kuran nedir
İşine son verilmesi Ruhi Su’ya geri adım attırmaz. Çünkü
türküleri doğuran hayat şartlarıdır. Varolan bu kötü düzen
sürdükçe o da söylemeye devam edecektir.
Operadan Halk Türkülerine Geçiş:
Ruhi Su çocukluğundan beri hoşuna giden ama bilinçsizce söylediği türküleri ciddi bir biçimde ele alışını şöyle
özetler “Halk türkülerine meraklıydım Kaçkaçtan, Toroslardaki İndereci ve Mansurlu civarındaki köylerden bazı
türküler öğrenmiştim. Söyler dururdum Bunlar çocukluk
hevesi. Zamanla müzik kültürüm sistemli bir şekilde geliştikçe, çocukluğumdan kafamda kalan türküleri bilinçli
bir şekilde tetkik etmeye başladım. O zamanlar anladım
ki, türkülerimizi bize devredildiği gibi aynen kopya etmek
kâfi değil. Batı müziği tipinde türkünün tamamlayıcı bir
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müziğe ihtiyacı vardır”
Ruhi Su, batılı olmayı, batıyı taklit etmek, batı hayranlığı
içinde yaşamak şeklinde ele almamıştır. Batılılaşmak
adına halkın özlemlerini, sevinçlerini, acılarını, umutlarını
ifade eden içeriğinin ve özünün bozulmasına da karşı
çıkar. Müziğin batılı olmasını, kendi tadını yitirmeden, yabancılaşmadan, zenginleştirilmesi biçiminde değerlendirir. Müziğimizin zenginleşmesi için ilerici bilim ve
teknolojinin nimetlerinden yararlanmasından yanadır.
Böylece müziğin gelişeceğini güçleneceğini ifade eder.
Ona göre müziğe gücünü kazandıran etkenlerden biri de
armoni yani çok sesliliktir.
Senede bir gün görmediğim
dostlar merhaba merhaba
Deste deste dermediğim
güller merhaba merhaba…
Eşe dosta duyulan özlemle dolu olan bir türküdür. Ozanın bu türküdeki özlemi ilk önce kalbinde duyması gerekir. Eğer duyuyorsa geriye kalan halka duyurmaktır.
Sorun da en güzel biçimiyle sunabilmektedir. Ruhi Su
bunu duyurabilecek en iyi biçimin çok seslilik olduğunu
söyler. Ruhi Su, bu türkünün batı tekniği ile armonize
edilmiş yani çok sesli hali ve bağlamayla söylenmiş hali
göz önüne alındığında çok sesli olanın tercih edileceğini
savunur. Çünkü, batı tekniğiyle çok sesli hale getirilmiş
bir türkü duygulara daha iyi seslenecektir. Daha doyurucu ve zenginleşmiş olacaktır. Ayrıca çok sesliliğin müziğe kişiliğini ve beraberinde kişiliğin kurallarını da
kazandıracağını belirtir. Kişilik müziğin öz haliyle birleşince çok sesliliğin vazgeçilmez bir tarza sahip olacağını
söyler. Edebiyat alanında bize ait bir halk öyküsünün bu
tarzından yararlanılarak biçimlendirilmiş halinde nasıl ki
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öyküyü okurken bize yabancı gelen bir unsur olmuyorsa
armonize edilmiş yani çok sesli hale getirilmiş bir türküyü
dinlerken de kulağınızı tırmalayan bir yan olmayacaktır.
Tüm bunlarla beraber Ruhi Su çok sesli müzikte kendi
yaşantımıza ve kendi dilimize ait olan şeylere zarar gelmediğini gördükçe çok sesliliğin tadına varacağımızı ve
vazgeçemeyeceğimizi belirtir.
“Türkü söylemek benim için bir aşk halidir. En güzel
aşklarımı türkü söylerken yaşadım. Ne onlar beni aldattı, ne de ben onları. Türkü söyledikçe yeşeriyor, çiçekleniyorum. Ben türkü söylerken sazım ne benimle
yarışır ne de türkülerle bize yalnızca eşlik eder bizi tamamlar. Halkımızın büyük ustalarımda da saz, böyle
saygılı bir uyum içindedir. Bu açıdan bakınca, türküleri
bir besteci gibi ele aldığım daha iyi anlaşılır. Yani asıl
amacım, güzel saz çalmak değil. Benden daha güzel
saz çalanlar var. Virtüözler var. Benim asıl işim sesimle
türkü söylemek”
Halk kültürünü yaşatmaya çalışması, gün görmemiş türküleri halka tanıtması sonucunda devlet onu tutuklayarak
“ödüllendirir.” 1952 yılında 141. maddeden, TKP üyesi
olduğu gerekçesiyle beş yıl hapis, yirmi ay gözetim cezasına çarptırılır.
Küçük burjuva sanatçılar tarafından, insanı yaşadığı
çağa, topluma yabancılaştıran ve halktan kopuk kişiler
haline getiren bireyciliğin ve örgütsüzlüğün yayıldığı dönemdir. Ruhi Su bu dönemde örgütlülüğü savunur.
“Toplumcu sanat sözünden yalnızca sanatta gerçekçiliği anlıyorum. Toplumcu düşüncenin, bizim toplumumuzda bu kadar yaygınlaşmasında sanatın birinci
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derecede katkıda bulunduğuna inanıyorum, her zaman
inandım. Bu açıdan sanatın işlevini yerine getirebildiğini de söyleyebilirim. Ama toplumsal bir düşünceyi gerçekleştirecek olan da daima örgütlerin. Siyasi örgütlerin
sanatçıyı desteklememesi ya da sanatçının desteğinden yoksun kalması hiç kuşkusuz bir eksikliktir. Ama bu
siyasi örgüt eğer bilimsel açıdan sağlam bir temele oturuyorsa, zaten toplumun bireyleriyle birlikte sanatçıyı
da etkiler. Yani toplumun ve bilimin gerçeklerine dayanan bir örgütse demek istiyorum.” (Ezgili Yürek Kitabı,
S.119)
Toplumsal gelişmeyi sağlayacak örgütlülüklerin gerektiğini ve bu örgütlülükler içinde yer almak istediğini söyler.
Onu tutuklattıran işte bu sahip olduğu düşünce ve çalışmalarıdır. Oysa Ruhi Su, düzen içinde çalışsa, etliye sütlüye karışmayan türküler söylese en gözde sanatçı
olabilecekti. En iyi konservatuvarların dekanı, hocası olabilecek düzeydeydi. Ama o halkın sesi olmayı tercih etti.
Beş yıl boyunca sürgünler sevkler içinde yaşadı. Tutukluluğunun en mutlu yanı Sıdıka Hanımla hayatını birleştirmesiydi. Tahliyesinden sonra eşi Ankara’ya tayin edildi.
Kendisi de yirmi ay gözetim cezası için Konya’nın Çumra
ilçesine gönderildi. Gözetim süresi bitince eşiyle İstanbul’a geldi. Tarihe mal olmuş bu ozan İstanbul da işsiz
günler geçirdi. Şaşılacak bir olay değildir tabi ki ülkemizde bu durum. Bir süre sonra Taksim Belediye Gazinosu’nda çalışmaya başladı Ardından da bir bankanın
düzenlediği halk oyunları şenliklerinin müziklerini derledi.
Bitmeyen Yol filminde “Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak elbette” türküsünü söyledi diye işten atıldı.
Ruhi Su, halk klasiklerinden oluşan bir albüm serisi hazırlamak için çalışır. Bu çalışmasında halk ozanlarına ve
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halk türkülerinin çeşitli türlerine yer verir. Dadaloğlu, çalışmasını hazırlarken ellerinde kireçlenme oluşur. Çalışmaları yavaşlar ama vazgeçmez.
Yıl 1974’e gelir dayanır.
Ezgi dolu bir ırmaktır Anadolu. Pir Sultan olur. Yunus
Emre olur, Karacaoğlan, Köroğlu olur. Şiir ve türkü olur
kopuk kopuk dalgalarla akar ezgili yüreğin bağlamasına.
O usta parmaklar tınılı tellerde süzülür. O vurdukça
Yunus Emre bir daha sevdalanır:
“Aşkın ile avunurum
Bana Seni gerek seni”
Karacaoğlan sazına sığmaz, kendinden geçer ve Elife
varır türkülerinde:
“Yüce dağdan bir yel eser
Eser elif elif deyi.”
Pir Sultan Kızı canlanır, kanlı yaş akıtır Banaz’da
‘Koç babam astılar kanlı Sivas’ta
Dar ağacı ağlar Pir Sultan deyi”
Köroğlu kalkar kabrinden kır atına kavuşur meydan okur
namerte:
“Mert dayanır namert kaçar
Meydan gümbür gümbürdenir.”
Nazımın destanından Şeyh Bedreddin ezgilenir:
“Bir bakırcı dükkanının karşısında
Bedreddinim ağaca asılı”
Bunu gören Serez yanar yanar ağlar, Serez kül olur.
Serez kör.
Çalışmalarını kaset haline getirir. İsmi Yunus Emre... İsmi
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Karacaoğlan, ismi Pir sultan Abdal... ismi Köroğlu… ismi
şiirler ve türküler olur. Kendi gidemez ama kasetleri kilometreleri arşınlayıp dünyaya ulaşır. Dünya tanır da bizim
sanat düşmanları tanımaz.
Anadolu, Nuh’un gemisi gibi zengindir 73 millet... 73 Kültür... kınalı parmakların işlediği bin bir renkte bin-bir motifli bir kilimdir. Ruhi su dünyası, eserleri ise kilimin
motifleridir Sivas’ta, Tokat’ta tahtacıların arasındadır. 12
hizmet denilen ödevler denilen semahı izler. Tevhid söylenir:
Benim Kabem insandır
Hele nemi nenni dost nenni...
Canlanır hu diye selam çekip semah döner.
Öğütler verir:
Dostlarım, kardeşlerim canlarım,
Kaldırın başlarınızı
suçlular gibi yüzünüz yerde
özünüz darda durup dururuz
Kaldırın başlarınızı yukarı.
Semahın sonunda gelecek için iyilik mutluluk dileklerinde
bulunulur Gülbenk (Dua) çekilir.
Allah Allah Allah
Üçlerin Beşlerin
Gerçek erenlerin ve şehitlerin
yüzü suyu hürmetine
akşamlar hayrola
Şerlerde def ola
Yiğitler safola
Yardımcımız halk ola
Varlığımıza, birliğimize,
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bir olmamızı merhaba merhaba…
Motif tamamlanır son düğüm atılır adı semahlardır.
Dolaşır rengarenk ipler parmaklara yeni motif işlemeye
başlar. Ruhi Su bu kez efeler diyarındadır. Dağlarda
eşkıyaların yanında. Bir bakarsın Yörük Ali Efe olur, bir
bakmışsın Demirci Mehmet Efe... türküleri ezgilendirip
dilden dile söyler. Bir motif daha biter adı zeybekler
olur.
Anadolu öyle bir sevdadır ki bitmez tükenmez. Ana kucağı gibidir Sardıkça sarmalar. İpler dolanır yeni bir motif
için parmağa. Başlar cenge... Hey hat... Seferberlik ilan
olanda düşer yola Çanakkale’ye varır. Çanakkale içindedir Asmalı Çarşı’da vurur vuruşur Çanakkale’den. Sarıkamış’a giderken ayın altında Akşehir üstünden Afyona
giden savaş kadınlarına rastlar. Bir olup oradan da kovarlar düşmanı ve savaş kadınlarıyla yine ayın ışığı altında sürerler kağnılarını cepheden cepheye. Oltu’dan
gelip Sarıkamış’a varırlar. Sarıkamış’ta gonca gülün tazeleri kırılır da of demezler. Duyar ki Karayılan’la Antepliler namus için vuruşurlarmış. Durulur mu? Durulmaz
tabi ki, varır Karayılan’ın yanına tutuşurlar harbe. Kilis
yollarından kelle getirene kadar durmazlar. Sonunda Antep’in namusu da kurtulur. Sabah sabahı kovalar, sigara
sigarayı. Dumandan gözlerini zor açar. Büyük taarruz
sürmektedir hala, dağlarda yanan ateşi görür. Yıldızlar
öyle pırıltılı öyle ferahtır ki süvarinin türküsünü söyler
dağlara. Dört nala gelip uzak Asya’dan/ Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu dağları ardına almış Ona doğru
gelir. Duman durulup toz dinende görür ki Kiziroğlu başlar savaşa. Hay eden de haya tepeler huy edende huya
tepeler. Düşmanı suya teperler, birde bakarlar ki usta,
ortaya Seferberlik Türküleri ve Kuvai Milliye Destanı çık1247

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
mış. Bir motifi daha düğümler.
Kilimin diğer motiflerini, Çocuklar-Göçler-Balıklar, Sabahın Sahibi Var, El kapılan ve diğerleri tamamlar.
80’li yıllara gelindiğinde bir hastalık sarar bedenini ve pasaport serüveni başlar, 12 Eylül’ün faşist generalleri pasaport vermeyerek hastalığını arttırırlar. Yurtdışından
davetiyeler gelir ama devlet onun ölümüne çoktan davetiye çıkarmıştır. Halkı sevmek halk için yaşamı beraberinde ölümü de getirir. Ölümsüzlüğü de...
20 Eylül 1985… Ruhi Su ölümsüz ozanların katına yükselir.
Eylülle güz gelir. Eylül hüzünlenir. Koca bir çınar yorgun
düşer bereketli toprağa. Savurur sarı gevrek yapraklarını
serin güz rüzgarları göğe. Kara mavi gecede feryat... Yıldızlar söndürür parıltısını. Gök yarılır yer sarsılır. Türküler
inim mim inler. Banaz’dan Pir Sultan gelir. Ege diyarından
Kamalı Zeybek cepkenlerini savurarak gelip diz kırar. Torosların yücesinden Karacaoğlan.. Koca Yunus… Dadaloğlu... Akın akın gelirler. Başlarlar söylemeye, saz
sazlanır, dil dillenir. Cem tutulur. Ruhi Su ağıtlanır gecede.
Sıdıka Hanım yaşlı bedenine rağmen canından çok sevdiği Hayat arkadaşına yaraşır bir mezar yaptırmak için
koşturur durur. Camdan, üzerinde Ruhi Su yazan bir anıt
mezar yaptırır. Duru temiz bir mezar. Dirisine tahammül
edemeyen ölüsüne tahammül eder mi hiç? Mezar kurşunlanır. Türkü dostu Sıdıka Hanım durmaz. Eşinin “En
güzel ölünecek yer” dediği Bin Pınarlı İda Dağı’ndan işlenmemiş saf İda mermeri getirtir. Yeni yaptırdığı cam
mezarı İda mermeri ile bezetir. Ozan Bin Pınarlı İda
Dağı’nda ölmemiştir ama eşi sayesinde Onunla mezarda
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buluşur.
Sıdıka Hanım mezarın yanı sıra Dostlar Korosu’nu yeniden kurar ve Ruhi Su Kültür Vakfı’nı da oluşturarak eşini
yaşatmaya çalışır.
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AŞIK MAHZUNİ ŞERİF
Tavır Dergisi - Eylül 2002
17 Mayıs 2002 de on binler, Hacı Bektaş ilçesinde tek
bir yürek olup ozanımızı son yolculuğuna uğurladı. Simitçisinden, boyacısına, işçisinden memuruna, sanatçısına herkes oradaydı. Çünkü Mahzuni halktı, halktandı...
Halk denilen deryaya bir damla olup karışmasını başarabilendi. Her yıl on binlerce kişi, ermişlerin ulu türbesi
gibi Mahzuni’nin mezarını ziyaret etmektedir.
Adı Yunus Emre’dir, Şah Hatayi’dir... Pir Sultan Abdal,
Kul Himmet, Nesimi, Köroğlu, Dadaloğlu’dur... Onlar halkın nabzıdır. Tarihin yasası gereği, zulüm ne denli pervasız olursa olsun, halkın acılarını, umutlarını, adalet ve
özgürlük düşlerini haykıranlardır. Halk ne yaşıyor, ne düşünüyor, ne düşlüyorsa onların sazında, sözünde ifadesini bulur. Onlara halk ozanı denir.
Nice ozanlığa soyunan gelip geçmiştir bu bereketli top1251
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raklardan. Bozkırda kurumuş bir çalıdır çoğundan geriye
kalan. Kim ki halkıyla birlikte yaşayandır, onunla nefes
alandır, kökü derinlerde çınar fidanları gibi yeşerecektir
orman orman.
Ozanlık güzel dizeler dökebilmek değildir. Yüzde görüneni söylemek yetmez. Acıyı, sevinci türküleştirmek yetmez. Nedenini sormalı, tanıyıp anlamalı, anladığını
dosdoğru söylemelidir. Yunus gibi, Pir Sultan gibi... Ve
ozan geleneğini onlardan devralmalıdır, Mahzuni gibi...
Osmanlı’nın yüzlerce yıl süren zulmüne direne direne,
Kuyucu Murat Paşaların elinde can vere vere oradan
oraya sürüklenen Türkmen aşiretlerinden Ceritli ve Ağuçan Türkmenleri sonunda Afşin’in 15 km. kuzeydoğusunda bir tepede dururlar. Adına Berçenek dedikleri köyü
kurarlar. Sonradan zulümden kaçan sünni türkmenlerin
de gelip yerleştikleri bu köyde çocuklar soylarının tarihini,
nereden geldiklerini, geleneklerini en ince ayrıntılarıyla
öğrenerek büyürler. Ayrıntılarla anlatılan tarih, kitap sayfalarında değil, ağıtlarda, deyişlerde, koçaklamalarda,
sazın telinde, yürek dilinde yazılıdır.
Bu köyde 1938’de dünyaya gözlerini açar Mahzuni. Küçücük yüreğinde kocaman ufuklar açan türküleri öğrenerek büyümektedir. Okul yoktur henüz. Yine de Bir şeyler
öğrenebileceği okula gider. Başarılıdır, Mersin astsubay
okuluna gönderilir. Oradan Ankara Ordu Donatım Teknik
Okulu’na.
12 yaşında amcasının yanında almıştır sazı eline. Ömrünün sonuna dek yüreğinin dili olacak büyük dostu, sazından okul yıllarında da ayrı değildir. Deyişler söyler
bulduğu boşluklarda. Alevi Bektaşiliğin eşitlikçi, payla1252
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şımcı, erdemli insan ve toplum anlayışının dile getirildiği
türküleri söyleyen bu çocuk ağzıyla kuş tutsa subay olamayacaktır. Daha o yaşlarda söylediği türküler rahatsız
etmiştir egemenleri. 1960’ta ordudan atılır. 1961’de
elinde sazı, yüreğinde biriken öfkesi, bilincinde eşitlikçi,
adaletli toplum düşüncesiyle yürür ozanlığın zorlu yollarına doğru.
Anadolu’da yoksul köylünün kente göçü ile yaşadığı acılar, çelişkiler ağır basar ilk eserlerinde. Hor görülen, aşağılanan, ekmek peşinde çırpınıp duranların içindedir. Bir
tarafta bir damla alınteri dökmeden safahat sürenler günlerini gün etmektedirler. Kahredip, her şeyi kadere, zalim
feleğe bağlayıp hayata küsmeyi seçmez. Yüreği aydınlıktır. Haksızlığın kaynağını kavramasıyla sazının, sözünün içeriği gelişir, derinleşir.
“Kimi hızlı gider, uzun yol alır
Kimi altun satar kimi pul yutar
Kimi soğan bulmaz kimi bal yutar
Kimi parmağını yalamış gider...”
1960’ların sonlarında dünyada ve ülkemizde gelişen
anti-emperyalist mücadelede Mahzuni de bir neferdir.
Öğrendiği, kavradığı gerçekleri halkın dilinde sade ve
yalın haliyle dosdoğru söyler. Araştıran, öğrenendir. Sömürü ve zulüm düzeninde ezilen halkın yanında açıkça
saf tutmayı sorumluluk bilir. Her türden gelişmeyi dikkatle
izler. Bir yandan sokakta, kahvede halkın içindedir, bir
yandan da halka sunulan politikaların, dünyada gelişen
emperyalist saldırganlığın yakından izleyicisidir. 5 Bin
köy gezdiği söylenir. Yoksul halkımızın evlerine konuk olduğunu, muhabbet sofralarında türküler söylediğini, o
sofraların canlı tanığı, küçük çocukların, yıllar sonra bile
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o muhabbetleri dilden dile anlatımlarından biliyoruz.
Düşünce ve duygu dünyasının sınırlarını genişlettikçe
sazının tellerinden çıkan ezgiler de zenginleşir. Yöresinden aldığı ezgilerin yanı sıra Anadolu’nun seslerini, zengin ezgilerini yüreğinde harmanlar. Geleneksel deyiş
söyleme tarzından apayrı olarak şiirlerinde dile getirdiği
yeni, açık, doğrudan seslenişi ezgilerinde de gerçekleştirmeye koyulur. Onu dinlerken hem Maraş’ın acıya sabırlı ağıtlarını, hem Orta Anadolu’nun bozlaklarının dik
başlı haykırışını, hem de Anadolu’nun halaylarının coşturan ritmik yapısını bir arada hissedersiniz.
Mahzuni’nin gelenekten devraldığı Alevi-Bektaşi düşüncesinin insan kavrayışının sınırları giderek gelişir. Dinsel
inançların sınırlarını bilimin ışığında açarak tarihi, insanı
ve günün koşullarını daha doğru kavradıkça muhalif söylemi giderek devrimci içerik kazanır. Artık eleştirmekle,
olanı ortaya sermekle yetinen değil, adaletli, özgür bir
düzenin gerekliliğini, bunun gerçekleşeceği umudunu
hep diri tutar.
“Soyulmadık bir derimiz kalmıştı
Soyun babo soyun meydan sizindir
Hiçbir canlı kıymaz kardeşine
Kıyın babo kıyın meydan sizindir
Şimdi sizin ama yarın bizimdir
Toprağa karışmış fakirin teri
Ağlamak bilir mi beylerin biri
Size beyefendi bize serseri
Deyin babo deyin meydan sizindir
Bugün sizin ama yarın bizimdir...”
Dünü bilmek, bugünü anlamak, yarına ışık tutmak... Halkın ozanı olabilenlerin ayırt edici ortak özellikleri üstü ör1254
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tülen, çarpıtılan gerçekleri açıklamak, halka yol göstermektir. Mahzuni ozanlık geleneğini Pir Sultan, Nesimi,
Dadaloğlu... gibi kavramış onların aydın kişiliklerini rehber edinerek içinde yaşadığı toplumun ve çağın siyasal
gerçeklerini yansıtmaya çalışmıştır. Yaptığı işin, ozan sorumluluğunun bilincinde olduğu onun şu sözleriyle somutlanır:
“Ben alevi bir aileden gelme olduğum için kök kültürümde alevi-bektaşilik yatar. Siyasi rengime gelince, ben
demokrat solcu bir ozanım...”
Mahzuni Şerif TKP içinde örgütlü bir halk ozanıydı. Döneminde, Türkiye solunda tek sosyalist hareket reformist
TKP gibi örgütlerdi. 68’lerden itibaren gençlik hareketleri
yükselmiş ve silahlı örgütler Türkiye Sol’unda siyaset
sahnesine çıkmışlardı.
Sorumluluğunun bilincinde bir ozanın emperyalizm gerçeğini bilip söylememesi mümkün mü? Sömürünün, zulmün, haksız savaşların, akıtılan kanın sorumlularını ilan
ederken onun türküleri anti-emperyalist mücadelede halkın duygularını ifade eder, onlara yön gösterir. “Bütün insanlık adına Amerika katil katil; hukuk yapar kendi yıkar
Amerika katil katil...” Bir başka şiirinde ‘74’te uygulanan
ambargo karşısında şunları söyler:
“Ambargo mambargo dinleme gardaş
Gelin Amerika kovulsun gitsin
Üsleri müsleri çıksın buradan
Kendi toprağına savrulsun gitsin...”
Yüreği aydınlık, gelecekten umutlu ozan, ‘71’de geleneksel uzlaşmacı mücadele anlayışını yıkıp devrimci mücadelenin yolunu çizen halkın yiğitlerini, Denizleri,
Mahirleri, Ibo’ları çoşkuyla karşılamıştır. Onlar halkın
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umudu, halkın yiğitleridir.
“Doğudan batıya bir ses yükselir / Yiğitler yiğitler bizim
yiğitler/ Gavur dağlarından Dadallar gelir/ Yiğitler yiğitler
bizim yiğitler...”
Elbette böyle bir düzende böyle ozanlar zulmün hışmına
uğrayacak, sesi kesilmeye çalışılacaktır. Ozanlık geleneği söylediğinin ardında durmayı, bedeli ne olursa olsun
gerçeği savunmayı gerektirir. Mahzuni de yasaklarla,
baskılarla, işkenceyle, zindan ile karşılaşmıştır. Nihat
Erim’in başbakanlık yaptığı dönemde işkenceyle tırnakları sökülmüştür Mahzuni Şerif’in. Evi yakılmıştır. Evi yakanlar evin etrafında nöbet tutmuşlar, evin inşaatı
yapıldıktan sonra tekrar yakmak için beklemektedirler.
Zindanda da gördüğü her şeyi, mahkumun özlemlerini,
gardiyan zulmünü, suçu ve suçluyu sorgulayan türkülerini söylemeye devam etmiştir. Nihat Erim yaptığı işkencelerin, halk düşmanlığının sonucunda, yıllar sonra
Devrimci Sol tarafından cezalandırılmıştı.
Mahzuni Şerif ise Türkiye halklarının diline Nihat Erim’i
lanetlen bir türkü bıraktı:
“Köşkün sarayın yıkılsın
Erim erim eriyesin
Umudun suya dökülsün
Erim erim eriyesin
Sürüm sürüm sürünesin
Suyun denize dökülsün
Gözlerin yansın gürüsün
Seni yılan çayan yesin
Erim erim eriyesin
Sürüm sürüm sürünesin
1256

ustalarimiz
Musa isen Turi Sinan
Haktan gelmiş idi inan
Yesin seni yılan çayan
Erim erim eriyesin
Çölden çöle sürünesin
Aslanpençesi vurulsun
Çayın denize kurulsun
Gözlerin yansın kör olsun
Erim erim eriyesin
Çürüm çürüm çürüyesin
Mahzuni’yi severdin
Ona sevgilim derdin
Candan başka ne derdin
Erim erim eriyesin
Sürüm sürüm sürünesin
Aşık Mahzuni Şerif”

Son yıllarda revaçta olan politika, baskı ve zulüm ile
susturulamayanların gerçek kimliğinden uzaklaştırarak yanına almak, saf değiştirmeye zorlamak, sahiplenmeye çalışarak sisteme yamamaktır. Mahzuni, 64
yıllık ömründe düşünce ve inançlarından vazgeçmemiştir. “Ben ne söylediysem, O’yum” diyerek ozanlığının, yaptıklarının, yapamadıklarının muhasebesini
üstlenmiş, hiçbirini reddetmemiştir. Elbette onun da iç
hesaplaşmaları, çelişkileri, arayışları vardır. Sevdaları,
özlemleri direnci, isyanı, erdemliliği, yeterliliği, yetmezlikleriyle ve nihayetinde insanlığıyla halktır, halkın oza1257
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nıdır.
Bu dünyayı terk ettiğinde, ömrü boyunca karşısında yer
aldığı düzenin temsilcileri Mahzuni’yi sahiplenmeye çalıştı. Mahzuni bunu biliyordu, çok önceden dile getirmişti:
“Ben gidince söven diller yorulur / Boz bulanık akan seller durulur / Umarım ki yeni düzen kurulur/ Felek bizi kara
güne salmasın...”
Onu gerçek kimliğinden uzaklaştırıp sisteme yamama çabaları sürecektir. Çünkü onun şiirleri, türküleri halkın yüreğini isyana, bilincini kavgaya yöneltmeye devam
etmektedir. Resmi makamlarca onun adına toplantılar, geceler, şenlikler düzenlenecektir. Tumturaklı cümlelerle nasıl
“büyük bir ozan olduğu” dile getirilecektir. Belki anıtlar dikilecektir adına. Ama ne yapılırsa yapılsın onu halktan, halkın mücadelesini sürdürenlerden koparmayacaklar.
Halk, kendi içinden yetişen bir ozanı neden ve nasıl sahiplenir, halkın ozanı olmak ne demektir; bunları anlamak, öğrenmek için Mahzuni usta önemli bir miras
bırakmıştır.
Bizlere düşen görev ise bu mirası sahiplenmek ve gelecek kuşaklara taşımaktır.
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MİKİS THEODORAKİS
29 Temmuz 1925 yılında Yunanistan’da doğdu. Yunanistan’ın ulusal çalgısı Buzuki ile müziğe başladı. Ardından
keman çalmaya başladı. Müzik kariyeri 1943 yılında Atina
Konservatuarı’nda başladı. Besteleri kısa sürede bütün Yunanistan’da duyulmaya ve sevilmeye başlandı. Ama onu
sevilen bir müzisyen haline getiren devrimci kişiliğidir, ikinci
Paylaşım Savaşı’nda, Alman faşizminin işgaline karşı, komünistlerle cephede savaşan Theodorakis, savaştan
sonra Yunanistan’da patlayan iç savaşta yine komünistlerin safındadır. Alman faşizminden sonra Yunan faşizmine
karşı da dişe diş savaşmış, esaretler yaşamış, defalarca
işkenceden geçmiştir. Yunanistan’ı, Albaylar Cuntasına götüren süreçte devrimci muhalefetin en önde gelenlerindendir. Parlamento’da, parlamenter; devrimci savaşta, önder
kişiliği ile hep en önde olmuştur. Tüm bunlarla beraber konçertolar, şarkılar ve marşlar bestelemiştir. Lambrakist hareketin önderi olduğu süreçte gerçekleşen Albaylar
Cuntası sonrasında mücadelesine yeraltında devam
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etmiş, en sevilen bestelerini bu süreçte bestelemiştir.
Albaylar, cuntayı gerçekleştirdikten beş hafta sonra şu
emri yayınlamıştır: “Karar verdik ve emrediyoruz! Bu
yasak, bütün ülke için geçerlidir. Bestekar Mikis Theodorakis’in müziğini ve şarkılarını söylemek ve dağıtmak
yasaktır. Bu emre uymayacak vatandaşlar derhal askeri
mahkemeye sevk edilecek ve ‘olağanüstü askeri durum’
şartları uyarınca yargılanacaklardır.”
Yeraltında geçen mücadele günlerinde ilişkilerinin getirdiği bir takip sonucu yakalanmış ve işkencelerden geçmiştir. Devrime olan inanç hep dimdik ayaktadır.
Ardından cuntanın hapishanelerinde yaşanan tutsaklık
günleri başlamıştır. Onun tutsaklığı sırasında oluşan
uluslararası kamuoyu özgürlüğe kavuşmasını sağlamıştır. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Fransa’ya çıkmış ve
orada, cuntayı teşhir eden “Z” isimli filmin müziklerini
yapmıştır.
20. yüzyılın en büyük bestecilerinden biri olarak anılmaktadır. Onun politik anlayışı bir çok kez dünya devrimci kamuoyu tarafından yanlış algılandı, çünkü o,
Yunanistan’ın sol hareketinin kendi ulusal ve özgül niteliklerinden yola çıkarak oluşması gerektiğine inanan bir
kişiydi. Ve hala Ege’deki halkların kardeşliğini savunarak,
bir anti-emperyalist devrimci kişilikle yaşamını sürdürüyor. “Direnme Günlüğü” ve “Sanatsal inancım” isimli iki
kitabı bulunuyor...
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THEODORAKİS: STALİN’E SALDIRIYORLAR
ÇÜNKÜ O, ONLARIN SEVGİLİ FÜHRERLERİNİ
ALT ETTİ
Yürüyüş 2017 - sayı 31
Ünlü besteci Mikis Theodorakis, Atina’nın günlük gazetesi
Ta Nea’ya mektup yazarak, anti-komünist saldırıları eleştirdi. Theodorakis, Stalin’e yapılan saldırıların sebebinin
Adolf Hitler’i yenilgiye uğratması olduğunu anlatarak Avrupa
Birliği ve Estonya hükümetinin tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, anti-komünist uygulamaları üzerine açıklama yaptı.
Emperyalizm SSCB’nin dağılmasının ardından “tarihin sonunu” açıklayıp kapitalizmin mutlak zaferini ilan etti. O günden bugüne dünya halklarına karşı giriştiği savaşta
kapitalizmin zaferinin mutlak olmadığı defalarca kanıtlandı.
Çürüyen ve yok olmaya mahkum olan kapitalizm kendi sonunu görüyor. Ve ölümünü geciktirmek için her yolu deniyor.
Stalin bugün hedefteki devrim önderidir. Çünkü faşizmi
yenmiştir. Çünkü dünyanın üçte birinin sosyalist olmasının
yolunu açmıştır, emperyalizmin elinden dünyanın üçte birinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını koparıp almıştır.
Theodorakis, bu gerçeği, bu tarihin canlı tanığı olarak
anlatmıştır.
Bugün sosyalizme, sosyalizmin önderine saldırı emperyalizmin halklara ideolojik saldırısının en çarpıcı halidir.
Stalin faşizme karşı nasıl direnilmesi gerektiğini göstermiştir. Onun önderliği bugün dünya halklarına en büyük
mirastır. Bizler de bu yoldan yürüyoruz. Evet, karşımızdaki düşman teknolojik olarak bizden kat be kat üstün.
Verdiği savaş ahlaksız. Ancak onun gücü silahı olsa da
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haklı bir savaş karşısında acizdir. Bu gerçekliği Stalin,
Leningrad’ın kuşatıldığı bir dönemde şu sözlerle açıklıyor; “bizim sokaklarımıza da bayram gelecek.”
Bu söz zafere olan inancın sözüdür.
Bu söz faşizmin alt edileceğine olan inancın sözleridir.
Stalin dünya halklarına yol gösteriyor, göstermeye
devam ediyor. Nasıl direnileceğinin, nasıl savaşılacağının yolunu gösteriyor.
Stalin sadece Hitler’i değil emperyalizmi yenmiştir. Sosyalist ideolojinin gücünü tüm dünyaya ispat etmiştir.
Bugün burjuvazinin Stalin’in ölümünün üzerinden onca
yıl geçmesine rağmen bu kadar kin ve öfke ile saldırması
bundandır. Theodorakis’in dediği gibi Stalin onların sevgili Führerlerini dize getirmiştir. Mutlak zaferin kapitalizmin değil sosyalizmin olacağını göstermiştir. Bu nedenle
sınıf kinlerini Stalin’in üzerine kusuyorlar.
Emperyalizmin dünya halklarına ve önderlerine karşı
böylesi saldırı içinde olduğu bir süreçte Theodorakis’in
açıklaması önemli ve değerlidir.
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Theodorakis’in İllegal Yaşamı Öğretiyor
Yürüyüş Dergisi - Kasım 2018
İllegalite Her Yerde, Her Koşulda Yaşayabilmek ve
Savaşabilmektir
Theodorakis’in illegalitedeki yaşamı ve mücadelesi oldukça eskilere, Aralık 1947’ye kadar uzanır. Bu yazımızda
daha çok 1967’den sonraki illegal mücadelesinden söz
edeceğiz. Ama bu ilk illegal dönemine ilişkin de birkaç satır
belirtelim.
Yunanistan’da 1947’deki iç savaş döneminde, Theodorakis partiden (K.K.E’den-Yunan Komünist Partisi) silahlı
partizanlara katılma emrini alır. Fakat, Atina çevresindeki
yollar kapalıdır. Bu nedenle Theodorakis kışı Atina’da geçirmek zorunda kalır. Arandığı için akraba ya da dostlarının yanına gidemez. Gecelerini aylar boyunca
kayalıklarda ya da inşaatlarda geçirir. Normal koşullarda
yaşamı, bu tür yerlerde yaşamaktan uzaktır kuşkusuz;
fakat, illegalite, normal olmayan her şeyin normalleşmesidir. Theodorakis aynı dönemde illegalite koşullarında
müzik çalışmalarını da sürdürür; Pire tiyatrosunda piyano çalmak ve koro çalışmalarına katılmak için Konservatuvar’a gizli olarak gider.
Direnme Kararıyla İllegaliteye Geçme Kararı
Aynı Anda Veriliyor
Theodorakis “Direnme Günlüğü” kitabında anlatıyor:
Cumartesi, 22 Nisan 1967, Saat: Sıfır.
“Polis peşimde. Direnme gruplarının kurulması için ilk bilgileri kaleme alıyorum. Viron’un karısı, kocasının polis tarafından sık sık tutuklanmasından ötürü kalp hastası olmuş.
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Bu evden, en kısa zamanda ayrılmam gerektiğini anlıyorum. Fakat nasıl ve nereye gitmek için? Yazmaya
devam ediyorum. Viron el yazmamı, yakında oturan matbaacı bir arkadaşa ulaştıracağına söz veriyor.
Şafaktan önce Yannis’in evine dönmeye karar verdim. ...
Yine Piyanistin evine varır varmaz, çemberi kırıp Nea
Smirni (Yeni İzmir) mahallesinden çıkmak için bir çare
aramam gerekecek.
Kıyafet değiştiriyorum: Siyah verniğe batırılmış pamuktan yapma bir bıyık taktım. Viron ailesinin bütün kişilerini
birer birer öptüm. Çıktım. Koyu bir karanlık var. Bahçelerin alçak çitlerine sürtünerek yürüyorum. En küçük bir
gürültü duydum mu çitin üstünden aşıp öte yana geçiveriyorum. Yannis’in evinde herkes beni bekliyor.”
Onurlu Aydın Tarihleri; Tutsaklığın, İdamın,
Korkuların, Yoklukların Ortasında Yazıldı
“Öğleden sonra Nea Smirni’den çıkmaya çalışacağım.
Polis her an kapıyı çalabilir. Pencerelerin aralığından
ordu ve polis arabalarının sokaklarda gidiş gelişini izliyoruz. ... Hepimiz eminiz ki, tevkif edilirsek, bizi olduğumuz yerde idam ederler.
Saat akşamın 9’u: Evin önünde bir araba durdu. ... Sokağa seri bir bakış. Arabaya daldım, iki kat olmuş halde,
koltukların arasında, örtülerin altına giriyorum.
... Lefteris kapının arkasında bekliyor. Güçlükle çıkıp
evin içine daldım. Merdivenden yukarı çıktım.
Pencereden Pire limanı ile Faliron alanını görebiliyorum.
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Solda bir yerde evim olacak. Karım, çocuklarım, anam,
babam... Acaba nasıllar? Ailesi, iki adım ötededir; ama
onları görmemek, onlara görünmemek zorundadır.
Bu rahat sığınakta bulunmaktan duyduğum huzur kısa sürüyor. Lefteris korkuyor. Karısı beni, kapısız bir çamaşır
yerinin bulunduğu taraçaya götürdü. Dipte yataksız, tahta
bir sıra var... Tam başımın üstünde, Filopapu tepesinde
nöbet yerleriyle nöbetçileri fark ediyorum. Rastgele bir
bakış buraya takılır da resmi makamlar buralarda olduğumu fark ederlerse çok kötü bir duruma düşerim, diye
düşünüyorum. Uzanmış halde, hareketsiz durmaya karar
verdim. Bir ayı postu ile örtündüm. Yanımda, sözde bana
güvenlik duygusu veren bir av tüfeğini bulunduruyorum.”
İllegaliteden Direniş Örgütleniyor
“Pazar, 23 Nisan... Lefteris’in karısı taraçaya çıkıyor. Ellerinde asılacak çamaşır dolu bir sepet var. Dip tarafa yiyeceğimi saklamış. Bana son haberleri veriyor. Endişe verici
şeyler. Bütün politikacılar tevkif edilmiş. Kitle halinde idamlardan, kanunsuzluklardan, işkencelerden söz ediliyor. ...
Bir kalemle kâğıt istedim. Şu çağrıyı kaleme aldım...”
O koşullarda yazıyor ve Yunan halkını direnişe çağırıyor
Theodorakis. Bildirinin altındaki imza: Atina, 23 Nisan
1967 - Mikis THEODORAKİS.
Theodorakis, bildirinin altına şunları ekliyor:
“İşbu çağrının yerine ulaştırılması rica olunur. Elle
kopya edilsin, yazı makinesiyle çoğaltılsın, teksir edilsin, basılsın ve kapıdan kapıya, kentten kente dağıtılsın. Tüm olanaklarla dış ülkelere gönderilsin. Yunanca
ya da çevrilmiş olarak yabancı gazetecilere, yabancı
basın ajanslarına, yabancı firmaların temsilcilerine,
yabancı diplomat ve elçiliklere verilsin.”
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Kuşatma Altında, Her Yer Risk Dolu
Theodorakis anlatıyor:
“Gerçekten çevremiz polis tarafından kontrol ediliyor
gibi. Kaçmaya karar verdim. Dimitris’e haber saldım
ve arka bahçedeki küçük bir hangarın içinde geçici
olarak duruyorum.
Hemen hemen tam bir karanlık var. Bahçenin dışına
kayıyor ve arabaya dalıyorum. Şapkamı gözlerimin üstüne kadar eğdim. Dimitris beni evine götürüyor. Tam
polis sokağın köşesini döndüğü sırada oraya vardık.
...
26 Nisan... Odysseas, bana D.N.L.’in (Demokratik
Lambrakist Gençlik) tevkiften kurtulan yönetici kadrolarının çoğunluğu ile temasta olduğunu bildirdi. Hepsi
gizlendiğimi biliyor ve benimle ilişki kurmak istiyorlar.
Derhal buluşmayı teklif ettim. Ne türden tehlikelere
girdiğimizi iyice biliyorum. Fakat tüm ulusun ve özellikle ilerici hareketimizin kesin bir dönüm noktasında
bulunduğunu da bilmekteyim.
28 Nisan... Hazırım. Takma bıyık, yumuşak bir şapka,
duman rengi gözlükler; klâsik kanundışı militan tipi!
Başka türlü nasıl davranılabilir? Hatlarım ne yazık ki, çok
biliniyor. Bunları kesinlikle yok etmem gerek.”
İllegalite’de, “Yalnızlık”tan Örgütlenen Cepheler, Küçücük Tek Bir Odadan Doldurulan Meydanlar
İllegalitenin koşullarını ve ruh halini dinlemeye devam
ediyoruz Theodorakis’ten:
“Gizli yayınları sürekli dinliyordum: “Sabotaj ve yasa dışı
eylemlerden söz eden ‘Savaşçı’nın Okulu’nu’; ... So1266
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nunda tamamen tecrit edilmiş halde kaldım. Üstelik de
hasta idim. Makronissos (hapishanesi) bünyemde, her
hafta beni yere seren birtakım küçük ‘krizler’ bırakmıştı.
... dayanacak iki kayam kalıyordu: Müzik ve halkımızın
mücadelesi. Atina’ya döndüm.
... Bütün ulusa, 28 Mayıs 1967 için ilk direnme parolasını
veriyoruz; Atina’nın merkezinde ilk büyük gösterileri hazırladık; teybe gizli yayınları kaydetmek üzere ilk direnme komitelerini kurduk: “Atina sizinle konuşuyor”;
Hermu sokağında 19 Ağustos 1967’de büyük bir olay
olan ilk direnme gösterisini yönetiyoruz; ilk bombamız
Temmuz 1967’de Sintagma alanında patlıyor. Direnme
muhabirleri gruplarını, inceleme gruplarını kuruyoruz; bir
Ulusal Dayanışma Fonu, Entellektüeller Yurtsever Cephesi’ni, Gençler Yurtsever Cephesi’ni, İşçiler Yurtsever
Cephesi’ni, Kadınlar Yurtsever Cephesi’ni vb. kuruyoruz.
Petros’un çıkış ve dönüşleri muntazam ve takıntısız oluyor. Şimdiye kadar şikâyet edeceğimiz çetin bir darbe ile
karşılaşmadık. Hiçbir kaybımız yok. Ben gece gündüz,
küçük odada kapalı kalıyorum. Hakkımda bin tane söylenti dolaşıyor: Yunanistan’da bulunduğum, Arnavutluk’ta
bulunduğum, filânca sefarette görüldüğüm, öldürüldüğüm vb. Benimkilere şu haberi yollamayı başardım: “iyiyim.”
Theodorakis iyi; direnmenin iyiliği bu; illegalitenin iyiliği.
Asla teslim olmamanın iyiliği.
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Theodarakis’in Gizlilik Yaşamı Notlarından
Yürüyüş - Kasım 2018 - Sayı 92
“Gündüzleri, evde kimse yokken (hizmetçi kadın dahil) salonda oturabiliyorum. Daima, saklandığım odadan bir an
için de olsa çıktım mı çok hoşuma gidiyor. Salon çok geniş.
Orada bir kitaplık, plaklar ve bir pikap var. Müziğin iki metre
öteden işitilmemesi şartıyla plak çalmama izin veriyorlar!
Bugün, 7 Ağustos’ta tıraş oluyor ve salona gidiyorum.
Saat 11. Dışarıda parlak bir güneş var. Nora ile buluşmam birkaç saniye sonra olacak. Zar atılmıştır!
Nora kollarıma atılıyor. Diktatörlüğün ilk günlerinden beri
birbirimizi görmemiştik.... İşbirliğimizin şartları ve uygulaması bakımından aynı fikirdeyiz. Sadece bütün maddi
sorunları yüklenmemiz gerekecek: Geçici oturma yeri,
korunma, para işi.
Bu buluşmadan çıkan sorunları arkadaşlarımla görüşmeye ve onlara bunları bildirmeye karar veriyorum.
Nora, bizim gizlenme dilimizde söylediğimiz gibi “basbayağı” geldi ve gitti.
(...)Sintagma meydanı randevusu herhangi bir terslik olmadan geçti. Arabaya bindikten sonra bizi bir arabanın
izlediğini fark ettik. Emin olmak için Likabeto’nun etrafını
dolaşan yola girdik. Araba hep arkamızdan geliyordu. Nihayet hızlanmaya karar verdim. İlk virajda peşimizi bıraktılar.
...
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- En geç ertesi güne kadar buradan kaçacağım.
- Nereye gideceksin?
- Sadece evin bilinen çevresi içinden çıkmak gerek,
hepsi bu, yalnız...
- Yalnız ne?
- Gizli matbaa Odysseas’ın evinde. Benim yerim orası.
- Matbaa Haydari’deki eve nakledildi, unuttun mu?
- Pekâlâ, Haydari’ye giderim. Biliyorsunuz ki, beni en çok
ilgilendiren şey NEA ELLADA’nın basılmasıdır.”
(Direnme Günlüğü, s. 128, 129)
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NİCOLAS YONKOV VAPTSAROV
Tavır Dergisi - Ocak 1980
Bansko’da (Bulgaristan) doğdu. İlk öğrenimini doğduğu şehirde, 1916-1923 yılları arasında bitirdi. Razlog Lisesi’nde
okudu (1923-26). Toplumsal görüşleri, edebiyat ve tiyatroya ilgisi bu dönemde oluşmaya başladı. Varna Denizcilik
Okulu’nda geçen yılları (1926-32) geleceğin şairi için ideolojik ve politik bir olgunlaşma dönemi oldu. Vaptsarov; burjuva düzeninin sert koşulları, sınıf çatışmasının büyük
sorunları ve emekçilerin devrimci mücadelesiyle karşılaştı,
ilk başta, görüşleri soyut bir insancıllıktan kaynaklanmışsa
da daha sonra tutarlı eleştiriciliğe yöneldi. Denizcilik okulunu bitirdikten sonra, Kotcherinova kentindeki kâğıt fabrikasında teknisyen olarak çalışır ve bölgenin komünist parti
yöneticileriyle bağlantı kurar. 1935’te Bulgar işçiler Birliği
Kongresi’nde delege seçilir. Aynı yıl Rila vadisi Bulgar Komünist Partisi Bölge Komitesi üyesi olur. Kültürel örgütlenmelerin bağrındaki etkinliği ve 1930 yıllarında kitlesel
eylemlere katılımı, militanların sekter ayrılıklarının yok edilmesini hedefleyen partinin yeni politikasına sıkıca bağlıdır.
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1936’da Sofya’ya taşınır. Sonbahardan sonra Bulgar Demiryolları’nda buharlı lokomotif makinisti olur. 1938 Kasım’ında devlet tabakhanelerinde teknisyenliğe başlar.
Vaptsarov, SSCB ve Bulgaristan arasındaki yardımlaşma
ve dostluk paktından faydalanarak, 1940’ta Razlog eylemini düzenler. Bu eyleme “Sobelev Eylemi” de denir
katıldığı için mahkemeye verilir ve Godetch’e kapatılır.
Daha sonra “Technitcheski-Glas” ve “Littera-turen-Kortik” gazetelerinin yazı kurullarında çalışır. 1941 sonbaharında, devrimci eylemlerin baş sorumlusu olan,
Tsviatko Radoinov’un başkanı olduğu Bulgaristan Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin Merkezi Askeri Komitesi’ne alınır. 4 Mart 1942’de yakalanır ve Parti Merkez
Komitesi’ne açılan davada arkadaşlarıyla beraber yargılanır. Dört ay süren işkencelerden sonra idama mahkûm
edilir. Vaptsarov mahkeme önünde şöyle der: “Namuslu
bir yurttaş olarak vatanın kurtuluşu için çarpıştığımın bilinciyle hareket ettim. Pişmanlık duymuyorum. Kimseden
de yardım istemiyorum.” Yedeksubay okulunun atış alanında Anton Ivanov, Anton Popov, Atharase Romanov,
Petre Bogdanov ve Guorgui Mintchev ile birlikte kurşuna
dizilir.
Vaptsarov ilk şiirlerini gençlik derneklerinin ve çeşitli derneklerin dergilerinde yayınlandı. G. Karastavov, C. Radevski, N. Lankov, N. Khrelkov, B. Angheiouchev, A.
Gendov, S. Sotirov, N. Chmireel ve diğer ünlü parti üyesi
aydınlarla olan dostluk bağları ona ideolojik ve sanatsal
gelişiminde özel bir önem kazandırmıştır.
Nicolas Yankov takma adıyla, 1940 yılında, hayatta iken
yayınlanan tek eseri “Motorların Türküsü” adlı kitabıdır.
Vaptsarov’un duygusal kahramanı, zamansız ilkbaharın
güzel kokusu ile barut kokusunun birbirine karıştığı dra1272
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matik ve karanlık bir devrin ürünüdür. 1930 yıllarının
Christo Smirnenski ve diğer proletarya şairleri gibi Vaptsarov da kahramanını, Bulgar Proletaryası’nın devrimci
şiiri tarafından miras bırakılan şiirsel değerler ile yaratmıştı. Sanatsal açıdan usta bir elle tasvir edilen bu kahraman ruhen karışık, sosyal hayatta zengin, canlı ve
dinamiktir. Gerçeği ve parti savaşını onaylayan, sayıları
sürekli artan emekçi kitlelerin bir habercisidir.
O, yaşam koşullarının kaçınılmaz olarak komünist düşüncelere götüreceği alelade işçinin, komünistin sembolüdür; o, geceleri yorgunluktan bitkin yatan meçhul işçidir,
o “kendisini insanların içinde bulan ve insan olan”, insan
üzerine “şiir”in ana kahramanıdır; o fabrikalarda, bürolarda çalışan, tanınmamış binlerce insandan biridir.
1930 yıllarının ortalarında parti içindeki sol sapmalar
kesin olarak dağılır ve dikkatler halk kitlelerine yöneltilir.
Ve eğer Vaptsarov, bu yeni çizginin en aktif partizanlarından biriyse, bu bir rastlantı değildir. Genç işçinin yaratıcı olgunluğa eriştiği ve en önemli şairlerin ortaya
çıktığı devirde, parti mücadelesinin desteğini ve temelini
halk kitlelerinin bağrında arar. Vaptsarov’a lirik kahraman
modelini veren de bu halk kitleleridir. Ozan, onların günlük çetin çalışma yaşamlarından, şiirlerinin lirik atmosferini çıkarır. Onların ahlaksal ve psikolojik özellikleri,
Vaptsarov’un şiirsel dünyasına rengini verir. Komünist
savaşçı ve sokaktaki adam, halk ve parti, bölünmez bir
bütün haline gelir. Bu birleşmeden sağlam psikolojik bir
lirik kişilik doğar. Vaptsarov, trajik görüşünü ateşli bir özveri yoluyla ifade eder. Ölmeden evvel yazdığı şiirler, bir
kuğunun şarkıları değildir; yaşamı selâmlayarak ölüme
meydan okuyanların ateşli haykırışlarını yansıtır. Kahramanın ölümü, sonsuz insan dramının zincirinin bir hal1273
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kasından başka bir şey değildir. Vaptsarov’un şiiri teknik
ilerlemenin dinamizmini gösterir, çağın endüstriyel görünümünü algılama olanağı sağlar. Bu havasıyla, ozan,
modern teknikle ekmek ve özgürlük için mücadelenin, insanla makinanın bağını olağanüstü bir gerçeklik ve şiddetle göstermeyi başarır.
Şiirlerinden örneklerle düşüncelerini açalım ve onu daha
yakından tanımaya çalışalım:
Dramatik şiir “Düello”, Vaptsarov’un yazdığı en iddialı ve
hırslı şiirlerinden biridir. Bu yapıtta, insanlığın devamlı ve
şaşmaz bir şekilde mutluluk ve kurtuluşa doğru gittiği önlenemeyen bir coşku ve inançla gerçekleştirilmiştir Şiire
başlar başlamaz, geçişe gerek duymadan ozan bize
hemen kavga meydanını gösteriyor.
“Biz ellerimizi sıkıca ördük,
Seninle sıkıca kapıştık.
Kan damlıyor yüreğimden Sense çökmüşsün.
O zaman?
Birisi yere yığılacak,
Birisi yenilmiş olacak.
Ve yenilen sen olacaksın.
İnanmıyor musun?
Korkmuyor musun?
Ama ben, her hamleyi düşündüm,
Son cesaretimi topladım Ve yenilmiş olacaksın sen,
Dökülen kudurmuş hayat.”
Kapitalizmin çok sade bir simgesi olarak “Dökülen, kudurmuş hayat”ın karşısında devrimci proletarya adına
konuşmaları ozanımız yüklenmiştir. Vaptsarov, aynı şiirin
bir başka bölümünde emperyalizmin bilimi ve ilerlemeyi
engelleyemeyeceğini anlatır. Ve insanlığın kazanımlarına devrimciler adına sahip çıkar.
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“Hatırlıyorsun değil mi? bir motor çınlıyor
gülüşü ve iyimserliğiyle sisler,
Hani kuşlar bile inmiyor
ıslak boşluklara: parçalıyor”
Buzlu perdeleri bir motor kanatlarıyla, değiştiriyor yeryüzünü ve benzin buharların patlamasıyla temizliyorlar yolu
gelişimin. Devrimci savaşın her yerde patlaması ve enternasyonalizmin güncel bir konu olmasından etkilenen
Vaptsarov, dinamik bir ifade kullanarak emperyalizmin
son günlerini yaşadığını gösteriyor.
“Ve ben yanıyorum,
sen de yanıyorsun.
Ve ikimiz
ter içinde yüzüyoruz Ama senin gücün tükeniyor zayıflıyor,
düşüyorsun sen.
Onun için acımasızca ısırıyorsun.
Ölüm korkusu içindesin, belki de.”
Bir başka önemli şiiri olan “Tarih” tarihi ve onun gelişimini
sağlayanın kitleler olduğunu gösterir. Burada, başrolde
anti-faşist savaşçıları görüyoruz. Onlar, halkın temsilcisi
olarak hareketin içinde bir damla olduklarının farkındadırlar; fakat kanlarıyla kahramanlık destanları-yazdıkları
için de mutluluk içindedirler. Şiirin başında anti-faşist hareketin geniş tabanı gösterilmeye çalışılır.
“Biz meşhur kişiler değildik,
çalışırdık fabrikalarda,
bürolarda, biz köylüydük,
ki bizler ekşi ekşi soğan ve ekmek kokardık,
ve sarkık bıyıklarımız altında
hayata hınçla küfrederdik.”
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Devrimci fikirlerin bereketli topraklar bulmasının esas nedenleri de ağır çalışma koşulları ve ucuz ücretlerdir. Gerçekçi köy tablosunu çizerek Vaptsarov, halkın sefaletini
sergiliyor.
“Tarla kenarlarında doğardık.
Dikenlerin orda, kuytuda
Analarımız ter içinde yatarlardı,
Kurumuş dudaklarını ısırarak.
Sinekler gibi ölürdük güzün
Bronşitten çekerdi kadınlar
Şarkıya dönüşen ağıtlarını
Yalnız yaban otları duyardı.”
Faşist terör arttıkça devrimci mücadele kızışır. Özgürlük
arzusuyla dolup taşan gençler, silahlı mücadeleye çekinmeden atılır. Ve sabretmenin kemikleşmiş felsefesini atarak yeni ideallerine sarılırlar.
“Sosyalizm”: Böyle gelmiş böyle gider / derlerdi evde
babalarımız. / Bizse surat asıp tükürürdük onların aptalca felsefelerine/ Öfkeyle kalkardık sofralardan Ve dışarıya çıkardık, / ki orada bir umut sarıyordu bizi/ güzel
ve aydınlık bir şeylerle.
Bu büyük şiirin sonunda da devrimci bir sadelik gösterilir.
Gerçek devrimciler, kariyer ve herhangi başka bir ödül
beklemeden bu savaşa katılmışlardır.
Onlar sadece halkın mutluluk ve refahını sağlamak istemektedirler. Ve onlar için en büyük ödül bunların gerçekleşmesi olacaktır. Bu büyük mücadeleye katılanların
hepsi her an ölebileceklerini bilmektedirler. Ve istedikleri
son şey de başarılarını emin ellere bırakmaktır. Halkına
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karşı büyük sevgisinden dolayı ölümü göze alan bu kişiler, gelecek nesillerin mücadelenin zorluklarını bilip, kazanılmış zaferlerin korunmasını ve değerinin bilinmesini
istiyorlar.
Fakat anlat / basit kelimelerle bizim nöbeti, / devir alacaklara, onlara / - gelecekteki nesillere savaşmışlardı de
- korkusuzca.
Genç yaşta ölmesine rağmen büyük şair arkasında çok
değerli bir edebi miras bırakmıştır. Tarih ve Düellonun
yanında diğer önemli şiirleri “Hatıra”, “Korkmayın Çocuklar”, “Fabrika kuracağız”, “İnanç”, “Mektup”, “İnsan İçin
Türkü”, “Vasiyet”tir. Şiirlerinden başka, röportajları davardır. “Açık denizde “Marmara Adası”, “Süveyş Anahtarı”.
“Tiyatro ve Seyirciler”, “En Gençlerin Edebiyatı Üzerine”
adlı makaleler. “Baraj”, “Dalgalar Uğradığı Zaman” adlı
radyo oyunları da yazmıştır.
“Halklar arası dostluk ve barışa olağanüstü katkılarından” dolayı 1952’de Barış Ödülü’nü aldı. 19 Haziran
1953’te Budapeşte’de Dünya Barış Konseyi, Nikolas
Yonkov Vaptsarov’a Bulgar Ulusal Ozan ve Kahramanı
unvanını verdi.
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ÖLÜMDEN ÖNCE
Kavga acımasız, gaddardır.
Kavga, dedikleri gibi destansı.
Ben düştüm. Yerimi başkası alacak ve...
o kadar Burada kişinin... ne önemi var.
İnfaz, ve infazdan sonra - kurtlar.
Bu, bu kadar basit ve mantıklıdır.
Fırtınada yine birlikte olacağız,
Halkım benim,
Çünkü sevdik birbirimizi.
NİCOLAS YONKOV VAPTSAROV
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İNANÇ
İşte - nefes alıyorum
Çalışıyor
Yaşıyor
Ve şiirler yazıyorum
Başarabildiğim kadar.
Kaşlarımızı çatmış
Bakışıyoruz hayatla dik dik,
Ve onunla savaşıyorum
Gücümün yettiği kadar.
Hayatla ölüm kalım savaşındayız,
Fakat sen sanma ki,
Hayatı sevmiyorum.
Aksine, aksine!
Ölmek üzere olsam bile,
Hayatı çelik şamarı ile
Ben yine seveceğim,
Ben yine seveceğim...
Diyelim ki, simdi assalar
İpi boynuma ve
“Nasıl, bir saat daha, yaşamak ister misin?” deseler.
Hemen haykırırım:
“İndirin, indirin
daha çabuk indirin
ipi canavarlar!”
Onun için, hayat için,
Her şeyi yapabilirim
Uçabilirim
Göklerde maket uçağıyla
Patlamaya hazır roket içine
Girebilirim, tek başına.
Uzayda bilinmeyen, gezegen
Arayabilirim sonsuzluklarda.
Ama her şeye rağmen hissedeceğim,
O hoş kıpırtıyı içimde.
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Yukarıya baktığımda göreceğim,
Gökyüzünün maviliğini.
Her şeye rağmen hissedeceğim,
O hoş kıpırtıyı içimde, ki hâlâ
Yaşıyorum, ki hâlâ var olacağım.
Fakat, diyelim ki siz
Bir buğday tanesi kadar olsanız
Benim inancımdan.
Haykırırdım o zaman,
Kalbinden yaralanmış panter gibi
Haykıracağım acımdan.
Geriye ne kalacak
Benden o zaman?
İlmiklenmiş olacağım
Ve daha açıkça
Ve daha doğruca
Soygundan bir an sonra
Ben bir hiç olacağım!
Belki de yok etmek istiyorsunuz onu,
Benim inancımı
Müjdeli günler için;
Benim inancımı, ki yarın hayat daha iyi
Daha güzel olacak.
Pekiyi, ya nasıl hücum edeceksiniz, baylar?
Kurşunla?
Hayır!
Yaramaz!
Arta kalan da, para etmez!
O derin göğsümde,
Çelik zırhla kaplıdır.
Ve onu delecek mermi
Daha yoktur.
Daha yoktur.
NİCOLAS YONKOV VAPTSAROV
1280

ustalarimiz

BERTOLT BRECHT
Tavır Dergisi - Nisan 1998
10 Şubat 1898’de doğdu. Brecht’in annesi, Kara Orman’ın
yüksek memurlarından birinin kızıydı. Böylece Brecht, annesi yoluyla, “Baar”ın köylü soyuna bağlanıyordu.
Dünyayı tanımaya başlayıp eşitsiz gelişmenin sonuçlarını gören Brecht, tüm geleneklerden bunalmaya başlar.
İnsanlar arasındaki bu ayrımları, bu küçültücü bölünmeleri kabul edemez hale gelir. Baba evinde yediği hazır
ekmeği açlarla paylaşmak ister.
“Bilin: Halkın ekmeğidir adalet.
Bakarsınız bol olur bu ekmek,
bakarsınız kıt,
bakarsınız doyum olmaz tadına,
bakarsınız berbat.
Azaldı mı ekmek, başlar açlık,
bozuldu mu tadı,
başlar hoşnutsuzluk boy atmaya.
Bozuk adalet yeter artık!
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Acemi ellerde yoğrulan,
iyi pişirilmemiş adalet yeter!
Yeter katıksız, kara kabuklu adalet!
Dura dura bayatlayan adalet yeter!
Bolsa insanın önünde ekmek,
lezzetliyse, gözler öbür yiyeceklere yumulsa da olur.
Ama her şey bollaşmaz ki birdenbire...
Bilirsiniz, nasıl bolluk doğurur emek:
Adaletin ekmeğiyle beslene beslene.
Ekmek her gün gerekliyse nasıl,
adalet de gerekli her gün,
hem o, günde bir çok kez gerekli.
Sabahtan akşama dek,
iş yerinde, eğlencede,
hele çalışırken canla başla,
kederliyken, sevinçliyken,
halkın ihtiyacı var pişkin,
bol ekmeğe, günlük, has ekmeğine adaletin.
Madem adaletin ekmeği bu kadar önemli,
onu kim pişirmeli, dostlar, söyleyin?
Öteki ekmeği kim pişiren?
Adaletin ekmeğini de kendisi pişirmeli halkın,
gündelik ekmek gibi.
Bol, pişkin, verimli”
Diyen Brecht, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gider.
18 yaşında tıp öğrenimine başlar. Önünde, ailesine
uygun bir meslek kapısı açılmıştır. Gelgelelim, iki yıldır
süren savaş, bu tasarıları gölgeler. Brecht, o sıra Münih
Üniversitesi’ne yazılmıştır. Hocalar, gençliği bekleyen kaderi düşünerek, disiplini gevşetirler ve Brecht, öğrenciliğine meyhanede devam eder. Önünde büyük bir bira
bardağı, arkadaşlarıyla birlikte askeri olayları ve günün
felaketini yorumlamaya koyulur.
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“OKUMUŞ BİR İŞÇİ SORUYOR
Yedi kapılı Teb şehrini kuran kim?
Kitaplar yalnız kralların adını yazar.
Yoksa kayaları taşıyan krallar mı?
Bir de Babil varmış boyuna yıkılan,
kim yapmış Babil’i her seferinde?
Yapı işçileri hangi evinde oturmuşlar altınlar içinde
yüzen Lima’nın?
Ne oldular dersin duvarcılar Çin Şeddi bitince?
Yüce Roma’da zafer anıtı ne kadar çok!
Kimlerdir acaba bu anıtları dikenler?
Sezar kimleri yendi de kazandı bu zaferleri?
Yok muydu saraylardan başka oturacak yer
dillere destan olmuş koca Bizans’ta?
Atlantik’te, o masallar ülkesinde bile,
boğulurken insanlar uluyan denizde bir gece yarısı,
bağırıp imdat istediler kölelerinden.
Hindistan’ı nasıl aldıydı tüysüz İskender?
Tek başına mı aldıydı orayı?
Nasıl yendiydi Galyalılar’ ı Sezar?
E bir ahçı olsun yok muydu yanında?
İspanyalı Filip ağladı derler batınca tekmil filosu.
Ondan başkası ağlamadı mı?
Yedi yıl Savaşını 2. Frederik kazanmış?
Yok muydu ondan başka kazanan?
Kitapların her sayfasında bir zafer yazılı.
Ama pişiren kimler zafer aşını?
Her adımda fırt demiş fırlamış bir büyük adam.
Ama ödeyen kimler harcanan paraları?
İşte bir sürü olay sana Ve bir sürü soru.”
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Ait olduğu sosyal sınıfa başkaldırış, Brecht’te çok genç
yaşta başlamıştır. Daha 16 yaşında bir lise öğrencisiyken, sol eğilimli yayın organlarında şiirler bastırmış, öğretmenlerin otoritesine karşı saygısızlığı nedeniyle sınıfta
kalma tehlikesine düşmüştür. 1915 yılında, “En tatlı şey,
vatan uğruna ölümdür” konulu bir kompozisyonda, antimilitarist görüşünü şiddetle savunup kompozisyon konusunu yalnızca bir propaganda aracı olarak niteleyince,
okuldan kovulması söz konusu olur. Bir öğretmeni,
Brecht’in kompozisyonunu, kafası karışmış bir öğrencinin işi olarak değerlendirerek olayı yatıştırır.
“Bu gelen ilk savaş değil.
Çok savaş oldu bundan önce.
Bittiği gün en son savaş bir yanda yenilenler vardı gene,
bir yanda yenenler vardı.
Yenilenlerin yanında kırılıyordu halk açlıktan.
Yenenlerin yanında halk açlıktan kırılıyordu.”
Gelen Emperyalist Paylaşım Savaşı’yla Brecht, savaşın
sonuna doğru sıhhiye hizmetinde çalıştırılmak üzere askere çağrılır. İstemeye istemeye orduya katılır. Oysa 4
yıl önce, Almanya’nın gençleri, hükümetin çağrısına sevinçle masalarını yumruklayarak cevap vermişler, defterlerini ve kitaplarını yakmışlar, dükkanlarını kapamışlar,
tezgahlarını bozmuşlar, yurtseverlik şarkıları söylemeye
koyulmuşlardır. Brecht, çevresinde karışıklığın, ailesinde
düzensizliğin hüküm sürdüğü bir sırada, kışlaya yalnız
gider. Artık sokaklarda ne resmi geçitler vardır, ne de sevinç haykırışları. Dükkanların kepenkleri kapalıdır, yaslıdır. Kır hastaneleri can çekişen, son nefesini veren,
cinnet getiren insanlarla dolmuştur. Hastaların acıdan attığı çığlıklar altüst etmiştir Brecht’i. Yurt savunması bahanesiyle savaşa gönderilen “meçhul askerin”,
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memleketine götürülüşündeki garip ve ikiyüzlü güldürüyü
düşünür.
Savaş bitince Brecht, memleketine dönerek işçi/asker
meclisinde birkaç gün bulunur. 1918 yılının sonrasında,
Alman genelkurmayı ile emekçi halk arasında baş gösteren sivil savaş ve Hitler’in iktidarı aldığı 1933 yılına
kadar olan bir süreç başlamıştır artık. Brecht önceleri,
tüm aydınların ve sanatçıların girdiği savaş bunalımına
düşecektir.
Ekspresyonizm, yani dışavurumcu sanatın etkili olduğu
yıllardır bu yıllar. Tüm vahşeti ile yaşanan savaş, sanatçılarda, korkunun ve acının getirdiği tepkilerle çığlıklara
dönüşmüş ürünlerin ortaya çıkmasına neden olur.
Münih’te aydınların, sanatçıların toplandığı kahvede savaşına devam edecektir. Bu kahvede, siyasetten, edebiyattan, sanattan, hekimlikten ve devrimden konuşulur.
Birbiriyle çatışan, birbirini tamamlayan, çürüten, zenginleştiren bir düşünceler dünyası, bir masanın çevresinde
doğar ve gece bastırıncaya kadar sürer. Brecht, ilk şiirlerini bu kahvede kaleme alır. Onları dergilere, gazetelere gönderir. O günlerde, kimsenin söylemeyi göze
alamadığı şeyleri söyler bu ürünler. Eski cephe arkadaşlarının öfkesini, memleketin geleceği için beslediği yıkılmaz inancı ve onların boşu boşuna ölmelerini ele alır.
Emperyalistlerin girdikleri paylaşım savaşında ölen “Ölü
askerin efsanesi”ni anlatır. Eski askerler, alkışlamak yerine, bardaklar fırlatırlar Brecht’in kafasına. Ancak, daha
sonra yenilmiş askerler, içerdeki siyasetin bir kere daha
kurbanı olurlar. Ülkesinden kaçan imparator, Almanya’nın
simgesi olarak kalacaktır. Erkekler, kadınlar, çocuklar, sefil
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şehirlerde açlıktan kırılmaya başlarlar. Ülke içinden yükselen sesleri, kovuşturmaları ve kuvvetleriyle ezeceklerdir.
Brecht, bunların yaşandığı süreç içinde her yerde görülür.
Çarşı meydanlarında, satıcılarla, işsiz güçsüz dolaşanlarla
ve hınca hınç ihbar ve homurdanmayla dolup taşan meyhanelerde; kara listelerin düzenlediği gazete idarehanelerinde... Her şeyi duyar ve her şeyi görür.
Büyük bir tutkuyla çalışan Brecht, ilk ürünlerinin pratiğini
sergiler. “Baal”, Brecht’in ilk tiyatro oyunudur. 1922’de
Leipzig’de sergilenen “Baal”, insandan çok toprağa yakın
varlıklardan birinin hikayesidir.
İkinci oyunu “Kentlerin Ormanında”, ilk kez 1922’de, Münih’te sahnelenir. Bu oyunda, birbirinden nefret eden iki
kişinin, karşılıklı kinlerine ve onların birbirlerine oynadıkları acımasız oyunlarına karşı, suç ve ahlaksızlığın
hüküm sürdüğü büyük kentin ilgisizliğini anlatır.
Brecht bu yıllarda, henüz Marksist bir yazar değildir.
Genç bir yazar olarak, bilimsel temellerine oturtamadığı
dünya görüşünün egemen olduğu döneme ait örneklerden biri de, ilk adı “Spartaküs” olan “Gecede Davul Sesleri” adlı oyundur, ilk kez, 30 Eylül 1922’de, Münih’te bir
cep tiyatrosunda sergilenen oyun, halkın tepkisiyle karşılaşır. Oyunun yapı unsurları, Brecht’in memleketi Augsburg ve Kasım İhtilali’dir. 1919’da, Spartakist Birliği’ni
kurarak, Berlin’de bir sosyalist devrim girişiminde bulunan Liebknecht ve Rosa Luxemburg’un öldürülmesinin
arkasından gelen bir oyundur bu. Oyundaki karakterlerden biri, Berlin proletaryasının isyanına katılıp savaşmaktansa sevgilisinin yanında kalmayı yeğ tutar. Oyun,
burjuvazinin ilgisini çekip, üstüne üstlük Kleist Ödülü’nü
alsa da, Münih Halkı, oyundaki gerçeği görmüştür. Bu
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oyunla birlikte popülaritesi artan Brecht’e, Berlin’in yolu
gözükmüştür. Alman tiyatrosunun başkenti sayılan Berlin’de, Brecht’e olağanüstü bir tiyatro ile sınırsız olanaklar
sağlanır. Artık Brecht’in ünü tüm dünyaya yayılacaktır.
“İyi insana bir iki soru;
Anladık iyisin.
Ama neye yarıyor iyiliğin.
Seni kimse satın alamaz.
Eve düşen yıldırım da satın alınmaz.
Anladık, dediğin dedik.
Ama dediğin ne?
Doğrusun, söylersin düşündüğünü.
Ama düşündüğün ne?
Yüreklisin.
Kime karşı?
Akıllısın.
Yararı kime?
Gözetmezsin kendi çıkarını.
Peki gözettiğin kiminki?
Dostluğuna diyecek yok ya, dostların kimler?
Şimdi bizi iyi dinle!
Düşmanımızsın sen bizim.
Dikeceğiz seni bir duvarın dibine,
ama madem iyi bir sürü yönün var,
dikeceğiz seni iyi bir duvarın dibine;
iyi tüfeklerden çıkan,
iyi kurşunlarla vuracağız seni.
Sonra da gömeceğiz,
iyi bir kürekle, iyi bir toprağa.”
Brecht’in ilk evresi olarak tanımlayabileceğimiz dönemde
sahnelenen oyunlar, dışavurumcu akımın ikinci dönemini
yansıtan oyunlardı. Çünkü, 19. yüzyılda tüm Avrupa’yı
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içine alan sanayileşmenin ve güçlenen kapitalizmin, toplumsal yaşamın her düzleminde yarattığı etki ve tepkilerden, sanat da payına düşeni almıştı.
Dünya görüşünü bilimsel temellere oturtmaya başlayan
Brecht, burjuva idealizminin, yerini dehşete bıraktığı
ikinci dönem dışavurumculuğundan sıyrılmaya başlamıştı. “Tiyatroyu politikaya yöneltme onuru, özellikle Piscator’undur. Bu yöneltme olmaksızın, benim tiyatrom
düşünülemezdi.” diyordu Brecht.
İşte Brecht bu döneminde, Marksizmle buluşuyor ve epik
tiyatro yöntemini düşünmeye başlıyordu. 1929’da yazdığı “Mahagonny Kenti’nin Yükselişi ve Düşüşü” adlı epik
operada, içgüdü ve duyguyu, obur kapitalist düzenin karmaşasının ve kötülüğünün kaynağı olarak görmektedir.
Mahagonny’de polisin izlediği bir haydut çetesinin, kaçmayı başardıktan sonra kurdukları bir zevk şehrinin hikayesi anlatılır. Arkasından gelen oyunu, Brecht’in dünya
çapında tanınmasını sağlayan “Üç Kuruşluk Opera” da.
“Üç Kuruşluk Opera” adlı oyun, filme iki defa alınmış;
ancak, Brecht bu iki filmi de beğenmeyerek, “Beş Paralık
Opera” adlı romanı yazarak bastırmıştır.
Nazi Partisi, 1932’de iktidara gelir. Faşist parti Brecht’i
de kara listeye almıştır. Brecht, bunun üstüne Danimarka’ya gider. Sürgündeyken yazdığı “Yuvarlak Kafalarla
Sivri Kafalar” adlı oyunda, Hitler’in tayfasını ve iktidara
gelişini anlatır.
Brecht, bir yandan çalışmalarını sürdürürken, sürgün yıllarında birçok ülkeye gitmek zorunda kalır. Çekoslovakya, Avusturya, İsviçre, Fransa, Danimarka, İsveç,
Finlandiya ve Sovyetler Birliği’nde bulunur.
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Brecht’in 1930’larda, Günther Weisenborn ile işbirliği
ederek meydana getirdiği “Ana” adlı oyun ise, Maksim
Gorki’nin romanı ile Sovyet Devrimi’nin hikayelerinden
oluşur. Brecht, devrimden birçok kez yararlanmış, onu
dramın merkezine yerleştirmiştir. “Önlem” de Çin Devrimi’ni, “Ana” da Sovyet Devrimi’ni işlemesi gibi. “Carrar
Ananın Silahları”nda ise, İspanyol Devrimi’ni işler. Franco’nun zorbalığına karşı, kendini savunan halkın görüntülerine yer verir.
Brecht, ancak 1948’de dönebilir memleketine. Batı Almanya’nın kabul etmediği yazar, sonra Avusturya ve Çekoslovakya üzerinden Doğu Berlin’e gelir. 1949’da, eşi
Helena Weigel’le birlikte tiyatrosunu kurar. Berliner Ensemble, yani Berlin Kollektifi, artık kendi oyunlarının pratiğini kendi yorumuyla hayata geçirebileceği bir
tiyatrodur.
Marksisttir ve Marksist olarak, lirik, epik ve onu bütünleyen dramatik olanı kapsayacaktır. Yalnız burada önemli
olan yabancılaşmadır. Brecht, yöntemini bunun üstünden kurar. Diyalektik gerçekliğe dayalı yabancılaşma
efekti, seyirci ile sahne, sahne ile oyuncu, oyuncu ile rol,
rol ile mekan arasında belli bir mesafe yaratılması sonucu, sahnede tarihselleştirmenin gerçekleşmesine;
oyuncu ile rolün bütünleştiği burjuva oyunculuğuna karşı
çıkar. Çünkü, burjuva oyunculuğunda var olan oynadığı
rolle hem özdeşleşip hem de eleştirerek oynama yöntemine, yani eleştirel gerçekçiliğe karşı şunları söylemektedir Brecht: “Özdeşleşmeyi amaçlayan her oynayışta
eleştirinin aldığı şekildir karikatür. Bu şekil altında yaşamı eleştirir oyuncu ve bu şekil altında oyuncunun eleştirisiyle özdeşleşir seyirci. Bizim tiyatromuz ise, ancak
karikatür çizme olgusunu göstermek istediği zaman ka1289
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rikatürleri sergileyebilir sahnede. Böylece karikatürler
maskeli balodaki maskeler gibi çıkar sahneye. Gerçek
bir kavrayışla gerçek bir eleştiri, ancak özelle genelin duruma göre değişik şekillerde gerçekleşen, özelin genelle
olan ilişkisi gibi kavranılmış ve eleştirilmiş olmasıyla
mümkündür. İnsanların gösterileri kaçınılmaz olarak çelişmelidir; dolayısıyla çelişkiye tümüyle sahip olmak gerekir.”
Yoğun bir çalışmayla geçen yılların sonunda, 1956 yılında
hayata gözlerini kapatır tiyatro ustası. Ölümün arkasında
yaşayan, 60 ciltlik çalışmalar olur. 30’un üstünde tiyatro
oyunu, 1300 kadar şiir ve şarkı, üç roman, birçok roman
fragmanı, 150’den fazla nesir, çok sayıda makale, kısa
hikaye ve konuşma metni ile yaşamaya devam ediyor.
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SOSYALİST-GERÇEKÇİ EDEBİYATIN
PROLETER TEMSİLCİSİ: MAKSİM GORKİ - 1
Tavır Dergisi - Kasım 2006
Rus öykü, roman ve oyun yazarı olan Maksim Gorki,
hem devrim öncesi hem de devrim sonrası dönemleri
gerçekliğinden koparmadan anlatan eserler yazmış tek
Sovyet yazarıdır. Bu yanıyla yaşadığı çağın en büyük ustalarından biri olan Maksim Gorki, sanata yeni bir kahraman ve sosyalizme estetik bir ideal katar. Sadece Sovyet
edebiyatında değil dünya edebiyatında da sosyalist gerçekçi bir sanat anlayışının yerleşmesinde çok büyük katkısı olan Sovyet edebiyatının kurucusu Maksim Gorki
gelecek Rus yazar kuşaklarına da örneklik sunar, önderlik eder.
Maksim Gorki’nin açlık, yoksulluk ve acılarla örülü bir
yaşamı olur. Bundan dolayı Sovyet edebiyatında en
büyük proleter yazar sayılır. Bu dönemde tüm dünyada
işçi sınıfının mücadelesinde bir yükselme vardır. Ve bu
durum Maksim Gorki’yi daha da çok öne çıkartır ve geliştirir.
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Asıl adı Aleksey Maksimoviç Peşkov olan Maksim Gorki
28 Mart 1868’de Rusya Novgorod’da köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Çocukluk yılları Astrahan’da
geçer. Babası burada bir gemi acentasında çalışmaktadır. Maksim Gorki daha beş yaşında iken babası ölür.
Çok küçük yaşta yetim kalınca, doğduğu yer olan Nijni
Novgorod’a döner. Bu arada annesi yeniden evlenince
Maksim Gorki büyükannesi ve büyükbabasının yanında
kalır. Boyacılık yapan büyükbabası, işleri iyi gitmediğinde
Gorki’ye bağırır, çağırır, azarlar ve kötü davranır. Büyükannesinden başka sevgi ve şefkat göreceği hiç kimsesi
yoktur. Maksim Gorki sevgisiz büyür.
Maksim Gorki yedi yaşına gelince bir sanat ilkokuluna
başlar ama burada en fazla birkaç ay kalabilir. Yoksulluk
ve açlık kendini dayatınca çalışmak zorundadır. Bir daha
da okuma fırsatını bulamaz. Daha sekiz yaşındadır ve
çalışmaya başlar. O yıllarda Çarlık Rusya’sında tüm halk
açlık, yoksulluk ve sefalet içinde bir yaşam sürdürmektedir. Tabii ki Maksim Gorki de bu yaşamdan payına düşeni fazlasıyla alır. Çoğu zaman aç, üstü başı
yırtık-pırtık, yalınayak bir haldedir. Maksim Gorki açlık,
sefalet ve acılarla geçen yaşamından dolayı Rusça’da
“acı” anlamına gelen Gorki takma adını alır.
Maksim Gorki, sayılamayacak kadar çok yerde çalışmak zorunda kalır. İş için Rusya’nın güney ve doğu bölgelerini adım adım dolaşır. Çeşitli işlere girer çıkar.
Sekiz yaşındayken başladığı ilk iş ise eskiciliktir. Daha
sonra ayakkabı çıraklığı, aşçı yamaklığı, ikon ressamı
yardımcılığı, gemi hamallığı, fırın çıraklığı, duvarcılık,
gece bekçiliği, demiryolu işçiliği ve avukatın yanında
sekreterlik yapar. Bütün bu yıllar boyunca açlığın, yoksulluğun ve acının ne olduğunu yaşayarak öğrenen
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Maksim Gorki, sokaklarda tam bir sokak çocuğu gibi
kavgaların içinde, hatta kavgalara elebaşılık yaparak
büyür. Gorki, sokakları sessiz iken sevmez. Sokak çocuklarının sesi, onun için sokağa çıkma ve kavgaya
başlamanın işareti gibidir. Sokak çocuklarıyla birlikte bir
çete kurar. Gorki’nin en büyük zevki dövüşmektir.
Başka da bir eğlencesi yoktur. Sokak kavgaları, Gorki’nin kendini ifade etme biçimi olur. İçinde büyüttüğü
acılarının, ağır çalışma koşullarının, açlığının yarattığı
öfkesinin, isyanının dışavurumu gibidir sokak kavgalarına olan sevgisi. Gorki’nin isyankâr yanlarıyla birlikte
çok temiz bir vicdanı vardır. Örneğin sokak çocuklarının
dilencilerle alay etmelerine tepki gösterir.
Maksim Gorki, çocukluk ve gençlik yılları boyunca mutluluğu, huzuru ve sevgiyi hiçbir yerde bulamaz. Dolayısıyla o yaşlardayken içinde bulunduğu ruh halini; “(...)
Sanki karanlık ve derin bir çukurun içinde yaşıyordum.
Hissiz, duygusuz ve körleşmiş gibiydim. Yarı ölüye
dönmüştüm.” diye açıklar. Ayrıca sevgiden yoksun geçen
yılları için de “Sevgi denen canlı ve coşkun duygular ruhumda solmuştu... Kalbimde ağır bir intikam duygusu bu
anlamsız, karanlık ve ölü dünya içinde yalnızlığımın
şuuru kül altında bir ateş gibi gıcırdıyordu” der. Maksim
Gorki daha çok küçük yaşlarda iken bile iyi bir gözlemcidir. Daha çocuk yaştadır ama çalışma koşullarının adaletsizliği ve patronların çıkarları için ne kadar
etkinleştiklerini, ahlaksızlaştıklarını görür ve anlar. Dolayısıyla patronlara karşı büyük bir kin ve öfke besler. Patronların koyduğu kuralları çiğneme isteği vardır. Halkın
çarlık baskısı altında açlıktan ve yoksulluktan birer birer
öldüğünü görür. Zenginlerden alıp fakirlere vermek, fakirlerin karnını doyurarak mutlu ve neşeli olmalarını sağlamak hayallerinin bir parçasıdır.
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İşsizlik ve çok ağır çalışma koşullarının ortaya çıkardığı
ahlaki ve sosyal çöküşü genelevlerle, sokak çocukları ve
sokak kızlarıyla görmek mümkündür. Rusya’daki bu
genel tablo Maksim Gorki’nin yaşantısında da kendisini
hissettirir. Üvey babası işten çıkarılınca yaşamaları daha
da güçleşir. Annesi açlıktan ve sefillikten verem olur. Tedavi ettiremeyen anne ölür. Yüreğinin derinliklerinde annesini kaybetmenin acısı ve üzüntüsü vardır. Ama
hayatın gerçekliği acımasızdır ve büyükbabası Gorki’ye
artık tek başına kendisine bakmayı öğrenmesi gerektiğini
anlatır. Gorki on yaşındadır. Şehrin merkezindeki bir
ayakkabı mağazasında çıraklık yaparak tek başına ekmeğini kazanmaya başlar. Gorki’nin çocukluğu son derece cahil, acımasız, dar görüşlü ve anlayışsız insanların
arasında geçer.
Maksim Gorki edebiyattan para kazanana kadar iş için
çok değişik yerlere gider. Volga nehrinde yolcu taşıyan
bir gemide bulaşıkçılık yapmaya başlar. Geminin kaptanı
Gorki’ye okuması için kitaplar verir. Bu kitaplar Gorki’nin
çok ilgisini çeker ve kendi başına ısrarla, inatla okuma
yazma öğrenmek için çalışır. Ve çok kısa bir zaman
içinde yaşamının en büyük tutkusu haline gelen okuma
yazmayı öğrenir.
Artık bütün parasını kitaplara yatırmaya başlar.
Gorki, üniversite öğrenimi için Kazan’a gelir ve ilk gençliği burada geçer. Düşündüğü gibi Kazan’da üniversiteye giremez ama burada ilk defa devrimci düşüncelerle
tanışır. O dönemde Rusya’da köylülüğün önderliğinde
devrim olacağını savunan Narodnikler vardır. Maksim
Gorki, Narodnikler’in temsilcileriyle tanışır. Güçlü bir gözlem yeteneği olan Gorki Narodnizm’in Rus köylüsünü ol1294
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duğundan abartılı ve idealize eden yanlarını görür, yanlış
bulur ve eleştirir.
Gorki’nin gençlik yılları Kazan’da geçer. Gorki 18 yaşındadır ve 10 kapik gibi çok düşük bir ücretle dondurucu
soğuklara karşın ölesiye çalışmak zorunda kalır. Bu yetmezmiş gibi bir de patronlarından, ustalarından sürekli
dayak yer, hor görülür, itilip kakılır ve yoksulluk, sefalet
hiç peşini bırakmaz. Kazan’a yüksek öğrenimini tamamlamak için gelen öğrencilerle tanışması ve çok istediği
halde kendisinin yapamamış olmasından kaynaklı onlarla arasındaki uçurumu fark etmesi, itilip kakılması,
açlık ve fukaralıkla birleşince Maksim Gorki yaşamın
ağırlığı altında ezilir, bunalıma girer. Ve 1887’de intihar
girişiminde bulunur. İçinde bulunduğu yaşam koşullarından dolayı tıpkı annesi gibi Gorki de akciğerlerinden rahatsızdır. Bütün yaşamı boyunca da bu rahatsızlık
kendini hissettirecektir.
Maksim Gorki, üniversiteye giremeyince kendi kendisini
yetiştirmeye karar verir. Eline geçen her kitabı okumaya
başlar ve kitaplar Gorki için yaşama tutunacak bir dal
olur. Sımsıkı sarılır bu dala ve birçok konuda bilgi sahibi
olur ama sistemli ve programlı kitap okumadığı için öğrendiği bilgiler dağınık ve birbirinden kopuktur. Gorki’nin
en büyük şansı Kazan’da ilk çalışmaya başladığı yer
olan fırının Marksist yayınlarla dolu bir kütüphaneye benzemesidir. O dönemin Çarlık Rusya’sında fırınlar Marksist klasikler ve yasak kitaplarla dolup taşan siyasi eğitim
yerleridir adeta. Diğer yandan Kazan şehri devrimci hareketin en yoğun olduğu yerlerden biridir. Dolayısıyla fırında çalışmak Maksim Gorki için hem bir ekmek kapısı
hem de devrimci düşüncelerini geliştirme, siyasi eğitimini
ileriye taşıma, devrimci hareketleri tanıma, eylemlere ka1295
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tılma zemini yaratır. Tüm bunlardan dolayı Gorki’nin yaşamında fırınların ve ekmek işçiliğinin çok özel ayrı bir
yeri vardır. Nitekim Ekmek İşçileri isimli romanında da
Kazan’da ilk çalıştığı fırınlardan birini anlatacaktır.
Sonuçta; Maksim Gorki’nin siyasi eğitimi tamamen rastlantılara bağlı ve gelişigüzeldir. Bundan dolayı Gorki;
kendisinin Marksist olduğunu ama bunu kitaplardan ziyade, Kazan’da eski ekmek işçilerinden, arkadaşı Semenov’dan öğrendiğini ifade etmiştir.
Rusya’daki işçi sınıfının acı ve sıkıntılarla dolu yaşam
koşulları Gorki’nin de yaşamının özetidir. Buna dair Maksim Gorki; “İnsanı yaratanın ‘çevresine karşı direnç’ olduğunu çok küçük yaşta anladım.” derken, zulme karşı
boyun eğmeden, dimdik durmanın, kendine güven ve
haklılığına inanmakla olacağını anlatır. Elbette ki bu sözleri intihar girişiminden sonra daha sağlıklı düşünerek çıkardığı sonuçlar üzerinden söyler. Ve soluk alıp verdiği
her günü sıkıntılar, acılar, tehlikelerle dolu olsa da sorunları güçlü iradesiyle aşmayı, onları doğru yöntemlerle
çözmeyi öğrenir.
Çarlık Rusya’sında 1891’lerde korkunç bir kıtlık başlar.
Var olan açlık, yoksulluk, sefalet en son sınırına dayanır
ve derinleşir. Bu kıtlık yıllarında Maksim Gorki de açlık
çeken halkla birlikte Kırım, Kafkasya ve Ukrayna’ya
gider. İşte bu zorlu, acımasız ve ağır koşullar Gorki’nin,
sömürü düzenine karşı olan öfkesini büyütür ve mücadele etme azmini güçlendirir.
Maksim Gorki yirmi bir yaşındadır. Ve Kazan’dan ayrılarak
Güney Rusya’ya gitmiş, orada bir avukatın yanında sekreterlik yapmaya başlamıştır. Ayrıca bu yıllarda Maksim
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Gorki, Yaşlı Meşenin Şarkısı isimli bir şiir yazar. Şiirini Şair
Vladimir Korolenko’ya gösterir. Korolenko’nun şiirini eksik
bulması, onun edebiyatla uğraşmaktan vazgeçmesine
neden olur. Bu defa Rusya’yı yaya olarak dolaşmaya
karar verir. Bu yolculuğu da Ukrayna’dan Kafkaslara, Tiflis’e kadar uzanır. 1889’a gelinmiştir ve Çar’ın polisleri,
ajanları, Gorki’nin peşindedir. Gorki Tiflis’te de devrimci
öğrencilerle tanışır. Ve öğrenciler Maksim Gorki’yi yaşadıklarını yazması konusunda ikna ederler. 12 Eylül
1892’de Tiflis’te yerel bir gazete olan Kafkas Eyaleti’nde
Makar Çurda isimli ilk öyküsünü Maksim Gorki ismiyle yayımlar. İlk öykülerinden itibaren eserlerinde her daim bir
iyimserlik, insanın yaratıcı gücüne ve insana duyulan bir
güven ve hümanizm vardır. Maksim Gorki daha çok Rus
toplumunun dışına itilmiş işsiz, güçsüz insanların öykülerini yazar. İlk öyküsünün ardından Maksim Gorki, yerel bir
gazetede gazeteci-haberci olarak çalışmaya başlar.
Maksim Gorki’nin ismini asıl olarak duyuran öyküsü
Russkoye Bogatstvo isimli aylık bir dergide yayınlanan
Çelkaş (1895) olur. Çelkaş o dönemde Maksim Gorki’nin
en başarılı eseridir. Ve yazarlığa ilk adımlarını Çelkaş ile
atar Gorki. Çelkaş, bir liman hırsızının öyküsünü anlatır.
Ve Maksim Gorki’nin Çarlık Rusyası’nda ayaktakımını
konu aldığı ünlü “serseri dönemi’’, Çelkaş ile başlar. Dolayısıyla artık Gorki’nin edebiyat dünyasına ayaktakımının hayatı girecektir. Çoğunlukla çaresiz bir hayatın
doğal yaşam mücadelesini yansıttığı öykülerinde; ayaktakımının, alt sınıfların, toplum dışına itilmişlerin, hırsızların, katillerin ve ezilmişlerin yaşamına duyduğu
sempatiyi gizlemez. Gorki’nin bu ilk çalışmaları; henüz
yaşamın gerçekliği ile toplumsal gerçekliği bir dünya görüşü içinde yorumlayıp sonuçlar çıkartan eserler, öyküler
değildir.
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1897’de yayınlanan Malva, Eski İnsanlar, Ekmek İşçileri
isimli öykülerinde Gorki, Rusya’daki halkın yaşamını ve
toplumsal olayları gerçekçi bir üslupla anlatır. Ekmek İşçileri öyküsüyle Gorki, ismini daha geniş bir kesime duyurur ve edebiyat dünyasında kendini kabul ettirir. Öyle
ki Maksim Gorki’den Tolstoy’la aynı düzeyde bir sanatçı
diye bahsedilir.
20. yüzyıla gelindiğinde Maksim Gorki, ard arda yeni öyküler yazmaya başlar. Bu dönem Çarlık Rusyası’nda kapitalizmin gelişmesi ve halkın yaşamının daha da
zorlaşması Gorki’nin öykülerinin temel konusu olur. İlk
romanı Foma, devamında Gordayev, Onlardan Üçü, İtiraf, Okurov Kenti ve Matvey Kojemyakin 1899’da yazdığı
eserler arasındadır. Maksim Gorki 20. yüzyılı şu sözlerle
selamlar; “Yeni yüzyıla güçlü, sağlıklı, neşeli insanlar
arasında, en güzel biçimde merhaba dedim”
19. yüzyılın sonunda Avrupa’da patlak veren sanayi krizi,
kısa sürede Rusya’yı da kapsayacaktır. Kriz yıllarında
(1901-1903) 100.000’den fazla işçi sokağa atılır, 3000
büyük ve küçük işletme kapatılır, işçilerin ücretleri indirilir...
Sanayi krizi ve işsizlik beraberinde daha fazla işçi, köylü
ve emekçi halkı sokaklarda hakkını arar hale getirir.
1901 1 Mayıs Grevinde Çar’ın askerleri işçilere saldırır
ve kanlı bir çatışma yaşanır. Bunun üzerine Maksim
Gorki; “Fırtına Kuşunun Şarkısı” isimli bir şiir yazar. Öfkenin gücü ve zafere olan inanç vardır bu şiirde. Tüm
devrimci çevreler Gorki’nin bu şiirini dinler. “Fırtına Kuşunun Şarkısı” isimli şiirini ve aynı tarihte “Kasırga’nın
Türküsü” adlı öyküsünü yayımlayan Marksist bir dergi
olan Jizn hemen kapatılır, Maksim Gorki tutuklanır ama
çok geçmeden serbest bırakılır.
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Maksim Gorki 1901’de Pyatnitskki’ye gönderdiği mektupta; “Bu insanlar, yeni yüzyılın gerçekten manevi yenilenme yüzyılı olacağının güvencesidir. İnanç, büyük bir
güçtür ve bu insanlar ideallerinin yenilmezliğine inanıyor.
Hepsi de bu yolda canlarını vermeye hazır. Talih içlerinden çok azına gülecek, çoğu büyük acılar çekecek, birçoğu mahvolup gidecek, ama yeryüzü onların yerini
alacak daha çok insan yaratacak ve sonunda zafer iyilik
ve adaletin olacak, insanların en yüce ölümleri zafere
erişecektir” diye yazar.
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SOSYALİST-GERÇEKÇİ EDEBİYATIN
PROLETER TEMSİLCİSİ: MAKSİM GORKİ - 2
Tavır Dergisi - Aralık 2006
Bir aydın olarak Maksim Gorki, ülkesinin, halkının haklı
davasına olan inancını; şiirlerinde, mektuplarında, karşılaştığı tüm baskılara, yasaklara, tehditlere, gözaltılara,
tutuklamalara rağmen işlemekten geri durmaz. Gorki
artık Rusya’da eserleri, öyküleri, romanları, şiirleri, oyunlarıyla bilinir, tanınır. 1901’de ilk oyunu olan “Küçük Burjuva” yayımlanır. Oyun çok başarılıdır. Bunun için Rusya
polisi Gorki’nin üzerine gider ama ülkenin her yanında
bu durum büyük protestolarla karşılanır. Gorki toplumsal
gerçeklikten kopmadan inandığı ve doğru bulduğu halkın
haklı davasını kendi davası olarak görür, onu sahiplenir
ve savunur. Bu çerçevede 1902’de bir oyun yazar. Maksim Gorki’nin en tanınmış oyunu olan Dipte (Ayak Takımı
Arasında); toplumun en dibinde yaşayan, ne yapacağını
bilmeyen çaresiz insanların, yine de umutsuzluklarını
aşıp yaşamın anlamını bulmaya çalışırken, tutunacak bir
dal yakalayarak, ayakta kalmak için gösterdikleri dirençleri ve yenilgileriyle içler acısı yaşamlarını anlatır. Gorki;
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Dostigayev ve Diğerleri isimli oyununda da; Sovyet Devrimi’nin arifesinde sanayi ve ticaret burjuvazisinin yaşanacak devrim karşısındaki umursamazlığına vurgu
yapar.
Gorki, 1899-1906 yılları arasında Petersburg’da yaşar.
Marksist-Leninist düşünceleri benimseyen Maksim
Gorki, RSDİP (Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi) içinde
Bolşevik kanadı destekler. Bütün kazancını parti fonlarına yatırır. Bu dönemde Gorki yine verem hastalığı ile
uğraşmak zorunda kalır ve tedavi için Kırım’a gider.
1902’de Rusya Bilimler Akademisi’ne üye seçilir fakat siyasi duruşundan dolayı kısa süre içinde üyeliğine son
verilir. Rusya’da kapitalizmin bunalımlarının, sömüren
sömürülen ilişkisinin çok açık yaşandığı bir dönemdir.
Gorki sansürü aşabildiği kadarıyla devrimci eğilimli genç
yazarlara eserlerini yayınlama fırsatı vermek için Znaniye
(Bilim) isimli bir yayınevi kurar. Bu yayınevi aynı zamanda Znaniye okulunun da temeli olur.
Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin II. Kongresi 1903’te
yapılır. Bu Kongre’de Bolşevikler ve Menşevikler olmak
üzere iki eğilim baş gösterir. Gorki bu süreçte de Marksist
bir aydın olarak Bolşevikler’i destekler. Rusya’nın Asya
tarafında artık ömrünü doldurmuş ve çürümeye yüz tutmuş feodal, yarı-feodal sistem kapitalizme geçiş sancıları içinde kıvranırken, Batı yakasında kapitalizmin
tekelci aşamaya gelişi söz konusudur. İşte Gorki’nin
eserlerinde Rusya’da aynı anda görülen farklı gelişim
aşamalarındaki kapitalizmin yansımaları ve er ya da geç
Rusya’daki işçi sınıfı ve köylülüğün birleşerek çarlık rejimi ve feodal düzeni değiştirmedeki kararlılığı, bunun kaçınılmazlığı, ayrıca Rus aydınlarının, burjuvazinin ve orta
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sınıfların eski tarz (feodal düzen) yaşama imkânlarının
mümkün olması vardır.
19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da Zola, kuzeyde
Ibsen Natüralizmin temsilcileridir. Bu dönemde Lucas,
Natüralizmi “yüzeysel gerçekçilik” olarak tanımlar. Gorki
de Natüralist edebiyat akımının yanlışlığını anlatır.
1904’lere gelindiğinde yağmacı ve talancı bir savaş olan
Rus-Japon savaşı başlar. Maksim Gorki de Bolşeviklerle
birlikte işçi, köylü ve tüm emekçi halkı savaşa karşı grevlere, protestolara çağırarak mücadelenin içinde olur.
9 Ocak 1905 sabahı erkenden Petersburglu işçiler açlık
ve yoksulluğun sona ermesi talebiyle (karıları, çocukları,
yaşlılarıyla birlikte) ellerinde Çar’ın resimlerini taşıyarak
“Kışlık Sarayı”na yürür. Silahsızdırlar. Bolşevikler bu yürüyüşün yanlış olduğunu ve mücadele ederek hakların
kazanılacağını anlatsalar da yürüyüşçüleri ikna edemezler. Yine de işçilerin en önünde yer alırlar. Çar II Nikola
işçilerin üzerine ateş açtırır. 2000’den fazla işçi ölür.
Ölenlerin çoğu Bolşevik’tir.
9 Ocak 1905, daha sonra “Kanlı Pazar” olarak anılacaktır. Yoksul halkın içinden gelen devrimci ve sosyalist bir
kimliğe sahip Maksim Gorki, onurlu bir aydın tavrı göstererek Kanlı Pazar’ı protesto eder. Bunun için Çarlık hükümeti tarafından gözaltına alınarak Peter ve Paulus
kalesinde tutulur. Özellikle dış basının yoğun tepkisi ve
teşhiri sonucu serbest bırakılır.
1905’in Ekim ayında Bolşeviklerin yaptığı çalışmalar sonucu bütün hayat durdurularak “genel grev”e gidilir. Çar
korkuyla içinde göstermelik haklar vadeden 17 Ekim
1905 Manifestosunu yayımlar. Bolşevikler halkı mücade1303
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leye çağırır. Gorki, bu dönemde devrimci yazılara ve toplantılara önem verir. Yeni Hayat isimli bir dergide çalışmaya başlar. Burada Yeni Hayat dergisinin baş redaktörü
olan Bolşevik Partisi’nin önderi Lenin’le tanışır. Lenin
1905 devrim öncesi hazırlıklar için Rusya’ya döner.
Maksim Gorki de Lenin’in yanında silahlı ayaklanmanın
içinde yer alır. Maksim Gorki insanlık tarihinin en büyük
siyasal ve kültürel altüst oluşlarından birinin aktif parçası
olma özelliğine de sahip olacaktır. 1905 Aralık silahlı
ayaklanması yenilgiye uğrar. Çarlık hükümeti cellâtları,
işkencecileriyle katliamlarını artırır.
Gorki, 1906’da Amerika gezisine çıkar. Burada gördüklerini ve izlenimlerini Gorod Jolto Vo Dyavola’da (Sarı
Şeytanın Kenti) anlatır.
Rus proletaryasının devrimci mücadelesini en iyi anlatan
“Ana” isimli romanını Maksim Gorki bu dönemde kaleme
alır. Ve devrimci harekete atfen yazar Ana’yı. Maksim
Gorki’nin dünya klasikleri arasına giren Ana isimli romanı
devrimci bir niteliğe sahip önemli bir eserdir. Ayrıca Ana,
Maksim Gorki’nin devrimci harekete adadığı tek romanıdır. Ana sadece Rusya’da değil tüm dünyada büyük bir
ses getirir. Gorki burada devrimin yani “sosyalist anavatan Rusya Ana’nın” çocuklarına neler kazandıracağına
yönelik görüşlerini de ortaya koyar. Gorki’nin burada işlediği tema; insanın kendini halkın kaderinden uzak tutmasıyla kişiliğini yıkarak, ruhunu öldüreceğidir. “İnsan
olmak, halkın kurtuluşu ve mutluluğu ve özgürlüğü için
yürüttüğü mücadeleye katılmaktan geçer” der Gorki.
Ayrıca bireycilik ile ilgili olarak da “Bireycilik, kadar insanın bireyselliğini öldüren daha başka bir şey yoktur” diye
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düşünür. İşte bu tanımlar Maksim Gorki’nin birçok eserinde vardır. İnsan, onurlu bir kelimedir Gorki için. Buna
dair de; “Hümanistlik yaparak insana acımak yerine
içinde yer aldığı ortamını, yaşamını yeni baştan biçimlendirme yeteneğine inanarak buna yönlendirmek gerekir” der.
Gorki 1906’da Rusya’dan İtalya’ya siyasi sürgün olarak
gider. Bu yıllarda İtalya’daki Capri adası muhalif Rus sürgünlerinin kaldığı yerdir. Gorki sürgünde Lenin’in önderliğindeki devrimci hareketle bağını koparmaz. Ancak
diğer yandan Gorki, Aleksander Aleksandroviç Bogodanov çevresinin “Tanrı yaratma” yani her şeyde din olgusunu öne çıkartan teorilerine bağlanır. Özellikle de 1908
yılında Bir İtiraf adlı romanında Gorki’nin, Hıristiyanlık ile
Marksizmi bağdaştırarak “Tanrı yaratma” denilen dinsel
felsefi eğilime kayması Lenin tarafından “Marksizmden
sapma” olarak değerlendirilir. 1913’lerde de buna benzer
eleştiriler alır Gorki. Lenin ile tartışmaları olur.
1913 yılında Çar’ın çıkarttığı bir afla Maksim Gorki ülkesine döner. Gorki, Rusya’nın 1. Paylaşım savaşına girmesi karşısında yer alan Bolşevik Partisi ile aynı
düşüncededir. 1917’de Bolşevik Partisi önderliğinde
Ekim sosyalist devrimiyle devletin yönetimi işçi sınıfının
eline geçer. Ekim Devrimi insanlık tarihinde yeni bir çağı,
Proleter Devrimler çağını açar. Maksim Gorki hükümetle
iş birliğine girerek bilim ve kültürün yok olmaması ve gelişmesi için değişik kurumların temelini atar.
Örneğin yazarların, aydınların, bilim adamlarının yaşam
koşullarını (yaşamlarını sürdürmeyecek durumdadırlar)
düzeltmek, çeviri yaparak gelir sağlamalarına yardımcı
olmak için tüm olanaklarını kullanan Gorki’nin ilk temelini
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attığı kurumun ismi Dünya Edebiyatı’dır (Mirovaya Literatura). Gorki aynı dönemde Rus halkı ve aydınlarıyla
yakın ilişkiler kurar. Ve Gorki’nin bu güçlü bağları sayesinde Rusya’nın aydın ve sanatçıları halkla iç içe büyür.
Yine aynı dönemlerde savaş komünizmi dönemi başlar.
Bu dönemde de Gorki diğer sanatçı ve aydın yazar arkadaşlarıyla birlikte halkın yoksulluğunu, sıkıntısını paylaşır.
Bir dönem sonra Maksim Gorki, Ekim Devrimi ile ilgili
yanlış değerlendirmelere girer. Sadece sosyal devrimden
yana olduğunu, Rusya’da halkın daha henüz devrim yapacak olgunluğa gelmediğini, önce bilinçlenmesi gerektiğini düşünmektedir. Lenin, dostça yaklaşarak Gorki’ye
hataya düştüğünü anlatır ve eleştirir. Gorki hatasını
hemen kabullenmez. Ve Gorki’nin Novaya Jizn isimli gazetesi Lenin’in yöneticiliğini yaptığı Pravda gazetesine
karşı sosyalizme zarar verici içerikte polemik yürütür. Novaya Jizn kapatılır. Maksim Gorki Lenin ile olan dostluğunun sınırlarını zorlayınca Lenin ona tüberkülozunu tedavi
için yurtdışına gitmesini önerir. Bunun üzerine Maksim
Gorki İtalya’nın Sorrento kentine yerleşir.
Maksim Gorki “Çocukluğum”, “Ekmeğimi Kazanırken” ve
“Benim Üniversitelerim” isimli üç ciltlik bir diziyi oluşturan
öz yaşam öyküsünü İtalya’da bitirir. Bunlar Rusça otobiyografilerin en iyilerindendir ve Gorki’nin sosyalist dünya
görüşünü benimsemesine kadar giden yolu gösterir.
Bu arada 21 Ocak 1924’te Moskova yakınlarındaki Gorki
kentinde Sovyet halkının önderi, öğretmeni ve Bolşevik
Partisi’nin yaratıcısı Lenin ölür. Gorki İtalya’da Lenin’le
ilgili anılarını kaleme alırken Lenin’i çok sevdiği bir insan
olarak tanımlar. Ayrıca daha önce Lenin’le yaptığı tartışmalardan sonuçlar çıkartarak hatasını kabullendiğini;
“Proleterya diktatörlüğünün o zaman sahip olduğumuz
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biricik hakiki devrimci gücü yani, politik eğitimden geçmiş
işçilerin gücünü çözüp yok edeceği endişesini taşıyordum” şeklinde anlatır. Gorki’nin bu samimi açıklaması,
Marksizm’den saparak düştüğü hatayı ve kendi düşüncelerinin yanlışlığını, Lenin’in düşüncelerinin doğruluğunu kabul etmesidir.
Maksim Gorki 1929 yılında Stalin döneminde ülkesine
döner. Artık Sovyet yazarlarının en önde geleni ve önderi
Maksim Gorki’dir. 1925’lerden sonra kaleme aldığı eserlerinin hemen hepsi Rusya’da devrim öncesi yani Çarlık
Rusya’sı dönemlerini anlatır. Örneğin; “Artamonovlar”
devrim öncesi Çarlık Rusya’sında kapitalizmin yükseliş
ve çöküşünü anlatır. “Klim Samgin’in Hayatı” dört kitaptan oluşan bir romandır. Gorki’nin en çok beğenilen eserlerinden biri de yaşamının son yıllarında yazdığı Rus
yazarlarıyla ilgili anılarını bir araya topladığı “Tolstoy,
Çehov ve Andreyev’den Anılar” isimli kitabıdır. Gorki bu
büyük isimleri; diğer Rus yazarlarının yaptığı gibi abartı
ve süslemeye düşmeden canlı bir dille anlatır. Çehov ve
Andreyev ile olan anıları ise Gorki’yi dünya edebiyatının
en büyük edebi portre ustalarının düzeyine yükseltir.
Çevresini değiştirirken kendisini de değiştiren çok yaratıcı
bir insandır Maksim Gorki. Sovyet sanatı sosyalist kültürün temsilcilerinden olan Gorki’yle dünya kültürüne yenilik
getirir. Gorki Boydan Boya Rusya ismiyle bir araya getirdiği kısa öyküleri ve öz yaşam öyküsüyle hiçbir bencilliğe
ve kaygıya düşmeden olduğu gibi kendi kişiliğini koyar
ortaya. Sosyalist bakış açısıyla edebiyatta, sanatta yeni
bir tarz yaratmış olur. Bundan dolayı 1917 Ekim devrimi
sonrası dönemde birbirinden farklı değişik sanat dallarının yeni ustaları Gorki’nin aydınlattığı bu yolda, onun yaratmış olduğu bu yeni karakterle, yeni tarzla ilerler.
1307

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
Bunlardan bazıları; Eisenstein’in “Potemkin Zırhlısı”, Pudovkin’in Gorki romanından çektiği “Ana” filmi ve Ostrovski’nin “Çelik Böyle Sertleşti” isimli eserleridir. İşte
bahsettiğimiz bu yeni tarz eserlerdeki temel konular;
Rusya’daki devrimci mücadele ve sosyalist kişiliklerin
oluşum ve gelişim süreçleridir. Yani bu tablo Rusya’da
bir altüst oluşu ifade eder. Ve bu dönem için Gorki de Lenin’in sözlerine katılır; “Ülkemizde herkes için gün gibi
açıktır. Emeğe yeni bir bakış açısı getiriyor bu atılım ve
emeğe topluma ve çevreye karşı temelden yepyeni bir
tutumu temsil ediyor”.
Aynı yıllarda Gorki bir dizi Tiyatro eseri de yazar. “Batak”,
“Vaysa”, “Jeleznova”, “Yazlıktakiler” ve “Düşmanlar” yazdığı oyunlardan bazılarıdır. Batak isimli oyunu Almanya’da da iki yıl süreyle oynanır.
1932’de Sovyetler Birliği’nde Sovyet Yazarlar Birliği kurulur. Bu birliğin ilk Başkan Maksim Gorki olur. 1934’ün
Ağustosu’nda Tüm Rusya Sovyet Yazarları Kongresi’nin
kapanış konuşmasını Gorki yapar; “Çeşitli Cumhuriyetlerin kültürleri biçim bakımından ulusal, öz bakımından
sosyalist olarak kalacaktır...”
Maksim Gorki, Sovyet edebiyatına “sosyalist gerçekçilik” yönteminin uygulanmasında ve yerleştirilmesinde
çok önemli bir yere sahiptir. 1935’te Şçerbakov’a bir
mektup yazar Gorki; “Sosyalist gerçekçiliğin amacı, eski
dünya kalıntılarıyla mücadele ederek onların etkilerini
ortadan kaldırmaktır. Ama temel görev, yaşamı sosyalist
ve devrimci bakış açısıyla tanımaktır.”
Gorki, “Sosyalist Gerçekçilik Üzerine” başlığı altında
yazdığı makalesinde Sovyet halkına şunları söyler:
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“Geçmişin zehirli, katlanılmaz, kötü etkilerinin, gerektiği
biçimde ortaya konması ve anlaşılması için, bunlara
şimdi kazanılan başarıların doruğundan, gerçekle ilgili
büyük ideallerin yüksekliklerinden bakma yeteneğine
sahip olmak gereklidir.
Bu yüksek görüş noktası, edebiyatımıza yeni bir tema
kazandıracak, yeni biçimler yaratmasına yardımcı olacak ve bizim için yepyeni bir yönelim -sosyalist gerçekçilik-yaratacak olan, onurlu ve kıvançlı bir duygu
uyandıracaktır.” Gorki devrimci-sosyalist bir yazar olarak
kısa süreli düştüğü hatalar dışında bütün yaşamı boyunca bu görüşlerine ve düşüncelerine bağlı kalır.
Sosyalizmin yarattığı Gorki’nin desteği, yardımları ve
önerileri K. Fedin, L. Leonov, L. Babel, A. Makarenko gibi
yazarların yolunu açar ve onların kariyerlerini büyütmelerine yardımcı olur. Çünkü Gorki bildiklerini, gördüklerini
kendine saklamaz, başkalarına öğretir, onlardan da öğrenir.
Maksim Gorki 1922-23 yılları arasında yazdığı eserlerin
devrim sonrası basımına hazırlık için bütün yazdıklarını
yeni baştan gözden geçirir ve sosyalist bakış açısıyla düzeltir. Bu, çok büyük ve anlamlı bir çalışmadır; Gorki’nin
tarzını, stilini yenilemesini, edebi açıdan daha da donanmasını ve gelişimini yansıtan bir çalışma olur. Beraberinde Gorki’nin Yeger Buliçov ve Ötekiler, Dostigayev Ve
Ötekiler gibi tiyatro oyunları ile Vaysa Jeleznova’nın yeni
baskısı da dünya dramatürjisine yenilikler getirir.
Tüm dünyada tiyatro sanatının gelişmesinde Gorki’nin
oyunları etkili olur. Yaşamının son döneminde tekrardan
sağlığı bozulur ama hastalığına teslim olmadan yaratı1309
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cılığını arttırmaya çalışır. Gorki, bütün edebiyat çevrelerinde saygı ve hayranlık uyandıran biridir.
Maksim Gorki 1936’da ölür. Ama geride Sovyet ve
Dünya Edebiyatı’na büyük bir hazine bırakır. Tarihi açıdan, Gorki’nin eserlerinde Devrim öncesi, Ekim Devrimi
ve Rusya’da Sovyetler İktidarı’nın ilk döneminde halkın
yaşayışının çok açık bir dille anlatılıyor olması son derece önemlidir.
Maksim Gorki yaşadığı çağın en büyük ustalarındandır.
KAYNAKÇA:
Çocukluğum, Maksim Gorki Ekmeğimi Kazanırken, Maksim Gorki
Benim Üniversitelerim, Maksim Gorki Ekmek İşçileri, Maksim Gorki
Fırtınanın Habercisi, Maksim Gorki Ana, Maksim Gorki
Eserler Cilt 15 (Bolşevik Parti Tarihi), Josef Stalin
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NİKOLAY OSTROVSKİ
Tavır Dergisi - Ekim 2007
Sovyet edebiyatının sosyalist-gerçekçi yazarlarından Nikolay Ostrovski, kısacık yaşamına çok büyük ideallerini
sığdırmayı başarmıştır. Bu, insanlığın mutlu geleceğine
hizmet edecek olan komünizm idealidir. “Bir adam, yaşamak için büyük bir ideale sahip olduğu zaman gerçek
bir adamdır. O zaman, parçalar halinde yaşamaya son
verir ve bir bütün olarak yaşamaya başlar. Bir insanın
gücünü oluşturan da budur. Ve yalnızca insanları değil,
bütün ulusları da kahramanlar haline dönüştürebilen
büyük bir ideal vardır: Komünizm, halkın mutluluğu için
mücadele...” (Selam Yaşam Ateşi, syf: 12-13)
Gösterişten uzak, sözleri ve eylemleri arasında hiçbir
fark olmayan Ostrovski, yaşamıyla, düşünceleriyle gerçek bir komünisttir. Onu yaratan, içinde yer aldığı ve her
şeyiyle güç verdiği, bedelini ödediği devrimdir. Devrimin
yarattığı bu gerçek komünist, sonra da gelecek yeni kuşaklara kendi genç kuşağını anlatarak sosyalist bilincin
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taşıyıcısı olur. Ostrovski, bu bilinç ve çelik gibi bir irade
ile en zor koşullarda bile yaşamının her gününü, her saatini, her anını halkın mücadelesiyle doldurmanın mutluluğunu yaşar.
Savaşçı yazar Ostrovski, Sovyet ve Dünya Edebiyatı’nda
yeni sosyalist insanın kahramanlığının ve zaferinin adı
olur. Sovyet edebiyatı, sosyalist kültürün yaratıcısı ve
temsilcisi olan Ostrovski’yle dünya kültürüne de bir yenilik ve zenginlik katar. Sosyalist bakış açısıyla yazılan
romanları Sovyet ve Dünya Edebiyatı’nın en iyi eserleri
arasında yer alır. Ostrovski sadece Sovyet halklarını
değil bütün dünya halklarını kahramanlar haline dönüştürebilecek olan büyük idealini kitaplarında anlatmaktan
onur ve gurur duyar. “Ancak Leninist-Komünist Parti,
kendimizi devrime fedakârca adama ruhuyla bizi eğitebilirdi. Her genç işçi için arzum, kahraman bir savaşçı
olmak için çaba harcamasıdır. Çünkü bir kişi için işçi sınıfının partinin gerçek bir evladı olduğunu bilmekten
daha büyük bir mutluluk olamaz.(...) Vatanımızdaki genç
insanlar başka türlü olamazlar. Çünkü onların arkasında
on sekiz yaşındaki ülkemiz duruyor, genç ve güzel, sağlıklı ve güçlü!” (Selam Yaşam Ateşi, syf: 47)
Ostrovski’nin yaşamı gibi, hayalleri de hayata ve dünyaya dairdir. Çünkü hayallerin, insanın kendisini en iyi
yenileme yollarından biri olduğunu düşünür. Bunun için,
sınır yoktur hayallerinde. Çünkü genç devrimci yazar Ostrovski’nin her şeyi mücadelenin kızgın pratiği içinde şekillenir. Dolayısıyla Ostrovski için kişisel sıkıntılar, kişisel
istekler ve arzular her zaman ikinci plandadır. Emperyalizmin yoz kültürünü ifade eden “ben” duygusu gitmiş, yerine sosyalist kültürü ifade eden “biz” duygusu her şeyine
yansımıştır. İşte böylesi bir ideal ve kişilikle şekillenen bir
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savaşçıyı yenmek, yok etmek mümkün değildir. Onu yok
etmek için etrafındaki her şeyi, bütün ülkesini, kültürünü,
yaşamını yok etmek gerekir. Buna dair; “Ben yaralandım
ancak müfrezem yaşıyor ve ilerliyor...” der Ostrovski.
(Selam Yaşam Ateşi, syf: 90)
Nikolay Ostrovski 1904 yılında, Ukrayna’nın Vilia köyünde yoksul bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya
gelir. Çevresinde hep işçiler vardır. Onlarla aynı sofraya
oturur, aynı tastan çorba içer. Aynı yaşamın acısını, tatIısını birlikte solur, birlikte yaşar. Babası da bira fabrikasında çalışan bir işçidir. Annesi ise, aşçılık yapar.
Dolayısıyla işçilerin yoksulluğunu, açlığını, hayatını Ostrovski de yaşar ve yakından tanır. Onların özlemlerine,
umutlarına, kimi zaman çaresizliklerine ortak olur.
Ostrovski’nin ailesi, Birinci Paylaşım Savaşı’nın başladığı yıllarda cephe gerisi olan Şepetovka’ya yerleşir. Ostrovski de burada iki sınıflı bir okula gitmeye başlar. Daha
küçük yaştayken her şeyi öğrenme merakı içinde olan
Ostrovski, çevresindeki herkese sürekli sorular sorar. Bir
gün yine bu öğrenme merakıyla din dersi öğretmenine
sorduğu sorulardan dolayı okuldan atılır. Diğer taraftan
yoksulluk da kendini dayattığından Ostrovski daha on iki
yaşındayken çalışmaya başlar. Artık o da genç bir işçidir.
İlk başta mutfak işçisi olarak çalışır. Dinlenmek nedir bilmeyen çalışkanlığı sayesinde burada iki yıl çalışabilir. Bu
iki yıl boyunca kah aşçı yamağı, kah bulaşıkçı, kimi
zaman da servisçi olur. Burada çalıştığı süre boyunca
kapitalizmin tüm pisliklerini görür. Kumar oynatılan bu işyerinde bulaşıkçı kadınlar, tezgâhtar kızlar birkaç ruble
karşılığında kendilerini erkeklere satarlar. Ostrovski dibe
batmış bu hayatın ta içini görür. Ve burayı çürümüş yosuna ve bataklığa benzetir. Bir gün patronundan haksız
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yere çok kötü bir dayak yer. Gururu incinir ve bu, onun
içinde büyük bir öfkeye dönüşür. Daha çocuktur ama bir
işçinin yüreğindeki o büyük öfkeyi, sınıf kinini daha yakından hisseder. Gördükleri, yaşadıkları hayatın içindeki
her şeyi öğrenme isteğini daha da güçlendirir. Çok ağır
çalışma koşullarına rağmen mutlaka kendine okumak
için zaman yaratır. Bulduğu her fırsatı sürekli okuyarak
değerlendiren Ostrovski’nin yaşamında hiç boşa harcanan zaman yoktur. En çok sevdiği kitaplardan bir tanesi
Giovanyoli’nin “Spartaküs” isimli romanıdır.
Bir yıl boyunca da ateşçi çırağı olarak çalışan Ostrovski,
bir süre sonra iki işte birden çalışmak zorunda kalır. Gündüzleri kereste fabrikasında, geceleri de elektrik istasyonunda çalışır. Bu koşullarda bile kitap okumaktan asla
vazgeçmez. Çünkü Ostrovski’nin en belirgin yanı, kitap
okumak, insanları tanımak ve onlarla sohbet etmektir. Bu
özelliğini de her zaman her koşulda korur. Yoksul bir işçi
ailesinin çocuğu olan Ostrovski’nin bütün hayatına yön
veren de, işçilerin ve bütün halkın sömürüden kurtulması
için verilecek olan mücadele olur. İşte Ostrovski’nin yeni
erdemlerle yüklü, sağlam, dürüst, azim dolu, emekçi kişiliği de bu mücadelenin içinde şekillenir ve yenilenir.
Rusya’da Çarlık otokrasisi, ekonomik, sosyal, siyasal bir
kriz içindedir. Fabrikalar kapanır, işsizlik artar, yiyecek,
hammadde, yakıt yoktur. Açlık, yoksulluk en üst sınırdadır.
Her yerde ahlaki ve sosyal çöküşü görmek mümkündür.
Genel grev başlar. Sokaklarda işçiler, askerler, kadınlar,
çocuklar... Bütün emekçi halk açlığa, savaşa ve Çar’a
karşı gösteri yaparlar, işçiler ve askerler 1917 Şubat’ında
ayaklanır ve çarlık yıkılır. Dolayısıyla Rusya’da, başarısız
1905 devriminin ardından 1917 Şubat Burjuva Demokratik
Devrimi, Bolşeviklerin inisiyatifiyle zafere ulaşır.
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Bütün bu gelişmeler Ostrovski’nin yaşadığı ufak taşra
kentinde, “Çarı devirdiler” diye bir haberle kendini hissettirir. Kar, kış, kıyamet binlerce insan hep bir ağızdan özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganları atar. Emekçi halkı
sömürerek zengin olanlar kaçmaya başlarlar. Bir tarafta
proletaryayı iktidara taşıyacak olan Bolşevikler, diğer tarafta ise, proletaryanın zaferini engellemeye çalışan
Menşevikler, karşı devrim çeteleri, çarlık bürokrasisi ve
işbirlikçileri ile Polonya askerleri vardır. Ülkenin her tarafında iç savaş başlar.
Ülke içinde yaşanan bu gelişmeler Ostrovski’yi çevresinde olup bitenlere karşı daha da duyarlı hale getirir. Yaşananları öğrenmeye, anlamaya çalışırken Bolşevik bir
asker ile tanışır. Ve adına Polonya Sosyalist Partisi diyenler de dahil hepsinin işçilerin düşmanı olduğunu
anlar. İlk öğrendiği, işçilerin gerçek dostunun Bolşevik
Partisi olduğudur.
Ostrovski 15 yaşındadır. Ve ‘Komsomol’a (Komünist Partisi Gençlik Örgütü) girer. Artık yaşamının daha başka bir
anlamı vardır. O küçük taşra kenti olan Şepetovka’dan
Bolşeviklerle birlikte ayrılarak Kazatin’e gider. Kısa süre
sonra da gönüllü olarak iç savaşa katılır. Bolşeviklerin
safında, adı kahramanlıkla tarihe geçen Kotovski Süvari
Bölüğü’nde Kızılordu eri olur. Bir süre sonra bacağından
yaralanır ama iyileşir iyileşmez yeniden bölüğüne katılır.
Ostrovski kendi gibi binlerce savaşçıyla birlikte bütün ülkeyi boydan boya yaya olarak dolaşır. Karda, kışta, boranda, savaşçılar elbiseleri yırtık, pırtık ve ayakları
yalınayak halde donma tehlikesi atlatırlar. Koşulların tüm
zorluğuna rağmen içinde Ostrovski’nin de olduğu Kızılordu askerlerinin her biri davası uğruna canını vermeye
hazırdır. Bir yıl sonra 16 yaşına girdiğinde Budyonniy Bi1315

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
rinci Süvari Ordusu Birlikleri’ne geçer. Savaşın her günü,
her saniyesi, ateş çemberinin içinden geçmek kadar
zorlu, ağır ve çetin dönemeçlerle doludur. Savaşçı Ostrovski bu dönemeçlerin her birinden başı dik çıkar. Cüretli ve ataktır.
Bu arada bütün Kuzey Ukrayna’yı etkisi altına alan tifüs
mikrobu o bölgedeki Kızılordu askerlerine çok büyük
kayıp verdirir. Tifüs mikrobu Ostrovski’ye de bulaşır ve
günlerce ateşler içinde yanar. Ölümden döner ama birlikte aynı cephede yer aldığı yoldaşlarını bırakmaz ve
kısa süre sonra kendini toparlar toparlamaz bölüğüne katılır. Bolşevikler Sovyet halkına mutlu bir gelecek kurmak
için vatan toprağının her bir karışına kanlarını akıtırlar,
asla vazgeçmezler sosyalizm davalarından. Onlar, savaş
cephesinde, içinde yaşadıkları sosyalist toplumun sosyalist kültürünü yaşatarak ileriye taşıyan birer kahraman
olurlar.
Ostrovski’nin gençlik yılları, savaşın inanılmaz zorlukları
ve acımasızlığıyla geçer. Koşullar çok serttir. Ağır fişeklik
ve tüfeğin sert kayışının sürekli sürtmesinden dolayı omuz
derisindeki yara izi hiç kapanmaz. Çok defa kurşun sıyırır
geçer ve ölümle burun buruna kalır. Zaten cephede yaşamın her anı ölümle iç içedir. Her gün Ostrovski’nin karşısına daha da büyük sıkıntılar ve zorluklar çıkar. Ama o,
karşısına çıkan bütün zorlukların üstesinden gelir ve her
defasında kendisinde, hayatını yeni baştan kuracak bir
güç bulur. Girip çıktığı çatışmalar, acılar ve zorluklar olgunlaştırır Ostrovski’yi. Ve savaşın kızgın pratiği içinde
gerçek bir Bolşevik ve gerçek bir savaşçı olur.
Kızılordu, Polonya cephesini yararken Luov bölgesinde
çok şiddetli çatışmalar yaşanır. Bu çatışmalardan birinde
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Ostrovski’nin kafatası şarapnel parçalarıyla delinir. Bunun
için kafatasının bütün sağ tarafına felç iner, aynı anda sağ
gözünü de kaybeder. 17 yaşındaki genç Ostrovski’nin o
anda tek düşündüğü şey cephe ve cephedeki yoldaşlarıdır. “... Keşke sol gözüm kör kalsaydı, sağ gözüm olacağına. Şimdi gel de nişan al, gel de ateş et!” diye hayıflanır
kendi kendine. (Selam Yaşam Ateşi, syf: 262). Sağlık durumu yüzünden Kızılordu’dan terhis edilir.
1917 Ekim Sosyalist Devrimi kısa sürede bütün ülkeye yayılır. Lenin, Sovyet Devrimi’nin bu hızla yayılışına “zafer
yürüyüşü” der. İç savaşın ardından yanmış, yıkılmış bir
ülke kalır geride. Bütün Sovyet halkı ülkenin yeniden inşa
sürecinde yılmaz bir çabayla, fedakarca, gönüllü olarak
çalışır. Sovyet topraklarında ülkenin daha hızlı toparlanması ve inşası için tatil günlerinde de yapılan bu gönüllü
çalışmalara “Kızıl Cumartesiler” denir. Yeni Sovyet toplumunda halkın gönüllü ve fedakârca çalışmasını anlatan
yüzlerce örnekten sadece biridir “Kızıl Cumartesiler”.
Bunun gibi sayılamayacak kadar çok anlamlı ve tarih sayfalarına geçen örnekler yaşanır. Sağlık durumundan dolayı Kızılordu’dan terhis edilen Ostrovski, çok üzgündür
ama sivil yaşamında da boş durmaz. Sosyalizme zarar
vermek için karşı-devrim faaliyeti yürütenlere ve çetelere
karşı mücadele eden Çeka’da görev alır. Çok yoğun çalışmaktan sağlığı tekrardan bozulunca imalat işinde ve
atölyelerin Komsomol kolektifine sekreter olmaya ikna edilir. Çünkü Ostrovski, iç savaş yıllarında olduğu gibi ülkenin
inşa sürecinde de hep daha zorlu ve emek gerektiren işleri
yapmak ister. Halkla birlikte en önde kahramanca yapılan
çalışma faaliyetlerinin içinde yer alır.
1921’de Kiev demiryolu atölyelerinin yeniden inşasında,
demiryolu hatlarının döşenmesinde, kereste işinde,
1317

halk sanatc¸ilig˘inin alfabesi
Kiev’e odun taşımak için yapılan Dekovil hattı (yan demiryolu hattı) inşaatında Yıldırım Grubu olarak fedakârca
çalışır. Ostrovski bu çalışmalar sırasında soğuk alır ve
bu defa tifüs ile birlikte zatürreye yakalanır. Günlerce neredeyse yere düşene kadar çalışmaya devam eder. Ve
dördüncü kez ölümün üstesinden gelir. Ama sağlığı iyi
değildir. Hiçbir koşulda çalışma azmini ve coşkusunu
kaybetmeyen Ostrovski; “... insan çalışma dürtüsünü
sürdürürse ve ne olursa olsun, engel ve zorlukları dikkate almaksızın çalışmaya devam ederse, - o adam normal çalışan bir insandır, ve onunla ilgili hiçbir sorun
yoktur.” der. (Selam Yaşam Ateşi, syf: 12).
Daha sonra Genç Komünistler Birliği’nde görev yapar.
İlk önce Berezdov’da ardından Izyaslavl bölgelerinde
tüm enerjisini ve emeğini buradaki çalışmalara katar.
Sağlığı her geçen gün bozulan Ostrovski, genç sosyalist
toplumu koruma ve geliştirme inancıyla, inatla çalışma
isteğini korur. Bu ısrarlı çalışma isteği karşısında askeri
birliklerin politik eğitimi sorumluluğu verilir Ostrovski’ye.
Yeni yeni bölgelerde Komsomol örgütü kurma görevi vardır. Ve yaptığı çalışmalar sonucunda sınır bölgelerinde
artarda Komsomol hücreleri kurulur. Ekim Devrimi’nin yıldönümü bütün Sovyet topraklarında ve sınır bölgelerinde
çok büyük coşkulu şenliklerle kutlanır. Sınır boyu köylerinde Ekim Devrimi Komisyonu Başkanı olarak Ostrovski
seçilir.
Artık çetelerden, kaçakçılardan, Polonya egemenlerinden
tamamen temizlenmiş yeni Sovyet iktidarı vardır. Bu yeni
sosyalist toplumun, sosyalist yeni insanı da; Ostrovski gibi
cepheden cepheye iç savaşın acımasız ve sert koşulları
içinde çelikleşen, şimdi de ülkenin yeniden inşasında ve
Sovyet halkının eğitiminde dur durak bilmeden en temiz
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duygularla, dürüstçe, fedakârca çalışan Genç Komünistler
Birliği’nin üyeleridir. Onların her biri aradan yıllar geçtikten
sonra bile Ukrayna Genç Komünistler Birliği’ne üye olmaktan gurur duyarlar. Sonuçta onları eğiten ve sosyalist kişilik kazandıran Genç Komünistler Birliği’nin verdiği
sosyalist eğitim ve sosyalist bilinçtir.
21 Ocak 1924’te Gorki şehrinde oturan, dünya proletaryası ve Sovyet devriminin önderi Vladimir İlyiç Lenin’in
ölüm haberi gelir. Bolşevik Partisi’nin en büyük kaybı Lenin’in ölümü olur. Bütün dünya proletaryası, Lenin’in cenaze töreninin olduğu gün beş dakika iş bırakır. O gün
sosyalist anavatanda demiryolları, işletmeler, fabrikalar...
bütün bir hayat durur. Lenin’in ölümünün ardından Stalin
bütün halka parti saflarına katılın çağrısı yapar. Bu çağrıya cevap veren 240 bini aşkın işçi, Bolşevik Parti saflarına katılır. Buna “Lenin Seferberliği” adı verilir.
Artık genç Sovyet topraklarında çalışmayan fabrika, işletilmeyen işletmeler yoktur. Tarım ve endüstri yeniden
inşa edilir. Bütün ülkede tam bir kültür devrimi faaliyeti
yürütülür. Dünyada bir ilktir, Sovyet Devrimi ve ardından
bütün bir halkın fedakâr ve gönüllü katılımıyla gerçekleşen tarihte eşi görülmemiş bir inşa çalışması. Ülkenin
yeni baştan inşa edildiği bu yıllar Birinci Beş Yıllık Plan
için hazırlık yıllarıdır.
Ülkenin yeni baştan inşa edildiği bu iki yıllık süreç içinde
Ostrovski’nin tek bir sakin günü olmaz. Çok az uyku uyur
ve bir o kadar fazla çalışır. Eğitim çalışmalarını da tüm
diğer işleriyle birlikte mutlaka yapar, kesinlikle ertelemez.
Diğer taraftan aktif olarak Molodaya Gvardia dergisinde
çalışır. Bu derginin edebi editörlerinden biri olur. Çok ihtiyaç hissettiği halde bütün bir yaz boyunca, izin verilme1319
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sine rağmen tek bir gün bile izin kullanmaz. Bu yoğun
tempoyla çalışmanın ardından Ostrovski’nin iyi olmayan
sağlığı daha da kötüler. Öyle ki ayakta duramayacak bir
hale gelir. Bir sanatoryumda tedavi görür. Yataktan kalkıp
yürümesi yasaklanır. İltihaplı romatizma denebilecek bu
hastalığın ismi “ankilozpoli-artritis”dir. Bu iltihap yavaş
yavaş bütün organlarına yayılır. Ve bütün vücudu felç
olur. Ostrovski artık yatalaktır, işte bu yeni durum Ostrovski’nin hayatındaki en korkunç olaydır. O güne kadar
canını verecek kadar çok sevdiği ve bağlandığı parti saflarından böyle birden bire cephe gerisine düşmek Ostrovski için sonun başlangıcı olur. Vücudu iflas etmiştir
ama yüreği Bolşeviklere özgü fedakârca çalışma arzusuyla doludur.
Mücadele azmi hala capcanlıdır. Çünkü o Komsomol’un
ilk kuşağındandı. Sosyalizm davasına yürekten bağlı bu
ilk kuşağın kahramanlarında, en umutsuz, en kötü anlarda bile o duruma teslim olmamak ve her şeyi göze alarak mücadeleyi devam ettirmek gibi çok güçlü bir görev
duygusu ve bilinci vardır. Kendisi dışında yanındakini,
uzağındakini hatta milyonları düşünerek yaşamak, çalışmak, nefes almak, mücadele etmek... Bunlar, ancak gerçek sosyalist ve komünistlere özgü özelliklerdir.
Ostrovski bu durumu; “Bizim yanımızda, hafif yaralanan
adamlar hiçbir zaman saflarından ayrılmadılar. İlerleyen
bir taburu görebilirdiniz ve bunun adamlarından yaklaşık
yirmisinin başı bandajlı.
Mücadelemizde gelişen gelenek böyleydi, içinde eğitildiğimiz gurur duygusu. Dışarıda, her çeşit kontlar ve baronlar, köklü soylarıyla gurur duyarlar. Biz proleterler,
kendi gururumuza sahibiz. Ve bugün bir yoldaş, bir zamanlar ateşçi olduğunu anımsadığında, bunu gurur du1320
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yarak anımsar. Sizin dünyanızda bu, bir hiç anlamına gelirdi. Orada işçiler birer hiçtir.” diye anlatır. (Selam Yaşam
Ateşi, syf: 77-78)
Ostrovski o güne kadar önüne çıkan bütün engelleri aşarak çok çetin sınavlardan geçmiştir. Şimdi ise bütün vücudu felç ve yatalaktır. Ayrıca sağ gözündeki iltihap, sol
gözüne de geçtiği için tamamen kör olur. Dünya, kapkara
bir perdeyle kapanmıştır artık. Ama o bu haldeyken bile
umutsuzluğa düşmez. Çünkü Ostrovski ve onun Genç
Komünistler Birliği kuşağının; yaşamın gerçekliği önüne
güçlü bir barikat ördüğünde, o barikatı yıkarak aşmak ve
çok cansız bir kıvılcım bile olsa onu aleve çevirerek, mücadeleyi sürdürme bilinci çok güçlüdür.
İşte Ostrovski de bu bilinçle 1930-1934 yılları arasında
dört yıl boyunca yatalak ve kör halde “Çelik Böyle Sertleşti” (Ve Çeliğe Su Verildi) kitabının bir ve ikinci cildinin
üzerinde çalışır. Ostrovski’nin fiziksel gücünden geriye
kalan sadece güçlü sesidir. Elbette en önemlisi de sağlam bir beyninin olmasıdır. Beynini korumak ve sağlamlaştırmak insanı insan yapan düşüncelerini, inandığın
davanı ve kişiliğine şekil veren partini korumak ve güçlendirmekle aynı anlama gelir.
Ostrovski, yaşamı boyunca önüne çıkan bütün engelleri
durmaksızın çalışarak ve emekle aşmış olmanın gücü
ve güveniyle, şimdi de hayatın dayattığı yatalaklığa ve
körlüğe teslim olmamak ve onun üzerine çıkmak için
iradi bir çabanın içine girer.
“(...) Körlük, dehşet verici bir şey ancak körlük bile fethedilebilir. Bundan çok daha tehlikeli başka bir şey var:
Tembellik...” (Selam Yaşam Ateşi, syf: 12) Ostrovski işte
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böyle kendi kafasında çözümlemiştir içinde bulunduğu
durumu ve bunun çözüm yolunu. Yazarak katkı sunacaktır hem geleceğin sosyalist toplumuna ve gençliğine,
hem de yatalaklığını ve körlüğünü yenerek parti saflarına
geri dönecektir.
“Çelik Böyle Sertleşti” isimli ilk kitabındaki kahraman
Pavel Korçagin, Ostrovski’nin kendisidir, yani kitap bir
anlamda Ostrovski’nin otobiyografisidir. Ama tek başına
da bir biyografi değildir. Aynı zamanda kendisiyle aynı
cephede ve aynı inşa sürecinde yer alan kahramanların
duygularını, düşüncelerini, zorluklar karşısındaki direngenliklerini olduğu gibi gözler önüne seren güçlü, edebi
bir eserdir. Ostrovski ilk kitabına, ilk baskılarında “Ve Çeliğe Su Verildi” daha sonraki baskılarında ise, “Çelik
Böyle Sertleşti” isimlerini vermesinin yaşamdaki karşılığını; “Çeliğe, büyük ısı ve ani soğutmayla tav verilir. Bu
onu sağlam kılar, bu yüzden hiçbir şey onu kıramaz. Ve
bizim kuşağımıza da öyle tav verildi mücadelede ve çetin
sınavlarda. Hayatın saldırılarına karşı dayanmayı böyle
öğrendik...” diye özetler. (Selam Yaşam Ateşi, syf: 82)
Kitap en küçük bir abartma olmaksızın sadece gerçeği
anlatır. İlk kitabını yazarken Ostrovski’ye rehberlik eden
en önemli şey, doğru olmayan hiçbir şeyi söylememe kararlılığıdır.
Kitap, yaratıcı bir çalışmadan beklenen güçlü bir içeriğe
sahiptir. Ostrovski’nin “Çelik Böyle Sertleşti” isimli kitabının bazı fasikülleri ilk olarak, daha önce editörlüğünü
yaptığı Molodaya Gvardia dergisinde, daha sonra da bir
kitap olarak yayımlanır. Ostrovski daha ilk kitabı yayımlanır yayımlanmaz çok geniş bir okuyucu kitlesi arasında
tanınır. Eserini hakkıyla değerlendiren, anlayan ve kendi
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hayatının içinden olduğu için seven okuyucuları olur.
Özellikle de gençleri, kitaptaki kahramanların komünizm
davasına olan inanç ve bağlılıkla bütün zorlukları aşma
azmini kendilerinde bulmaları çok etkiler. Kitapta anlatılan Ukrayna Genç Komünistler Birliği’nin üyeleri hem iç
savaşta, hem de inşa sürecinde en önde yürüyen yeni
insan ve emek kahramanlarıdır. “Dostluk, dürüstlük, kolektivizm, insancıllık-bunlar bizim yoldaşlarımızdır. Cesaret ve kahramanlığın eğitimi; Devrim’e fedakarca
bağlılık ve düşmana karşı nefret duymak- bunlar bizim
yasalarımızdır...” (Selam Yaşam Ateşi, syf: 62)
Bu arada Ostrovski, 24 Haziran 1934’te Moskova Proleter Yazarlar Birliği’ne üye yapılır. Ostrovski önüne hedefler koyarak ileriye doğru yol alır. Örneğin; “Çelik Böyle
Sertleşti”nin ikinci kitabının da bitiriliş tarihi olarak Genç
Komünistler Birliği’nin 15. kuruluş yıldönümünü hedefler
ve hedeflediği tarihte de sonuca ulaştırır. Genç Komünistler Birliği Merkez Komitesi Ukraynaca olarak iki kitabı
tek cilt halinde yayımlama kararı alır. Genç Bolşevik Yayınevi (Harkov) ise kitapları Birlik’in 15. kuruluş yıldönümü için yayınlar. İlk baskı 10.000 adet olur. Ayrıca
1935’te Ukrayna film stüdyosundan gelenlerle birlikte
Ostrovski, “Çelik Böyle Sertleşti” kitabının film senaryosunun hazırlık çalışmalarına başlar. Roman dünyanın
hemen hemen bütün ülkelerinde sayılamayacak kadar
çok dile çevrilir. En çok satılan ve en çok basılan kitaplar
arasında yer alır.
Çünkü kitaptaki bütün karakterler ve yaşanan olaylar iyi
veya kötü, olumlu veya olumsuz yanlarıyla, acılarıyla birlikte mutlulukları da gerçekte nasılsa, olduğu gibi betimlenir. Nitekim Sovyet Edebiyatı gerçeğin edebiyatıdır.
Bugünün ve geleceğin sosyalist gerçeğinin edebiyatıdır.
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Ostrovski de eserleriyle Sovyet sosyalist gerçekçi edebiyatının bir parçasıdır. Aradan yıllar geçtikten sonra Ostrovski’ye bu ilk kitabıyla ilgili olarak düşünceleri
sorulduğunda; “Eğer kitabı bugün yazsaydım, daha düzgün, daha iyi yazılmış olurdu; ancak önem ve cazibesinin büyük bölümünü yitirmiş olurdu. Kitapta nelerin
olduğu anlatılıyor, nelerin olmuş olabileceği değil. Ve bu,
onun esas üstünlüğüdür. O bir hayal ürünü değildir ve
bir öykü gibi yazılmamıştır...” der. (Selam Yaşam Ateşi,
syf: 65)
Ostrovski’nin bütün hayatı yazmak ve eğitim üzerine kuruludur. Akşamları parti gençleriyle eğitim çalışmaları
yapar. Bir taraftan da kendi eşini bir Bolşevik yapabilmek
için çok emek harcar ve sonunda bunu başarır. Diğer taraftan sürekli olarak partinin politikalarını öğrenmeye ve
anlamaya çalışır. Yatalak ve kör iken de yaşama dört elle
sarılarak, kendini Kızılordu’nun bir savaşçısı gibi parti
saflarında görür. Bunlarla birlikte, yeni yeni eserler verebilmek için kendini geliştirmeye ve bilgisini arttırmaya çalışır.
24 Kasım 1935’te Sovyet hükümeti, Ostrovski’nin “Çelik
Böyle Sertleşti” eserindeki başarısına çok büyük değer
verir ve yazarı Lenin Madalyası’yla ödüllendirir. Ostrovski
için bu büyük bir onur ve manevi güçtür. Kendisine duyulan bu güveni boşa çıkarmamak için her koşulda başarmaya koşullandırır kendini. Ve bununla ilgili duygu ve
düşüncelerini Bolşevik Parti’nin önderi Stalin’e bir mektupla iletir; “Amansız hastalık beni yatağa düşürdü, fakat
Lenin-Stalin Partisi’nin bana, genç işçiden yetişen Sovyet yazarına verdiği silahı kullanarak, Bolşeviklere özgü
büyük heyecan ve kararlılıkla düşmanlara darbeler indirmeyi sürdüreceğim.” (Çelik Böyle Sertleşti - I, syf: 11)
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Genç sosyalist yazar Ostrovski; hem Sovyet hem de
Dünya Edebiyatı’yla ilgili bütün bilgileri araştırır, inceler
ve hayatın gerçekleriyle ilgili geniş bir bilgi sağlar. Dünya
halklarının kültürleriyle ilgili en güzel eserleri tanımak için
çabalar. Öğrendikleri, kavradıklarıyla birlikte bakış açısını
genişletir. Ve pratikteki tecrübesini Marksist-Leninist teorinin ışığında irdeler. Ancak bu şekilde yazılan eserin gerçek değerinden emin olunabilir. Ostrovski, toplumun
gelişmesiyle orantılı bir ilerleme içinde olmayı başarır. Ve
sosyalist, genç bir yazar olarak yaşamdan, mücadeleden
hiçbir zaman kopuk değildir. Halktan, mücadeleden
kopuk olmak; tıpkı kendi laboratuvarında tek başına yazdıklarının kimyası ve anatomisiyle uğraşan kapitalist toplumun burjuva bilim adamları gibi olmak demektir. Bu da
toplum içinde yaşanan her şeye karşı, sadece ilgisiz bir
seyirci olarak kalmaktır. Ostrovski, Sovyet Edebiyatı’nı
ve bütün Sovyet yazarlarını tanıyabilmek için inatçı bir
çabayla sürekli okur. Eskiden beri kitaplara karşı var olan
açlığını, yatalak olduğu bu dönemde doyasıya gidermeye çalışır.
Bu dönemde Sovyet yazarlarının görevlerinden biri ve en
önemlisi de, insanların kafasındaki eski kapitalist toplumun kalıntılarını temizlemek ve yeni sosyalist toplumun
yarattığı yeni sosyalist insanın, fedakârlık, kahramanlık,
dürüstlük, halka ve vatana bağlı, cüretli ve mücadelenin
en önünde olmak gibi erdemlerini görmesini sağlamaktır.
Ostrovski, böyle kitapları da “...yalnızca ön saflarda yürüyen, mücadelenin ateşiyle tutuşan, her yenilgide kalbi
kanayan, her zaferde halkımızla birlikte mutlu olan birisiancak o, heyecanlandırıcı ve gerçekçi bir kitap yazabilir...” (Selam Yaşam Ateşi, syf: 50) derken, Sovyet
yazarlarının üzerine düşen o büyük sorumluluğu hangi
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koşullarda ancak yerine getirebileceğini çok açık bir dille
ortaya koyar. Sovyet yazarlarının, babalarıyla birlikte yıllarca cepheden cepheye vatanın her karış toprağını dolaşmış ve şimdi de sosyalizmin inşası için sonsuz bir
sabır ve emekle çalışan fedakar genç insanları anlatması
onur vericidir. Çünkü bu insanlar cesur ve dürüst, kahramandırlar. Ostrovski, Sovyet Edebiyatı’nda böyle karakterlerin (genç emek kahramanları) çok az olduğunu
söyler. Ardından da “Hayatımız kitaplarımızdan daha
kahramancadır” diye ekler. (Selam Yaşam Ateşi, syf 42)
19 Haziran 1936’da Sovyet Edebiyatının Proleter Temsilcisi ve Sovyet Yazarlar Birliği’nin ilk Başkanı Maksim
Gorki ölür. Gorki’nin ölümü, Ostrovski’yi çok derinden etkiler ve bundan büyük üzüntü duyar. Gorki’nin ölümünün
ardından “... Onsuz yetim kaldık...” der. (Selam Yaşam
Ateşi, syf: 225)
Maksim Gorki, edebiyatta basitliğe, vasatlığa ve bayağılığa karşı acımasız savaş açan sosyalist-gerçekçi bir yazardır. Gorki’nin ölümüyle, yeni Sovyet toplumunda
edebiyata yeni giren, içinde kendisinin de olduğu genç
kuşağın yazarlarına çok büyük bir sorumluluk düştüğünün farkındadır Ostrovski. Ve Maksim Gorki’nin bütün
eserlerini, Sovyet edebiyatına kattıklarından öğrenmek
ve kendini daha da geliştirmek için büyük bir çabayla
okur. Sosyalist kültürün Sovyet toplumundaki ilk temsilcisi olan Maksim Gorki’nin yolunda, sosyalist bakış açısıyla Sovyet Edebiyatı’nda, yarattığı yeni karakterle ve
yeni tarzla Sovyet Edebiyatı’nın yeni ustalarından olan
Ostrovski de ilerler.
Sovyet Edebiyatı’na Genç Komünistler Birliği’nin saflarından gelen Ostrovski, zamanla yarışırcasına aralıksız
1326

ustalarimiz
çalışarak yazmayı hedeflediği eserleri ve yapmayı planladığı bütün işlerini bir an önce bitirmek ister, çünkü
ölümle yaşam arasındaki o ince çizginin üzerinde gidip
geldiğini fark eder. Her geçen gün sağlığı daha da kötüye
gider. “Yaşamak için acele etmeliyim- bunu hatırlayın! İyi
bir savaş atı gibi, yaşam beni terk etmeden önce hedefe
ulaşmak için yarış ediyorum (...) bütün geçmişin yeniden
bana ait olduğunu hissetmekten dolayı mutluyum- mücadele ve emek, inşa çalışmamıza katılım, zafer sevinci,
başarısızlıkların acısı. Mutluluk bu değil mi? ...” (Selam
Yaşam Ateşi, syf: 200)
Ostrovski Bunun için hızla yazmayı planladığı kitabının
üzerinde çalışmaya başlar. Bu kitap Ekim devrimi sonrası olan genç kuşağa içinde yaşadığı bu mutlu günlere
nasıl gelindiğini, düşmanlarının kimler olduğunu ve vatan
toprağının her koşulda savunulması için çok güçlü nedenlere sahip olduklarını göstermek istediği, iç savaş yıllarını, tarihi akışı içinde anlatacağı bir kitap olacaktır. Bu
romanın ismi Kasırga Çocukları (Fırtına Çocuklarındır.
Bu romanı yazabilmek için iç savaş yılları ve sonrasıyla
ilgili belgelere ihtiyaç duyar. İç savaş belgeleriyle ilgili
materyalleri incelemek için Moskova’ya gider. Ayrıca Kızılordu Genelkurmayı ve iç Savaş Tarihi Yayın Kurulu da,
anlatacağı tarihi kesitle ilgili her türlü yardımı yapar.
Ostrovski, Fırtına Çocukları’yla ilgili romanının çalışmalarına 1934’te başlar. Ve Fırtına Çocukları’nı yazmaya
başladığında; “... bugün bir yazar gibi yazmaya başladım
(...) hayatta karşılaşmadığım karakterler yaratarak, asla
katılmadığım olayları betimleyerek...” (Selam Yaşam
Ateşi, syf: 65) şeklinde kendini ifade eder. Fırtına Çocukları’nın hikâyesi Ukrayna’nın bir bölgesinde geçer. Sovyet topraklarındaki iç savaş yılları, 1918’in sonları,
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1919’da Alman birliklerinin tahliye edilmesi ve işçi sınıfıyla köylülerin, Polonyalı toprak sahipleri ve burjuvaziye
karşı yürüttüğü çetin mücadeleyi anlatan bir romandır.
Ostrovski, Fırtına Çocukları’nın ilk kitabını iki buçuk yıllık
bir çalışmayla ölümünden birkaç gün önce bitirir. Aslında
düşündüğü roman, bir bütün olarak üç kitaptan oluşur.
Ama ölümüyle birlikte geride ikinci ve üçüncü kitaba dair
bazı çalışma taslakları ve başlangıçlar kalır. Ama son
anına kadar hep üç kitabı da bitirme isteği ağır basar:
“Kalbimin derinlerinden, kitapların üçünü Ekim Devrimi’nin yirminci yıldönümüne kadar bitirmeyi umuyorum.
Ancak ne yazık ki, bunun için söz veremem, çünkü bir
Bolşevik verdiği sözü tutmalı. Ve benim kalleş sağlığımın, verebileceğim herhangi bir tarihi iptal etmesi her
zaman olası. O halde, eğer umutlarım gerçekleşirse,
bunun mutluluğu daha büyük olur.” (Selam Yaşam Ateşi,
syf: 84-85)
Bunun yanı sıra Nikolay Ostrovski’nin annesine, dostlarına gönderdiği mektuplardan, makaleler, konuşmalar ve
röportajlardan oluşan “Selam Yaşam Ateşi” isimli bir kitabı da yayımlanır. Kitabın içindeki bütün anlatımlara,
materyallere bir arada bakıldığında, Ostrovski’nin yaşamında ve kişiliğindeki yeni insanın erdemlerine ait güzelliklerin canlı bir belgesi görülür. Aslında makaleler ve
mektuplardan oluşan bu kitap, Ostrovski’nin daha başka
şekilde yazabilmek için yaşayamadığı hikayesinin vereceği mesajı, bu haliyle de vermiştir.
Ostrovski’nin, ölüme en yakın olduğu anda, kafasındaki
tek düşüncesi Madrid halkının faşizme karşı direnişidir.
Komsomolskaya Pravda bürolarına telefon ederek
“Madrid direniyor mu?” diye sorar. O anda Madrid,
Franko faşizmi tarafından kuşatılmıştır.
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Madrid’in direndiğini duyan Ostrovski neşeyle bağırır:
“Aferin onlara! O halde ben de direnmeliyim.” (Selam
Yaşam Ateşi, syf: 23). Kendini halkın haklı mücadelesinden koparmayan ve bütün enerjisini, gücünü dünyadaki
en anlamlı şey; kahramanlıklarla dolu komünizm davasına adanmış onurlu bir yaşamdır, karşımızda duran.
Devrimci yazar Ostrovski’nin ölmeden önce yazmak istediği başka eserler de vardır. İlk eseri olan “Çelik Böyle
Sertleşti”nin üçüncü ve son kitabını da, romanın kahramanı olan “Korçagin’in Mutluluğu” ismiyle yazmak istemiştir. Ayrıca yazmayı düşündüğü bir de çocuk hikayesi
vardır. Ardından bilim-kurgu denemesi üzerinde de çalışmayı planlar. Neredeyse yaşadığı son güne kadar çalışan Sovyet yazarı Nikolay Ostrovski, 22 Aralık 1936’da,
32 yaşındayken Moskova’da ölür. Ve yaşamı, mücadelesi, kişiliği ve kültürüyle Sovyet ve Dünya Edebiyatı’na
zengin bir materyal ve içerik kazandırır. Bunu sağlayan
da Sovyet topraklarındaki sosyalist yeni toplumun içinde
yetişip, büyüyen sosyalist kültürle donanmış genç yeni
insanlardaki erdemlerdir. Ostrovski’yi ve eserlerini birçok
yazardan farklı kılan da, içinde bulunduğu toplumun yarattığı kahramanların, kitap sayfalarından tekrardan hayatın içine dönerek yaşamın gerçeğini ifade etmesidir.
Bu öyle bir gerçektir ki, ancak örgütlü, ortak mücadelenin
her türden sorunun üstesinden gelme gücü verdiğini
hem kör hem de yatalak olan komünist yazar Ostrovski’de görmek mümkündür. Ancak bu durumuna, büyük
komünizm davasına inanç ve bağlılığı olmasa dayanamayacağını ifade eder. Yani Ostrovski’nin en büyük
gücü, insanlığı gelecek güzel günlere götürecek olan komünizm davasına olan bağlılığıdır. Tepeden tırnağa gerçek bir komünist olan Ostrovski, tam da o güne kadar
yaptığı programlı çalışmaların, araştırmaların, çabaların
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ve emeğinin karşılığı olan yaratıcı ve zengin ürünlerini
Sovyet ve Dünya Edebiyatı’na katacakken aramızdan
ayrılır. Ama bugün de Genç Komünistler Birliği’nden yazarlığa geçen Ostrovski’nin hayata dair ne varsa onu
canlı ve somut sözlerle anlattığı çok güzel kitapları vardır. Ostrovski’nin de anlatmaya çalıştığı gibi, bir yazarın
görmek isteyeceği en müthiş şey, eserlerinin kendisi öldükten sonra da bütün insanlığa, bütün dünya emekçi
halklarına hizmet edebilecek nitelikte ve zenginlikte olmasıdır. Ve bugünden geçmişe uzandığımızda, emek
kahramanlarından sosyalist yazar Nikolay Ostrovski, yaşadığı hayat ve yaptığı çalışmalarla bu anlamlı sonuca
ulaşmıştır. Nikolay Ostrovski, Sovyet ve Dünya Edebiyatı’nda sosyalist gerçekçiliğin köşe taşı olarak tarihe adını
yazdırır.
KAYNAKLAR:
1- Selam Yaşam Ateşi ( Nikolay Ostrovski)
2- Çelik Böyle Sertleşti 1 -2 ( Nikolay Ostrovski)
3- Kasırga Çocukları ( Nikolay Ostrovski)
4- Eserler Cilt-15 (J.V Stalin) (BİTTİ)
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GIARDANO BRUNO 1548-1600
Tavır Dergisi - Şubat 2008
Şimdi gecedir ve Bruno, ustası Kopernik’in kitabını okuyor. Bu kitabı zaten zor buldu ve gizlice okuyabiliyor
ancak. Ki bu satırlara değen gözlere selam olsun, çünkü
doğru tahmin ettiniz: Bu yazı filozof, şair ve astronomi
bilgini Giordano Bruno’nun macerasına dair. O halde serüvene devam edip açalım tarihin perdesini.
Bruno’nun gizlice okuduğu kitabın tam adı şudur:
“Torn’lu Nikola Kopernik’in Gök Kubbelerin Dönmesine
Dair Altı Kitabı” Kopernik bu eserinde bahsettiği sonuçlara hangi yoldan vardığına ilişkin der ki; “... yıldızların,
dünyamızın çevresinde döndükleri inancına dayanarak
gök olaylarını çözemiyorum. Birde tersini deneyeceğim.
Dünyamızın onların çevresinde döndüklerine inanarak
bakacağım gök olaylarına...”
Kopernik’e gök olaylarını çözdürtmeyen bakış açısı, dinkilisenin bakışıdır. İkincisi ise bilimsel bakıştır ve öyle
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baktığı için gerçeği görebilmiştir Kopernik. O gerçeği
bugün bilmeyen yok gibidir: Dünyanın biçimi küre şeklindedir... Dünya diğer gezegenlerle beraber güneşin etrafında dönüyor... Ama bu bilgiler o günün dünyası için
sarsıcıydı. Çünkü din hakim ideoloji konumundaydı ve
bu haliyle de, bilime gelişeceği bir zemin bırakmıyordu.
Bilim dinsel zeminde olacak ve ona hizmet edecekti. Değilse, şeytan işi bir sapkınlık sayılıyordu bilim...
İşte bu yüzden uzun süre kitabını yayınlayamadı Kopernik.
Çünkü Engizisyon tarafından sapkınlıkla suçlanıp yakılmak, ciddi bir ihtimaldi. Öyle ya, yeni bilgiler, eski hurafeler
üzerinde kurulu saltanatları sarsar her zaman. Taht sahipleri bu sarsıntıdan korktukları için, hayata dair yenilik içeren
bilimsel-devrimci düşüncelere daima düşman olurlar.
Biraz önce, Kopernik için “Bruno’nun ustası” dedik ama
fikri bir rehberlikten ibarettir bu ilişki. Zira Kopernik, kitabının yayınlandığı yıl olan 1543’te ölmüş, Bruno ise
1548’de doğmuştur. Ki bir asker ve şairin oğlu olarak
dünyaya gelen Bruno, on dört yaşında Dominiken tarikatına ait bir manastıra girdi. Ve bir Dominiken papazı
olacak şekilde yetiştirilmeye başlandı.
Adını, kurucusu Dominik ve Guzman’dan alan bu tarikatın üyeleri, kendileri için “tanrının köpekleri” diyorlardı.
Bayraklarındaki sembol, ağzında meşale tutan bir köpek
başıydı. O denli bağnaz ve kıyıcılardı ki, kısa sürede Engizisyon’un köpeği olarak ün yaptılar. Engizisyon soruşturmalarında ve işkencelerde görev yaptılar. Tarikatın adı
en çok bilineni Akınyolu Thomas (1227-1274) isimli filozof-din bilginidir. Aristo’nun düşüncelerini hristiyanlığa
yedirerek kullanmıştır. Yazdığı “Din Bilgisinin Esasları”
kitabı, türünün klasik eserlerindendir.
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Genç Bruno’nun girdiği manastır, işte bu Dominiklerin
elindeydi. Kendilerince klasik eserlerden oluşan, epeyce
geniş kitaplığı vardı manastırın. Ve öğrenme arzusuyla
dolu olan Bruno, ha bire okuyordu. Kısıtlı imkanlar içinde,
insanlığın oluşturduğu ve insanları oluşturan birikimi
özümsemeye çalışıyordu. Eski Yunan filozoflardan Arap
bilginlerine kadar, okuma eylemini sürdürüyordu.
Okudukça, araştırdıkça, düşündükçe, din büyüklerinin
yazdıklarının akıl dışı ve karanlık olduğunu fark ediyordu.
Onların dillerinde cehennem azabı, şeytan, günahtan
başka bir şey yoktu. Her şeyi getirip bir biçimiyle onlara
bağlıyorlardı. Hepsinin özeti de aynı yere çıkıyordu: Ey
insan sen bir günahkarsın! Cehennemde cayır cayır yanmak istemiyorsan, boyun eğmelisin.
Görünürde tanrıya boyun eğmek kılıfına sokulmuştu bu
tahakküm ilişkisi. Ama işin aslında din büyüklerine, krallara ve çeşitli derebeylerine kul köle olmak dayatılıyordu
halka. Baş eğmeyenler ise “zındık”, “kafir”, “cadı” sayılıp
Engizisyonun hışmına uğratılıyorlardı. Yüzünden kan
damlayan besili papazlar, yoksul insanları dinsiz diye işkenceden geçirip yakıyorlardı.
Bir yandan okudukları, bir yandan gördükleri Bruno’nun
iç dünyasında fırtınalar yaratıyordu. Bilimin rüzgarı
köhne hurafeleri savuruyor ve Bruno’nun bilincini keskinleştiriyordu. Ki okumak Bruno için gerçekten de bir eylemdi. Çünkü yasaklı kitapları edinmek, cesaret işiydi.
Üstünde bulunsa başı belaya girerdi. Ama böylesi olasılıklar yüzünden, okumaktan vazgeçemezdi. Korkuyordu
belki ama korkusundan daha büyüktü yüreği. Ve işte o
büyüklük karşısında küçülüyordu cümle korkular. Zulalar
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yapmıştı kitapları için. Ama esas zulası kafasının içiydi
elbette...
İşte bu okumaları sonucunda Akinyolu Thomas’ın zindanından Aristo’nun bahçesine çıktı Bruno. Ve giderek Aristo’nun yanılgılarla dolu bahçesinin duvarları olduğunu
keşfetti.
Engel tanımayan ruhu, o duvarları da aştı. Artık bilim dışı
hiçbir şeye boyun eğmeyecek, sadece bilimin peşinden
gidecekti.
Tanrının köpeği değil, ama aşığı olmaya hazırdı. Öyle de
oldu...
Ondaki değişimin, manastır ortamında hissedilmemesi
mümkün değildi. Bruno göz hapsindeydi. “sapkın” olduğundan şüphe ediyor ve bir açığını bulmak için pusuda
bekliyorlardı.
Bruno ise, sıradan papazlık işlerine devam ediyordu. Doğanları vaftiz ederken, ölmek üzere olanlara da günah
çıkartıyordu. Böylece doğum ve ölüme yakından tanık
oluyordu. Ne kadar da doğal, ne kadar da birbirini tamamlayan dönüşümlerdi bunlar...
Böylesi işler için, manastır dışına çıkıp Napoli’ye gittiğinde, yasak kitaplar edinmeye devam ediyordu. Kopernik’in kitabı da eline böyle geçmişti. Ve yeni bir yol
açmıştı ufkunda.
Adımladıkça Kopernik’in sınırlarına da ulaştı. Ve artık
geri dönülmez bir biçimde anladı ki; fokur fokur kaynayan
cehennem ile, içinde hürilerin dolaştığı cennet arasına
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sıkışmış bir mekan değildir dünya. Güneşin çevresinde
bulunan bir gezegendir. Ama, daha da ötesi olmalıydı
Bruno’ya göre. Gerçi Kopernik, ötesine geçmek istememişti belki ama onu da aşan bir adımın eşiğindeydi
Bruno. Güneşe benzeyen başka yıldızlar da olmalıydı
evrende. O halde Demokrat, Epikür, Kukretius gibi materyalist filozoflar haklıydı: Evren sonsuz ve güneşler sayısızdı...
Bruno’nun gözleri, kamaşarak açılıyordu bu hakikat karşısında. Çıktığı yolda sadece kilisenin değil, dünyanın
duvarlarını da parçalamıştı.
Gözlerinin önünde uzanıyordu artık evrenin sonsuzluğu
bilgisi. Ve Bruno şahsında insanlık, bu bilgiyi kavramanın
yeni bir adımını daha atıyordu. Ki daha önce, bu bilginin
eşiğine gelen kimileri, korkuya kapılıp geri dönmüşlerdi.
Ama Bruno, bilimi meşale yapan insanlığın yolundan
şaşmadı, beynini ve yüreğini açtı bilimsel gerçekliğe...
Bir yanda içinde gezegenler, yıldızlar olan uzayın sonsuzluğu, diğer yanda gözle görünmez zerreciklerden oluşan sonsuzluk...
Ve bu ikisini kavramaya çalışan insanlığın o andaki adı:
Bruno!
Karanlık zihinlerin kara cübbeleri, Bruno’nun etrafında
yaptıkları pusudan çıkmakta gecikmediler. En nihayetinde 130 maddelik bir suçlama listesi hazırladılar.
Suçlayıcılar için, Bruno’nun durumu net sayılırdı. Hemen
katledebilirlerdi ama kılıfına uygun olmalıydı bu iş. Ne de
olsa, kendi tarikatlarından sayılırdı hala. Oysa, insanlığı
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karanlığa mahkum eden din bezirganlarının yolundan çıkalı çok olmuştu Bruno. Artık, bilimin aydınlık yolunda
ilerleyen insanlığı taşıyordu omuzlarında...
Papaz cübbesini çıkartmanın vakti gelmişti. O da öyle
yaptı ve halkın giysilerine büründü. Bir de kılıç kuşandı.
Bundan böyle silahlı bir filozof, şair ve bilim aşığı olarak
devam edecekti macerasına. Ki insanlığın bilimle silahlanmış yüzüydü Bruno. Tam da bu nedenle kaçaktı, illegaldi ve ayrılıyordu İtalya’dan... şehirden şehre, ülkeden
ülkeye sürdürdü firari yaşamını. Her gittiği yere taşıdı bilimin ışığını. Ama bu aydınlık, ürkütüyordu o kaftanlı
muktedirleri. Öyle ya, halkın gözü bir açılırsa, kendilerine
soylu diyen soysuz haramilerin gerçek yüzünü görürdü.
Görmesinlerdi.
Halkın gözü hep kör kalsındı. Bilimsel düşünce tehlikeliydi ve Bruno, yakılması gereken bir zındıktı. Hal böyle
olunca, hiçbir yerde uzun süre kalamıyordu “Ve serüvenciler düşer yollara...” misali, devam ediyordu büyük yolculuğuna. Çünkü o bir aşıktı. Bilim aşkıydı Bruno’yu
yollara düşüren. Tehdit, emir ve fermanlara pabuç bırakacak biri değildi. Muktedir sofralarında zıkkımlanmak
için, ruhunu satacak bir riyakar hiç değildi.
Bruno, bilgisinin ateşini gittiği her yere taşımaya devam
etti. Ve özetin özeti olarak, savunduğu düşünceler şöyleydi: “...Kopernikus sisteminden esinlenerek evrenin
sonsuzluğunu kavramış. Tanrının da, varsa eğer, ancak
böyle bir sistem içinde, sonsuzlukta gerçekleşebileceğini
düşünmüş.
Aristoteles’in evreni bölümlere ayırmasını açıkça gülünç
buluyor. Ona göre gök, sonsuz evrendi. Akıl için iki son1336
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suz olmayacağına göre Tanrı ve Evren bir ve aynı şeydiler.
Tanrı evrenin yaratıcısı değil, kendisidir. Yaratılan birey
yoktur, olmakta olan bir şey vardır. Ne yaratan vardır, ne
de özgürce bir yaratma işi. Bunların yerine doğayı ve meydana gelme zorunluluğunu koymamız gerekir. Ölüm hayatın bir değişmesinden başka bir şey değildir. Sadece her
şey sürekli olarak değişir, o kadar. Bu değişim sonsuzdur.
Tohumlar başka tohumlara yönelirler, değişirler. Örneğin
tohum, ot olur, başak olur, ekmek olur, kan olur, insan tohumu olur. İnsan tohumu insan olur, ceset olur, toprak
olur, bitki tohumu olur. Bu değişmeler ve yenileşmeler
sonsuza kadar sürüp gidecektir.”
Böylesi düşünceler, dinsel taassup altında inleyen Avrupa için sarsıcıydı. Engizisyonun zulmü, şafaktan önceki zifirisini yaşıyordu. Dillerinden İsa’yı düşürmeyen
egemenler, yoksulların felaketine sebep olarak semiriyorlardı. Bu sömürü çarkına fikri veya fiziki olarak çomak
sokanların karşısına Engizisyonu çıkartıyorlardı. İşte bu
tablo içinde, sözünü sakınmadan konuşan Bruno da
“tehlikeli” sayılıyordu. Kendisinden önce ismi geliyordu
gideceği şehirlere. Ve sinsi gözler, her adımını izliyorlardı. Cenevre’deki günleri, böyle bir kuşatma altında
geçti. Katıldığı tartışmalarda, bilim adamı geçinen sahtekarları teşhir edince, hapishaneye bile atıldı. Neyse ki
tutsaklığı kısa sürdü ama kenti terk etmek zorunda kaldı.
Serüvenciler için “Ne bir adresleri vardır onların, nede
aşktan başka bir sığınakları” diyen şarkı, doğrudur elbette. Ve yeni mekanı Fransa’daki Tuluz Üniversitesi
oldu Bruno’nun.
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Küflü hurafeleri yineleyen hocalara hiç benzemeyen
bu bilim aşığını, ilgiyle dinliyordu öğrencileri. Çünkü
öğrencilere bilim aşkının ne ve nasıl olduğunu somutluyordu Bruno. Onun bilimsel aşkınlığından, şairliğinden ve düşüncelerinden ürken diğer hocalar, Bruno’yu
zındıklığıyla baş başa bırakıp “şükretmeye gittiler Tanrıya, papaza, krala / acılarımız üstüne cenneti kuranlara”3
Bruno ise, orada daha fazla kalamayacağını görerek,
Paris’e gitti. O Paris ki, daha yeni yıkanmıştı Hügenotlar’ın kanıyla. Fransız Calvinistleri olan Hügenotlar, “zındık” sayıldıkları için “Saint Barthelemy Gecesi” denilen
katliama maruz kalmışlardı. 1572 yılının 23- 24 Ağustos
gecesinde, Paris’te binlerce Hügenot öldürülmüştü. Katliam öncesi, Flügenotlar’ın evlerine haç işareti çizilmişti.
Ve o gece, işaretli o evlerde oturanlar çoluk çocuk demeden öldürüldüler. Sokaklara çıkartılıp boğazlandılar
ve cesetler, Seine nehrine atıldı.
O gecenin Paris’i bir yandan işte böyle kan ağladı, bin
yandan da Saray’ın pencerelerinden yükselen kahkahalara tanık oldu. Katliamı o pencerelerden izleyen soylular, gülüyorlardı çünkü. Ki değişik mezheplerden
insanları kışkırtıp birbirlerine kırdıran egemenler, dökülen
kanla yağlıyorlardı sömürü çarkını...
Paris’e gelişinden bir süre sonra, kralın huzuruna çıkartıldı Bruno. Kral, onun bilimsel yetkinliğinden etkilendi.
Ama bu etkinin kapsamı, kral için ilgi çekici yeni bir eğlenceye sahip olmaktan öte değildi. Bruno bu durumu
kabul edip, tahtın dibinde uslu uslu oturursa, unvan ve
zenginlik elde edebilirdi.
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Saray uleması olarak, şatafatlı bir yaşam sürebilirdi. Ne
kaçma kovalamalar ne de tehdit ve tehlikeler, hepsi geri
de kalırdı. Ama bu, elbette krala uşaklık etmek şartına
bağlıydı. Böylesi bir soytarılık için, yola çıkmamıştı
Bruno. Dahası, haddinden fazla uşak ve kral, insanlığın
yolunu kesmek için uğraşıyordu zaten. Onlardan biri olmayacaktı.
Kral eteği öperek, elde edilen unvan ve zenginliğin, zerre
kıymeti yoktu Bruno için. O bir kapıkulu değil, bilim savaşçısıydı. Ölüm tehditlerine teslim etmediği ruhunu,
rahat yaşam tekliflerine de satmayacaktı. Nitekim dilini
tutmadığı gibi, şaha kaldırdı yine.
Ve bilimin yücesinden, sahtekarlığın düzüne inmediği
için hakkında fermanlar çıkartıldı. Bunun üzerine, Fransa’yı da terk edip İngiltere’ye geçti...
İngiltere’nin bugün de meşhur olan Oksford’unda bilimsel
tartışmalara katıldı. En bilgili profesör diye karşısına çıkartılanların hurafelerini, çöplüğe yolladı. Ama yarasalar
gibi gözleri yobazlık karanlığına alışan Oksford ulemaları, bilimsel aydınlığa tahammül edemediler. Bir kez
daha yol görünmüştü Bruno’ya. İngiltere’de kalamazdı
artık...
Ülkeler, şehirler değişiyor ama, dinsel gericilik her yerde
hep aynı kalıyordu. Kendisi gibi düşünmeyeni susturup
yok etmek üzerine kuruluydu gericiliğin iktidarı. Ki onlara
göre Bruno, katli vacip bir zındıktı. Yakılmalıydı. Ama
henüz değil. Çünkü, henüz ele geçiremediler.
Cenevre, Tuluz, Paris, Londra, Magburg, Vittenberg,
Prag, Frankfurt... Avrupa’yı dolaşıyordu Bruno. Her gittiği
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yerde bilimin gücüyle konuşuyor ve karşısına çıkartılan
yalan bezirganlarını alt ediyordu.
Böylece suçlarını büyütüyordu Bruno. Suçu malumdu:
Bilim... Bir hakikat dervişi ve bilim aşığı olarak, şehirden
şehre dolaşan Bruno, vatan özlemi de çekiyordu elbette.
Bu arada, Dominiken Tarikatı da onu ele geçirmenin ince
hesaplarını yapıyordu. Çünkü, Bruno’nun bir dönem kendilerinden olmasını bir leke olarak görüyorlardı. Temizlenmesi gereken bir leke...
Kirli masalarından pis hesaplarla kalktılar. Plan şuydu:
Venedikli bir soylu, Bruno’yu davet edip bilimsel çalışmalarına güvenli bir ortam sağlamayı vaat edecekti. Öyle
de yaptı. Tuzaktan habersizdi Bruno. Bir ihtimal, aklından
geçmiştir. Ama başına gelebilecek her şeyi, çoktandır
göze alıyordu zaten.
Kalkıp gitti Venedik’e. Ölecekse de vatanında ölmeliydi...
Geldi ve bir süre sonra da, yakalanıp hapsedildi. Zindana
atılmış olması yıldıramadı Bruno’yu. Çünkü değil bu zindan ya da Venedik, dünya bile küçük kalıyordu onun ufku
karşısında. Hal böyle olduğundan, o güneş görmez esaretinde bile, özgürdü. Deyim yerindeyse, bir özgür tutsaktı Bruno. Ve Engizisyonun sekiz hafta süren
işkencelerine direndi. Cellatların iftiralarını reddetti. Düşüncelerini savundu ve boyun eğmedi. Papazlardan oluşan engizitörler, işlerinde ustaydılar. Ama hepsi
boşunaydı. Bruno nedamet getirmedi, cellatlarından af
dilemedi ve bilimi savunmaktan vazgeçmedi...
Venedikli engizitörlerin başarısızlığını gören Papalık,
Bruno’yu Roma’ya getirtti. Şanslarını deneyecek ve eğer
mümkün olursa, teslim alma başarısını kendi hanelerine
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yazacaklardı. Bunun için, tam altı yıl boyunca uğraştılar.
Altı koca yıl boyunca, Bruno’yu bilimsel düşünceler taşıdığına pişman ettirmek için, ellerinden geleni yaptılar.
Ama başaramadılar, teslim alamadılar...
Elbette, fiziken Engizisyonun elindeydi zaten. Ama bu,
muktedirler için yeterli değildi. İstedikleri zaman öldürebilirlerdi, ama bu haliyle gene de teslim almış sayılmazlardı.
Çünkü, esas olarak fikren teslim olmasını istiyorlardı.
Bunun yolu ise, Bruno’nun kendi kendisini çürütmesi,
dün savunduklarını bugün inkar etmesiydi. Engizitörler,
Bruno’nun ateşini söndürmek için, nedamet getirmesini istiyorlardı. Ki ancak böylesi bir kusmuk içinde boğulan Bruno’yu teslim almış olurlardı. Fakat, yine başaramadılar:
“...Tartışmalarda Bruno’nun fikirlerini çürütebilecek bir filozof daha dünyaya gelmemişti. O halde Bruno kendi kendisini çürütmeliydi. Ölümden önce, kendi öğretisini kendisi
öldürmeliydi. Bilimi öven, savunan Bruno’dan, herkesin
gözleri önünde, sevgilisini bilimin yüzüne tükürmesini, onu
lanetleyip ondan vazgeçmesini istiyorlardı. Ama Bruno’ya
bunu yaptırabilecek işkence yoktu dünyada...
Bruno bu son sınayışa çoktan hazırdı zaten. Defalarca
kendi kendisine şu sözlerle seslenmişti: Dayan, mert ol,
cahillerin yargısı seni tehdit etse bile fikrinden dönme.
Işığı karanlıktan ayırabilecek yüksek bir akıl mahkemesi
vardır. Sadık, vefalı tanıklar ve avukatlar senin davanı savunacaklar. Düşmanlarınsa, kendi vicdanlarından kendi
cellatlarını ve senin intikamını alacak birini bulacaklar.’
İşte koridorda yine adımlar duyuldu. Kapa açıldı. Bruno’nun önünde Dominiken generali, ihtiyar bir papaz du1341
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ruyordu. Papaz Bruno’ya öğretisinin din kurallarına aykırı
olduğunu kabul etmesini, yanlış fikirlerinden dönmesini
bir daha teklif etti.
Bruno, son derece büyük mertlikle cevap verdi: “Fikrimden dönemem ve dönmek de istemem. Döneceğim
hiçbir fikir yok zaten...”
Bruno’nun sözleri, Engizisyonun bu tarihsel davayı kaybettiğine dair, bir hüküm olarak yazıldı insanlığın bahtına.
Engizitörler’in kaybettiği gelecekti ve bunun yarattığı tahammülsüzlükle açıkladılar, diri diri yakma kararını. Dinledi bu kararı Bruno ve sonra konuştu: “Siz kararınızı
bildirirken bile korkuyorsunuz ama ben, onu dinlerken korkmuyorum.”
Tarihler 17 Şubat 1600’ü gösterirken, Roma’nın Çiçekler Meydanı’nın ortasına odunlar, etrafına da ahali yığılmıştı. Papa, kilise büyükleri ve çeşitli elçilerden
oluşan muktedir zevat, yakma törenini izlemek için hazırdılar. Diri diri yakılacaktı yine bilimin ışığı ve aşığı.
Ama birazdan yükselecek ateşler, yakanların tarihsel
yenilgisini de aydınlatacaktı.
O gün orada toplanan güruh ve cellatlar, bu gerçeğin farkında değildi ama Bruno farkındaydı. Ateşte diri diri yakılmak suretiyle ölüme mahkum edilen Bruno,
korkmadan insanların gözlerinin içine bakıyor, cellatsa
yüzünü bir maske altında gizliyordu. Odunlar tutuşturuldu. Yel, ateşi körükledi. Alevler Bruno’nun ayaklarına
yaklaştı, elbiselerini sardı. Papazlar dikkat kesilmişti.
Bruno hiç olmazsa bu son dakika da pişman olup fikirlerinden döner miydi acaba?
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Fakat umutları boşunaydı. Bruno aman dilemeyecekti.
Ağzından ne bir söz, ne bir inilti çıkacaktı. Bruno bilincini
kaybetmemişti. Duyduğu acıyı bastıran, iniltilerini açığa
vurmamasına yardım eden kuvvet neydi?
Hayatının bu son dakikalarında Bruno’nun ne düşündüğünü bilmiyoruz, ama çok daha önce, ölümünün kaçınılmaz olduğunu sezerek yazmış olduğu şu sözleri
biliyoruz:
“Zaferin elde edilebilir olduğunu düşünerek mertçe savaştım. Fakat ruhuma verilen kuvvet, bedenimden esirgenmiş... Yine de bende, gelecek yüzyılların kabul
edecekleri bir şey var. Gelecek kuşaklar: ‘Ölüm korkusu bilmezdi. Karakter gücü bakımından, herkesten
yüksekti ve gerçek uğruna savaşmayı, tüm yaşama
zevklerinden üstün tutardı.’ diyecekler...”
Ve bu yazının son sözü malumdur: Bruno’ya selam
olsun. Çünkü o, ölüm korkusu bilmeden gerçek uğruna
savaştı ve yaşamaya devam ediyor. Yaşamın acılarına
ve hazlarına yenilmeyen karakteri ve kalbinin ateşi, hakikat yolunu aydınlatıyor hala. Selam olsun Bruno’ya...
Kaynakça:
1- Düşünce Tarihi - Syf:282. Orhan Hançerlioğlu - Remzi Kitabevi. (4.
Baskı)
2- Age. Syf: 199-200
3- Şair William Blake - Baco Temizlikçisi şiirinden
4- İnsan Nasıl İnsan Oldu? - Syf: 530 - M. İlin - E. Segah - Say Yayınları (12.Baskı)
5- Age. Syf: 532 - 533
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PABLO NERUDA
Tavır Dergisi - Ekim 2010

“Gelin de görün sokaklardaki kanı
Gelin de görün
Akan kanı sokaklarda
Gelin de görün kanı
Sokaklarda akan...”
... “Kavgada kazanılan adalet gününde
Sizler sessizlik içinde düşmüş kardeşler
Bu ulu günde
Ulu kavgada beraber olacağız.”
Pablo Neruda
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Evet, hep beraber olduk bu ulu kavgada, yüreği vatan
sevgisiyle dolu, sözünü kılıç yapıp kuşananlarla... Gün
oldu, çarmıha gerilmiş bedenlerimiz en zalim zamanlarda onlardan güç aldı. Gün oldu, kurşun yağmuruna
siper ederken bedenlerimizi, şiir tadındaki yaşamlarımızı
bugünden yarına taşıyanlar; tarihin gergefine bin bir renkli oya gibi işleyenler biraz da onlardı. Onlar ki ... Nazım,
Ahmet Arif, Aragon, Mayakovski, Neruda... Onlar ki bizim
bir yanımız, coşkun akan selimizdir... Heybetli dağların
mahzun tepeleri, kuytu vadilerin yalçın çınarları, yer altının biriken öfkesidir. Ki hayatın bizzat ortasında, “Ayaklarımız yeryüzüne basıyor. Bu kalıcı topraklarda
yürüyeceğiz. Bir sırra varmıyoruz, sır biziz” diyen ölümsüzlerdir.
Ki adı Pablo Neruda’dır... O ölümsüzlerin en önde yürüyenlerinden... Şiir gibi yaşanmış bir hayatın ta kendisi...
Doğaya Sevdalı Bir Çocuk Ozan, Pasifik Okyanus’un çılgın dalgalarına göğüs geren Şili’nin Parral kasabasında
yaşama merhaba der. Henüz yüzyılın başıdır. Tarih 12
Temmuz 1904’ü gösterir. Ailesi adını Naftali Ricardo
Reyes Basoalto koyar. Sömürgecilikten kalma bir gelenektir bu; uzun, upuzun isme sahip olmak. Ancak şiirlerini, babasının kızacağını düşündüğünden Pablo Neruda
adıyla yayınlar. Ve tüm dünya onu bu adla tanır. Babası
Jose Del Carmen ülkenin en ağır işlerinden demiryolunda memur olarak çalışırken, annesi Rosa Naftali Basoalto ilkokulda öğretmendir.
Yoksul ve emekçidirler. Her yoksul gibi, alınteri ve emeğini satarak yaşarlar. Annesi doğumundan çok kısa bir
süre sonra yoksul hastalığı veremden ölür. Babası bu kasabada daha fazla kalmayarak “Yeni Topraklar” dediği
Temuco’ya yerleşir. Burada yeniden evlenerek kendini
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toprak işlerine verir. Üvey annesi Trinidad Candia’yı.
“Üvey anne demeye dilim varmadığı kadın” diyerek
saygı ve sevgiyle anar.
Sömürgeci İspanyollara karşı uzun yıllar mücadele
etmiş, yıkıma ve yağmaya uğramış Temuco, adeta geçmişi olmayan kentlerdendir. 1910 yılında eğitimine burada başlar. Çocukluğundaki yalnızlığını, doğa ve
hayvanlarla iç içe yaşayarak gidermeye çalışır. Ki,
“Bugün şair Neruda’yı hazırlayan nitelikler bence tabiat
sevgisidir.” diyecek kadar doğaya sevgi duyan şair; “İlkbahar, başkaldırının ta kendisidir.” de Çocukluğu yalnızlıklarla geçen Neruda, sık sık odasına, kendi iç
dünyasına kapanır. Yalnız kaldığında defterine aklına
gelen dizeleri karalar. Küçük küçük dizeler birikmeye
başlamıştır. İlk şiiri annesine yazar. Yazdığı şiiri okuyan
babası, kağıdı Neruda’ya uzatırken, “Nereden kopya
ettin bunu?” diyerek tepki gösterse de; bu aynı zamanda
şiirine yönelik ilk eleştiridir. Sık sık kendisine ilk şiiri ne
zaman yazdığı sorulan Neruda’nın cevabı, şairce olur:
“(...) Beni arayan şiir / birden geliverdi. Bilmiyorum, nereden geldi, / kıştan mı, bir nehirden mi, bilmiyorum. /
Kim bilir nasıl ve ne zaman, / hayır, sesler değildi, sözcükler / değildi, ne de sessizlikti gelen, / ama bir sokaktan çağrılıyordum, / gecenin dallarından, birden bire
başka yerlerden, / azgın yangınlar içinden ya da bir
akşam dönerken, / orada yüzüm bile belirsiz, / gelip
bana dokunuverdi...”
Bu şair çocuk, henüz 12 yaşındayken şair Gabriela Mistrol ile tanışma fırsatı yakalar. Kız okulunda müdire olarak görev yapan bir şair Mistrol’a karşı ilkin çekingen
davranır. Fakat çok geçmeden onun ne kadar insan sevgisiyle dolu olduğunu görür.
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Mistrol, okuması için kitap verir. Rus edebiyatı ile ilk tanışıklığı bu sayede olur. Okuma sevgisi adeta bir tutkuya
dönüşür. Kütüphane, hayatının ayrılmaz bir parçasına
dönüşürken; babasıyla birlikte sık sık yük trenleriyle tanımadığı bölgelere yolculuk yapar, buraları tanır. Demiryolu işçilerinin hayatını, çalışma koşullarını gözlemler.
Bu hayatı tanıdıkça, ülkesinin gerçekliğini gördükçe siyasi tercihlerinin ilk biçimlenişi de ortaya çıkmaya başlamıştır. Şiirinin ana temasında bir süre sonra gördüğü bu
gerçeklerin etkilendiği hayatların izleri görülmeye başlayacaktır.
Genç Neruda’nın bu yılları yoksulluk içinde geçer. Daha
16 yaşındadır. Ancak çeşitli çevrelerde şairliği duyulur.
Düz yazı ve şiir denemelerini adeta kendini ifade etmenin
bir aracı haline getirir. Kendi deyimiyle onun için, “Şiir,
durmadan akan bir nehirdir.”
Temuco’dayken aynı zamanda dağıtımcılığını da yaptığı
ilerici yayın organı Claridad’da yazıları yayınlanır. Çok
geçmeden devlet yanlısı çetelerce Öğrenci Birliği’nin bürosu basılıp tahrip edilir. “Yasalar kimden yana?” sorusu
karşılarına çıkar. Çünkü, birliğin bürosunu basıp tahrip
edenler değil, öğrenci birliğinin üyeleri suçlu bulunup tutuklanır. Genç ve yetenekli bir öğrenci olan Gomez Rojas
gördüğü işkenceler sonucu çıldırtılarak öldürülür. Bu
ölüm genç Neruda’yı derinden etkiler. Ve zaman akar...
Bu sevgi dolu şair genç büyür. Artık üniversiteye gitme
zamanıdır.
Üniversite Yılları
Babası okuyup bir meslek sahibi olmasını, bunun için
üniversiteye gitmesi gerektiğini düşünür. Ona göre bir kariyer sahibi olabilmek için okumak şarttır. Fakat Neru1348
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da’nın hayalleri çok farklıdır. O hayatı dolu dolu şairce
yaşamanın derdindedir. Onun dünyasında kitap ve şiirler
vardır. Aşklar, deli-dolu kavgalar, bitimsiz serüvenler onu
beklemektedir.
Elinde kitap dolu teneke bavulu, üzerinde ince elbiseyle
başkent Santiago’ya doğru yola çıkar. Yıl 1921’i gösterir.
Başkent’te “513 No’lu” diye adlandırdığı bir odaya yerleşir.
Bu yıllarda yaşadıklarını asla unutmaz. Zorlu günler geçirir. Aç kaldığı günler olur. Ancak bu günlerde dahi onun
hayalinde hep şiir vardır. Değişik şairlerle dostluklar
kurar. Farklı etkinliklere giderek şiirler okur. Öğrenci Birliği’nin şiir yarışmasında, binlerce şiir arasında birinci
olur. Bu şiiri herkes onun kendi sesinden dinlemek ister.
Fakat o kendi şiirini heyecandan okuyamaz.
Üniversitede Fransız Dili ve Edebiyatı okuyan Neruda,
bir süreliğine anarşist çevrelerden etkilenir. Fransız anarşistlerin eserlerinden çeviriler yapar. “Akşam Alacası”
adını verdiği ilk şiir kitabını, 1923’te evinin mobilyalarını
ve babasının verdiği saati satarak yayınlatır. Ardından
Yirmi Aşk Şiiri ve Umutsuz Bir Şarkı kitaplarıyla ülkede
tanınmaya başlar.
Üniversite yıllarında ülkesini boydan boya gezme fırsatını yakalar. Bu gezi; ülkesini, ülkesinin insanlarını daha
yakından tanımasına yardımcı olur. Halkının her şeyi dinlediğini fakat şiiri dinlerken yaşadığı heyecanı ve coşkuyu fark eder. Bu yıllarda Şili’deki kültür-sanat yaşamı,
Avrupa’nın, özellikle de Fransa’nın etkisindedir. Önemli
yazarlar Paris’te yaşar. Öyle ki Fransızca şiir yazmak
adeta ayrıcalık olarak görülür. Edebiyat çevrelerinde, bir
yazarın tanınmasından sonra mutlaka Avrupa’ya gitmesi
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gerekir şeklinde bir anlayış hakimdir. Yirmi yaşında Şili’nin en tanınmış şairlerinden biri olduğu halde o bu anlayışın etkisine kapılmaz. Kahvelerde festivallerde,
öğrenci toplantılarında şiirlerini okur. O, hayatın ortasındadır. Şiirleri dilden dile yayılır; pavyon fedailerinden devrimci muhaliflere; emekçilerden öğrenci gençliğe, genç
aşıklara... Latinlerin o uçlarda yaşayan insanları, onun
şiirleriyle coşar, neşelenir, hüzünlenirler...
Onların dilinden, yüreğinden anlamakta; ses, söz olmaktadır ülkesinin insanına... Ozan, bu yılları anlatırken daha
sonra, “Üniversiteyi, bitiremedim” der, “Çünkü üniversitede politika beni tamamen kendine çekmişti.”
Şiirlerine Sızmaya Başlayan Gerçekler
Ozan, ülkesini ve halkını büyük bir aşkla sever. Yaşadığı duygu yoğunluğu ülkesindeki politik atmosferin
değişimi ile güçlü bir dönüşüme uğramaya başlar. Öğrenci gençlik politize olurken, işçi grevleri, gösteriler
hayatın doğal bir parçası haline gelir. İşsizlik artar.
Halk tepkisini bir şekilde ifade eder. Bakır ve kükürt
madenlerinde çalışan işçiler binler olup başkente akarlar. Sol, sosyalist gazetelerin sayısında belirgin bir
artış görülür.
Halk muhalefeti giderek güçlenir. Tüm bu gelişmeler üzerine bir şair olarak halkın yaşadıklarını yüreğinde hisseder. Çünkü beslendiği kaynak halk pınarıdır.
Onun yaşadığı acılar, yokluk ve yoksunluklarıdır. Fakat
bunu şiirlerinde nasıl yansıtacaktır? Eski tarz şiirler yazmaya devam mı edecek, yoksa halkının yaşadıklarına
tercümanlık mı edecektir?
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Sorunun cevabı kendindedir: “Bu andan itibaren politika,
yavaş yavaş şiirlerime girmeye, hayatımı etkilemeye
başlamıştır. Şiirlerime, sokağa açılan kapıyı kapayamazdım, tıpkı genç şair kalbimden, aşka, hayata,-sevgiye ya
da üzüntülere açılan kapıyı kapamayacağım gibi.” (Yaşadığımı İtiraf Ediyorum, Syf. 83)
Kapılarını hiç kapamadı. Hep o kapının arkasındaki
halkla iç içe olup onların sesini soluğunu haykırdı. Yine
de olgunlaşmasına biraz daha vakit vardır. Onun için
zaman henüz erkendir.
Şair Bir Konsolos
Ozan, 1927’den sonra pek çok ülkede konsolosluk görevinde bulunur. Rangoan, Colombo, Bativia (bugünkü
Cakarta), Cavra, Singapur, Barselona, Madrid, Meksika,
Buenos Aires, Paris... konsolos olarak görevli olduğu şehirler arasındadır.
Konsolos olarak görevli olduğu yerlerde halkın yaşamı
onu derinden etkiler. Gördükleri, politik bilinçlenmesine
etkide bulunur. Şahit olduğu tablo dünyanın her yanında
benzerdir. Bunu bir kez de kendi gözleriyle görmüş olur.
Daha sonra yazdığı dizelerde burada gördüklerinden
izler bulmak mümkündür. Konsolos olduğu bölgenin insanlarıyla iç içe olur. Onları daha yakından tanımak ister.
Onların yaşadığı yerlere gidip lokantalarında yemek yer.
Batılı sömürgeci “dostları onun bu tavrını “dostça” uyarmayı ihmal etmez. O böylesi sömürgeci bakışla yapılmış
“dostça” uyarıları dinlemeyerek, yalnızlığını halkla iç içe
yaşayarak gidermeye çalışır.
Neruda, Asya ülkelerinde bulunduğu sırada şiir ve anı
yazmayı ihmal etmez. Bu günlerde yaşayacaklarını tatlı,
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dokunaklı yer yer acıklı anekdotlarla kaleme aldığı yeryüzünde konaklama eserinde dile getirir.
Bir Şairin Ölümü, Bir Şairin Doğumu
Neruda, PEN’in Arjantin’de Ruben Dario anısına düzenlediği bir etkinliğe katılır. Burada Federico Garcia Lorca
ile tanışma fırsatı olur. Toplantıda Lorca ile birlikte doğaçlama bir düet yaparlar. Bu aynı zamanda dostluklarının da başlangıcı olur.
Bu arada iktidara halkçı bir hükümetin gelmesiyle Neruda, İspanya’nın Barselona konsolosluğuna, sonra da
Madrid konsolosluğuna atanır. Ve çok geçmeden iki dost
İspanya’da yeniden karşılaşırlar. Dostlukları burada
devam eder, İspanya’da pek çok sanatçıyla dostluklar
kurar. Dostlarıyla “Şiir İçin Yeşil At” adlı bir dergi çıkarırlar.
Derginin tam 6. sayısının hazırlıkları yapılırken, Afrika
garnizonundan Franko’nun ayak sesleri yükselmeye
başlar.
İki dost 19 Temmuz 1936 gecesi birlikte bir sirke gitmeye
karar verirler. Fakat Lorca buluşmaya gelmez, gelemez.
Neruda onun kurşuna dizilmek için faşistler tarafından
götürüldüğünü daha sonra öğrenecektir. Ve artık 1 milyondan fazla genç-yaşlı insanın öldüğü, yüz binlerce insanın mülteci olarak yurdunu terk etmek durumunda
kaldığı İspanya İç Savaşı başlamıştır. Ozan bugünlere
dair “Şiirimi değiştiren bu İspanyol iç Savaşı, benim için
bu şairin ölümüyle başlar.” diyecektir. Ve şair dostu Lorca’nın ardından, onu adeta şiiriyle ölümsüzleştirir.
“Issız bir evde, / korkudan ağlayabilsem / Gözlerimi çıkarabilsem de / yiyebilseydim / Senin sesin için yapardım, / bunları / Yaşlı portakal ağacı sensin / Senin şiirin
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için yapardım, / bunları / Çığlık çığlığa fışkıran şiirin /
Baksana, / maviye boyuyorlar hastaneleri, / senin için /
(...) / Bırak seni düşleyeyim bir taçla / Sen, sağlığın ve
gelinciklerin çocukluğu / Sen saf gençlik, özgür kara bir
ışık gibi şey / Söz aramızda Federico / Şimdi kimseler
kalmadı kayalar arasında / Bırak da basit olsun sözlerimiz,/ sen ve ben gibi basit / Şiir neye yarar çiyler için yazılmazsa /Bu gece için yazılmazsa / (...)”
Neruda, değerli dostu Lorca için, “İspanya’daki şairler
arasında en çok sevileni, en çok beğenileni ve o neşesi ile en çok çocuğu andırıyordu.” diyerek şu övgüleri yapacaktır:
“Ne mükemmel bir şair! Onda gördüğüm yürekliliğe ve
dehaya, heyecanlı bir kalp ve duru sese bir daha hiç
rastlamadım. Federico Garcia Lorca, eli açık bir sihirbazdı bir neşe kaynağı idi. İçinde taşıdığı yaşama sevinci ile bir yıldız gibi parladı. Soy ve komik, eşsiz
müzisyen, parlak pandomimci, çekingen ve batıl inançlı
pırıl pırıl ve iyi yürekli Lorca’da İspanya’nın bir çağını yaşamak mümkündü.”
İspanya’da dost edindiği ve etkilendiği diğer bir şair de
Miquel Hernandez’dir. Anılarında bu dostluğa dair ise
şunları söyleyecektir:
“Onu tanıdığımda kendi ayakkabıları ve köylü pantolonuyla, ülkesi Orihvela’dan yeni gelmişti. Köyünde keçi
çobanlığı yaptığı söyleniyordu. (...) benim evimde kalıyor
ve burada şiirler yazıyordu. Başka ufuklar ve başka dünyaların izlerini taşıyan benim Güney Amerika şiirim
yavaş yavaş onu etkiledi ve değiştirdi.” (Age, Syf.177)
Neruda da onun sağlığından, yaşam tarzından, coşkunluğundan etkilenir. Bu keçi çobanı şair, başlayan iç sa1353
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vaşta yerini almakta gecikmez. Halkın yanında faşizme
karşı savaşa katılır. Faşizme karşı coşku dolu şiirler yazar.
Bir elinde silah, bir elinde kurtuluş dizeleri... iç savaşta, yenilginin belli olduğu günlerdir. Dostu Neruda’nın Şili konsolosluğundan uzaklaştırıldığı ve Fransa’da olduğu
günlerde Şili elçiliğine sığınmak ister. Fakat elçilik onu
kabul etmez ve tutsak düşer. Franko’nun zindanlarında
veremden ölür. Neruda bir yakın dostunu böyle yitirir.
İspanya’da faşizm, iç savaştan galibiyetle çıktı. Fakat
Neruda, yaşadığı ve gördüklerini asla unutmaz. Onun
için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Tarihin bu anında,
faşizme karşı bu savaş kaybedilmiş olsa da, Neruda
kendi içindeki savaşın galibidir.
“Tellerinden şarkılar yerine kanlar akan İspanya gitarlarına ilk kurşunlar atıldığında, benim şiirim bir hayalet gibi
sokaklarda dolaşıyordu. Sonra yavaş yavaş içine kökler
sokuldu. Ve damarlarında kan akmaya başladı. İşte o
günden sonra herkesin yolu benim de yolum oldu. Yalnızlığın güneyinden kuzeyine göç ettiğimi görüyorum.
Orada yaşıyor insanlar, benim alçak gönüllü şiirimi kendine kılıç yaparak, büyük ıstıraplar arasında terini silecek
mendil diye açacak ya da ekmek savaşında silah olarak
kullanılacak...” (Age, Syf. 140)
“Kalbimde İspanya”
İspanya’da kaldığı günlerde de şiirler yazmaya devam
eder. Bugünlerde yaşadığı yoğun duyguları şiirlere
döker. Onun yüreği hep İspanya halkının yanında faşizme karşı savaştadır. Mücadelelerini destekler. Bu dönemde yazdığı şiirler Kalbimde Şiirler adlı kitabında
toplanır. Kitap; yürekli bir ozan için, bir sosyalist için hayatı boyunca kıvançla anacağı şekilde yokluklar içinde
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cephede basılır. Terk edilmiş bir manastır, basımevi olarak kullanılır. Kitabın basımında bir mücadele ve azmin
yanında şiirin savaştaki etkisine de örnektir. Baskı için
kağıt yoktur. Eski bir değirmende kağıt yapılır. Düşman
birliğinden, yaralı askerleri kanlı elbiselerine kadar ne bulunduysa kağıda malzeme yapılır. Bu koşullarda kitap
basılır. Savaşın sonuna doğru çoğu insan yanına yiyecek
almak yerine bu kitabı almayı tercih edecektir. Bu bir şairin yaşayabileceği en büyük onurlardan biridir.
Neruda, Fransa’da olduğu günlerde İspanya’daki faşizme karşı mücadeleye desteği devam eder. Burada
Paul Eluard ve Aragon’la tanışıp dost olurlar. Dostlukları
gelişip güçlenir: “Her ikisi de vazgeçilmez sadık dostlarımdır. Sanırım onlarda en çok hoşuma giden şey büyüklüklerini inkar etmeleriydi.” (Age, Syf. 192) diyecektir
sonraki günlerde bu dostları için.
Fransa’daki günlerinde İspanya için mücadeleye devam
eder, ispanya iç Savaşı’ndan etkilenmiş Fransız şair
Nancy Canord ile derleme bir şiir kitabı hazırlar. Kitabın
adını “Dünya Şairleri ispanya Halkını Savunuyor” koyarlar. Değişik yazarlardan şiirlerin yer aldığı kitap,
Nancy’nin Fransa’daki evinde basılır. Basımında Neruda
da yer alır. Bunu kendine bir onur sayar. Ki o günlerde
bu iki yazar gibi pek çok şair, edebiyat ve sanatçı, aydın
faşizme karşı mücadele eden ispanya halkının mücadelesine destek olur, iki arada durup tarafını seçmemek, faşizme güç vermektir. Bugün olduğu gibi geçmişte de
böyledir. Bu, kişilerin niyetlerinden bağımsızdır. Ya halktan yanasın, ya da sömürü ve zulüm düzeninden... Ortası yoktur. Özellikle bu sınav aydınlar için daha bir
zorunludur. Yanı başındaki katliamlara, işkenceye, faşist
saldırılara sessiz kalmak suç ortaklığına tekabül eder.
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Bu sınavda onları büyük ozan, şair, sanatçı, aydın yapan
çağının bu anlamda tanığı olması ve halkının yanında,
onlarla birlikte saf tutmasıdır. İşte Neruda böylesi bir düşünceyle hareket ederek kendisi gibi şair, sanatçı aydınları faşizme karşı bir araya getirerek eylemler yapar. Bu
amaçla İspanya halkına destek için bir araya geldikleri
aydınlarla, trenle Madrid’e gitmeleri bunlardan sadece
biridir.
Neruda, İspanya’da iç savaş kaybedilmiş olsa da Franko
faşizminin zulmünden kaçan mültecilerle ilgilenir. Bunu
kendisine karşı vicdani bir sorumluluk olarak görür. Yüz
binlerce insan Fransa’ya mülteci olarak geçmiştir. Fransa’daki gerici iktidar ise bu mültecileri faşizmle suç ortaklığı yaparak ya hapishanelere, ya da çöllere gönderir.
Şili’deki halkçı hükümet Neruda’yı bu göçmenleri Şili’ye
getirmesi için görevlendirir. Neruda böylesi bir göreve
gerçek bir mutlulukla başlayarak hızla kolları sıvar.
Önüne değişik zorluklar, engeller çıkarırlar. Pek çok hain
ve alçaklıklara tanıklık eder. Hiçbiri görevini yapmasına
engel olamaz.
II. Paylaşım Savaşı başlamadan çoğu yaşlı, kadın, erkek
ve çocuklardan oluşan binlerce mülteciyi Şili’ye göndermeyi başarır.
Şairin Senatörlüğü
Yüreği halkın yanında bir şair halkın yaşadığı yoksulluğa,
ezilmişliğe sessiz kalamaz, olanları görmezden gelemez.
Bu çıplak gerçeklerden kimse kaçamaz. Bir gazetecinin
dediği gibi, “Bu ülkede şair karara varmalıdır. Ya Cadillac’lar, ya da ayakkabısız ve okulsuz insanlar!” Evet,
bunun arası yoktur. Bu gerçekleri görüp de hala kendi
fanuslarında şiir, roman yazmaya ve sanat yapmaya ça1356
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lışanların eserlerinin hiçbir anlamı yoktur. Neruda’yı, böylelerinden ayırıp ölümsüz kılan onun halkının yanında saf
tutmasıdır. Halkının yaşadıklarına sessiz kalmamasıdır.
1943’te Meksika’dan ülkesine döndüğünde halkı için bir
şeyler yapmak ister. Senatörlük için aday olur. Şiirlerini
ve yüreğinin de alıp halkın yaşadığı bölgelere gider.
“Hepsinin yanık yüzleri vardı. Yalnızlıkları ve terk edilmişlikleri karanlık bir donukluk gösteren gözlerinde dile
getiriyordu. Çölden tepelere çıkmak, yoksul evleri tek tek
dolaşmak, insanlıktan uzak bir yaşantıyı tanımak ve inzivaya çekilmiş insanların tek ümidi olarak ortaya çıkmak
hoş bir sorumluluk değildi. Bununla birlikte şiirim bana
onlarla ilişki kurma yollarını açtı. Şiirim, halkım ve onların
güç yaşantıları arasında dolaşabiliyor ve onlar tarafından
ölümsüz bir kardeş olarak kabul edilebiliyordu.” (Age,
Syf. 260)
Yürek diliyle halkının özlem ve acılarına tercüman olur.
Dizelerinde emekçi halkın öfke ve taleplerini dile getirir.
Gitmediği ev, ayak basmadığı çamurlu yol, tozlu sokak
bırakmaz, işçilerin ölümüne çalıştırıldığı madenlere iner.
Yoksul sofralarını paylaşır.
Sendikalarda işçilerin canlı sohbetlerine ortak olur. “Bu
uzun yolculuklarım boyunca en yoksul evlerde, kulübelerde ve bozkır insanlarının barınaklarında gecelemeye
alıştırdım kendimi. Her gittiğim yerde beni işçiler, ellerinde küçük bayrakla karşılıyordu.” (Age, Syf. 263)
Şili’nin yoksul emekçileri kendinden gördükleri bu insanı
utandırmaz. 4 Mart 1945’te senatör seçilir. Büyük bakır
ve güherçile ocaklarındaki binlerce emekçinin kendisine
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güvenip oy vermiş olmasından her daim gurur duyar,
onurla anar.
Partili Bir Ozan
Neruda’nın en belirgin özelliği onun partili bir ozan olmasıdır. Daha sonraki yıllarda partili/örgütlü olmasıyla
ilgili şunları söyler: “Şairin görevlerini mantıki sonuçlarına ulaştırarak doğru ya da yanlış, karara vardım: Toplumda ve hayatta yükümlülüğüm alçak gönüllü bir
partilininki olmalıdır. Bu kararı parlak başarısızlıklara,
kimsesiz zaferlere, sersemletici yenilgilere tanık olduğum halde verdim. Kendimi Amerika’nın mücadeleleri
içinde bir aktör bularak, anladım ki, insan olarak görevimi, yeteneklerimi, birleşen halkların kabaran gücüne katmaktan; onlara maddi ve manevi olarak, tutku
ve umutla katılmaktan başka bir şey değildir. Çünkü
yalnızca o kabaran selden, yazarlar ve halklar için gerekli ilerlemeler doğabilir.” (Şiir Boşuna Yazılmayacak
/ Nobel Konuşması / Aktaran: Latin Amerika Başkaldırıyor, Syf. 405)
Neruda’nın bu örgütlü tavrı esasında örgütlü olmanın yaratıcılığı öldüreceğini söyleyenlere de bir cevap niteliğindedir. Neruda aksine partili/örgütlü olup çok güzel eserler
üretmenin adıdır.
Bu yanıyla bireyci bohem üretimler içinde olan burjuva
ve küçük burjuva sanatçılara ideolojik bir darbe de indirmiş olur. Ki Neruda’nın şiirlerinden, sanatçılığından, çok
iyi bir şair olduğundan söz edip de onun komünistliğini,
örgütlü olmasını gizlemeye ya da bu özelliklerini görmezden gelmeye çalışmaları da boşuna değildir. O’nun
büyük şair olması ve ölümsüzlüğü, dünya görüşünden
ve örgütlü olmasından gelir.
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Neruda, Şili Komünist Partisi (Partido Comunista de
Chile / PCC)’ne 5 Temmuz 1945’te üye olmasına rağmen
kararını esas olarak İspanya İç Savaşı sırasında vermiştir. Bu anlamda İspanya İç Savaşı’nın üzerindeki derin
etkisine tanık oluruz.
Ona göre şairler şiirleriyle bir bayrak gibi egemenlere
karşı halkının yanında savaşmalıdır. Bu da ancak örgütlü
olabilecek bir savaştır. Yüreğinden fışkıran dizelerini her
daim halkın mücadelesine sunar. O bir komünisttir. Tıpkı
Nazım Hikmet gibi...
Firari Ozan: “Şiir İsyandır”
Neruda demokrasi vaatleriyle iktidara gelen, aynı zamanda eski arkadaşı olan, Gonzales Videla’nın açık bir
ihanetini yaşar. Videla giderek baskı ve terörü arttırır.
PCC’yi yasaklar, demokrat ve ilerici çevrelerde baskıdan
paylarına düşeni fazlasıyla alır.
Hapishaneler dolup taşar. Neruda da yasaklananlar arasındadır. Tutuklama emriyle aranır. Hatta başına ödül koyulur. Neruda için yasal mücadele olanakları kalmaz. Soru
şudur: “Neruda bu durumda ne yapacaktır?” Bu soruya
Neruda’nın cevabı net olur. Onun şair yoldaşları nasıl ki
faşizme teslim olmadılarsa, o da Videla’nın baskılarına,
tehditlerine boyun eğmeyecek, teslim olmayacaktır.
Ve Neruda kararını verir. Yeraltında, illegal olarak mücadelesine devam eder. O günlere dair anılarında şunları
söyler: “Hemen hemen her gün başka yerde kalıyordum, Her yerde beni saklayacak insanlar kapılarını
seve seve açıyordu. Bunların çoğu hiç tanımadığım
kimselerdi, birkaç gün için de olsa beni saklamayı
arzu ettiklerini söylüyorlardı. İster bir saat, isterse
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bir hafta için olsun vatandaşlarım bana kollarını açıyordu! Böylece saklandım; limanlarda, tarlalarda, şehirlerde, depolarda, köylülerin, mühendislerin,
avukatların, denizcilerin, doktorların ve maden ocağında çalışan işçilerin evlerinde.” (Yaşadığımı İtiraf
Ediyorum, Syf. 269)
O içindeki duygu yoğunluğunu, “Şair kendini ülkenin her
yanında görür.” diyerek tanımlar. Halkın direncinden sahiplenme duygusundan, yüksek kavga azminden beslenmektedir. Bu zorlu koşullarda da boş durmaz.
Halkının içinde üretmeye devam eder. En güzel kavga
şiirlerini mısralara döker. Gözaltına alınıp tutuklama,
kuytu bir köşede katledilme risklerini düşünmeden yazar.
Başına ödül konularak arandığı bu zor günlerde “en
önemli kitaplarımdan” dediği “Büyük Türkü” adlı eserini
yazar.
Neruda’nın etrafındaki çember gittikçe daralmaya başlar.
Halkın moral değeri Neruda’nın ülkede kalma koşulları
neredeyse kalmamıştır. Ülke dışına çıkması gündeme
gelir. Fakat bu kararı kendisi değil, partisi alır. Çünkü o
partili bir ozandır. Parti, Neruda’nın ülke dışına çıkması
için çalışmalarını hızlandırır.
1948’te vatanına ve halkına aşık ozan için sürgün günleri
başlar. Ancak bilinir ki bir şair için ülkesinden ayrılmak
çok zordur. Acı vericidir. Zorunlu bir sürgüne gidiyor olsa
da, ülkesine bir gün dönecek olmanın inancını And Dağları’ndaki tahta bir kulübeye şöyle yazar: “Yakında görüşmek üzere, anavatanım. Gidiyorum ve seni
beraberimde götürüyorum.” Arjantin’e sağlıklı bir şekilde
ulaştığında tüm dostları sevinir. Çünkü Şili’deki iktidarın
onu katletmiş olduğu düşünülmüştür.
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Şair Safını Seçmelidir
Bugünün dünyasında herkes gibi şairler de seçimini yapmak durumundadır. Şairler ayrıcalıklı, tarafsız, arabulucu
gibi kendilerini gösteremez. “Ben şairim, şiirlerimi yazarım, politika beni ilgilendirmez.” diye düşünemez. Bu düşünce esas olarak burjuva ideolojisine dayanır. Neruda
bir kez safını seçmiştir. Ömrü boyunca halkının safında
düşmanlarıyla mücadele etmiştir. Günümüzde hala safını belirlemeyen, zalimlerden icazet bekleyen, onların
düzenine şu veya bu şekilde su taşıyanlara şu sözlerle
seslenir.
“Biz bugünün şairleri, seçmek zorundayız. Seçeceğimiz
şey gül tarhlarında değil. Korkunç ve haksız savaşların,
paranın gittikçe artan baskısını, ilerleyişini ve bütün haksızlıkları avucumun içinde gittikçe daha apaçık görüyorum. Koşullu ‘özgürlük’, seks konuları, zorbalık, aylık
taksitlerde kolayca ödenebilecek sevinçler, eskimiş sistemin çekici tuzaklarıdır.” (Age, Syf. 404)
Neruda sadece çağrı yapmakla yetinmez, uyarır. Burjuvazinin önlerine çıkardığı tehlikelere de dikkat çeker. Şairler özelinde tüm sanatçılara seslenen şu uyarıları yapar:
“Kimi şairler mistisizme, ya da sağduyu rüyasına sığınırlar. Başkaları gençliğin o kendiliğinden ve yıkıcı gücüyle
büyülendiler, onlarla yaşayan insanlar oldular. Günümüzün savaşçı dünyasında böyle bir denemenin hep önleyici ve korkunç acılara götüreceğini hiç düşünmeden...”
(Yaşadığımı İtiraf Ediyorum, Aktaran: Latin Amerika Başkaldırıyor, Syf. 404)
Onu büyük şair yapan sosyalist bir dünya görüşü sahibi
olarak halkının kavgasında saf tutmasıdır. Kalemini vicdanının emrine vermesidir.
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Halkın mücadelesini inanç yüklü satırlarla ölümsüz bir silaha kavuşturmasıdır. O silah ki her daim ozanın dilinde
patlamaya hazırdır: “Yüreğim bu kavganın içinde / Kazanacak halkım / Bütün halklar kazanacak bir bir / Bu
acılar bir mendil gibi / Kumlar arasında/ Şehit duraklardan / Çıkaracak her şeyi / Şanlı günler yakındır çünkü /
Kinler kusacak bir an / Ceza veren eller.. .” (Muzaffer
Halk / Aktaran: Latin Amerika Başkaldırıyor, Syf. 397)
Neruda için bir şairin tanımı bellidir. Bir ozan olarak kendini en mütevazı haliyle halkından ayrı tutmaz. Çünkü
bilir yaratan ve yaşatanın o büyük okyanus olan halkın
olduğu gerçeğini.
“Ben her zaman söyledim, bence en iyi şair, bize her gün
ekmek sunan fırıncıdır; kendisini tanrı olarak hissetmeyen fırıncı. O mütevazı ve heybetli olan işini yapıyor. Her
gün ekmeğin hamurunu yoğuruyor, fırına atıyor, pişiriyor
ve insanların ihtiyacını karşılamak için önlerine sürüyor.”
(Nobel Konuşması / Aktaran: Güney Dergisi, Syf. 56)
Ozan, işte böyle mütevazıdır. Yaptığı işi, sorumluluklarını
abartmaz. Kendisini var eden koşulları görmezden gelmez. Bunun sonucudur ki, Burjuvazi gerçeklere gittikçe
yabancılaşan bir şiir istiyor. Can çekişen kapitalizm şairin, ekmeğe ekmek ve şaraba şarap, demesini bile tehlikeli buluyor. Bir şairin, Huidobro’nun deyimiyle,
kendisini “Küçük bir Tanrı saymasını, kapitalizme daha
uygun görüyor. Bu kanı ya da davranış, egemen sınıfları
hiç tedirgin etmiyor.” (Yaşadığımı İtiraf Ediyorum, Syf.
446) diyen ozan kalıcı olmak isteyen şair adaylarını önlerindeki tehlikeler için uyarırken; halkın içinde, halk için
yaşamayı yaşam felsefesi haline getirmeleri için uyarmadan edemez.
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“Biz şairler ancak, diğer insanlar gibi olmayı becerdiğimiz zaman, şiire o büyük enginliği - her dönem daraltılmış olan, bizzat kendimizin durmadan daralttığımız
enginliği - geri verebiliriz (...)” (Nobel Konuşması) Neruda, seçilecek bu yolun kolay bir yol olduğunu söyleyerek, pembe tablolar çizmez. Ama şunu söyler. Mutluluk
ve bir şair için gurur ve onur dolu bir yaşam ancak bu
yoldadır. Bu konuda kendinden örnek verir: “Ben ıstırap
çektim ve savaştım, ben sevdim ve şarkılar söyledim.
Dünya bölünürken ben yendim ve yenildim, ekmeğin ve
kanın tadına vardım. Başka ne arzular bir şair? Ağlamaktan öpmeye, yalnızlıktan kalabalığa tüm duygular
şiirimde kanat çırpmış, içinde yaşamıştır. Ben şiirim için
yaşadım, şiirimle savaş verdim. (...) Estetiğin güç ve yazılı sözlerin labirentinde yaptığım araştırmalardan sonra
halkımın şairi olmuşum. Benim kazandığım en büyük armağan işte buydu.” (Yaşadığımı itiraf Ediyorum, Syf.
231-232)
Kanser hastası olduğunu bilmiyordu. Temmuz 1974’te
70. doğum günü kutlama töreni hazırlanıyordu. Ancak
Yanki emperyalizmi ülkesinin üstüne karabasan gibi
çökmüştü. Pasifik manzaralı evinde her sabah yaptığı
gibi radyosunu açtığında tarih 11 Eylül’ü gösteriyordu.
Neruda işte bu anda dostu başkan Salvador Allende’nin
“Yurttaşlar! “ diye başlayan son konuşmasını dinler:
“(...)
Yurdumun emekçileri!
Ben Şili’ye ve onun geleceğine inanıyorum. Benden sonrakiler, ihanetle zorla getirilmek istenen bu acı karanlık
anı aşacaklar. Eninde sonunda geniş caddelerde gerçek
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insanlar daha iyi bir toplum inşa etmek için yürüyüşe geçecekler.
Yaşasın Şili! Yaşasın halk! Yaşasın emekçiler!
Bunlar benim sonsözlerim. Ödediğim bedelin boş olmayacağından eminim. Bunun en azından korkaklığa ve
ihanete indirilmiş ahlaki bir tokat olacağından eminim.”
Amerikancı faşist cunta ülkede darbe yapmıştır. Şehirle
bağlantı kesilir. Evinin etrafı askerlerce sarılmıştır. Tüm
ülke toplu gözaltılar ve cinayet haberleriyle kol geziyordu. Stadlara, solcular, sosyalistler, sendikacılar, devrimciler dolduruluyordu. 18 Eylül’de ateşi çok yükselir.
Hastaneye kaldırılır... Meksika’ya götürülme talebine
ise karşı çıkar. Artık ölüme doğru koştuğunu bilir. Yoldaşları ve halkının çektiği acıları biliyorken kendisine
sunulan ayrıcalıkları tümüyle reddeder. Eşi Neruda’yı
Meksika’ya götürmek için harekete geçtiğinde otomobile el konulduğu, evinin yağmalandığı, şoförün tutuklandığı söylenir. Meksika devlet başkanı özel uçak
göndermiştir. Şairi almak için. Yok, hayır der... Son anları hep sayıklamalarında “Onu katlediyorlar, onu katlediyorlar.” diyen ozan, başkanlık sarayında direnen
yiğit dostunun, başkan Allende’nin katledilmesinin şokunu daha atlatamamıştır. 23 Eylül 1973’te ozanın kalbi
daha fazla dayanamaz... Şoförü, Neruda’nın askeri
cunta tarafından zehirlendiğini söylemiştir. Biyolojik olarak zehirlenip zehirlenmediği henüz kesinleşmiş değildir. Fakat faşizm, tüm zehrini halkın üzerine akıtmıştı.
Faşizmin en kanlı uygulandığı ülkelerin başında geliyordu Şili. Faşizmin zulmü, yaşlı, yorgun bedenin son
direncini de kırmıştır. Halk sokakları doldurdu. İşçiler
vardı. Öğrenciler, memurlar...
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Yüzlerde öfke ve faşizme nefret doluydu. Mezarı başında
bir üniversiteli, bir yazar, bir öğretim görevlisi konuşma
yapar. Halk mezarlığa yaklaştığında yükselen “Pablo Neruda Yaşıyor!” sloganını, kararlılıkla haykırılan Enternasyonal marşı izler. Zulme inat binlerin sahiplendiği büyük
ozan o gün orada halkının, halkların kalbine gömülür:
“Halkım ben, parmakla sayılmayan / Sesimde pırıl pırıl
bir güç var / Karanlıkta boy atmaya / Sessizliği aşmaya
yarayan / Ölü, yiğit, gölge ve tuz, ne varsa / Tohuma dururlar yeniden / Ve halk, toprağa gömülü / Tohuma durur
bir yerde / Buğday nasıl filizini sürer de / Çıkarsa toprağın üstüne / Güzelim kırmızı elleriyle / Sessizliği burgu
gibi deler de / Kırmızı elleriyle / Biz halkız, yeniden doğarız ölümlerde”
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