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Baﬂlarken…

Sanat Cephesi – Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi’nin haz›rl›k süreci Sanat Cephesi’nin düzenlemiﬂ oldu¤u Kültür Sanat Konferans›’na dayan›yor.
Konferans sonras› sanatç› arkadaﬂlara yapt›¤›m›z Dergi Ça¤r›s› sonucunda bize gelen cevaplar ›ﬂ›¤›nda elinizdeki dergi kolektif bir emekle oluﬂtu.
Sanat Cephesi Hareketi yaklaﬂ›k 5-6 y›ll›k faaliyeti içersinde bir çok etkinli¤i organize etti. 15’in üzerinde kitap yay›nlad›, sergi, söyleﬂi, panel, konferans gibi etkinlikler yapt›. Kitle hareketlerine kat›ld›, grevlere omuz verdi.
Öyle ki yaratt›¤› etki kimilerince sömürülmek istendi, hatta kimi ‘kominist’
geçinen sosyalﬂovenler ayn› isimle bülten faaliyetinde bulundu. Sanatsal-siyasal etkinli¤i basit “alan kapatmak” mant›¤› ile idare etmek ve var olan birikimleri harcamakla iﬂtigal edenlerin, en nihayetinde varaca¤› yerin burjuva ideolojisi oldu¤unu en basit siyasal bilinci olanlar bile bilir. Bu türden giriﬂimleri ciddiye alm›yoruz, yaln›zca aç›¤a vuruyoruz ve iﬂimize bak›yoruz.
Sanat Cephesi Hareketi, ‹çerideki D›ﬂar›daki Hapishaneden Bizim ﬁiir
Antolojisi’ni haz›rlad›¤›ndan beri tüm etkinliklerinde kolektifli¤i esas ald›.
Dergi’mizde oluﬂturulan bu kolektif bilince uygun olarak, üretiminden da¤›t›m›na kadar tüm süreçte yazar ve okurlar›m›z›n emeklerini bütünleﬂtirerek yay›n hayat›n› sürdürecektir.
Dergi’miz sanatsal yöntem olarak sosyalist gerçekçili¤i benimsiyor. Bu
çerçevede gerçekçili¤in tarihsel birikimini hem sahipleniyor hem de bu birikimin yeniden üretim yöntemiyle daha da ileri taﬂ›nmas› gerekti¤ini savunuyor.
Biçimcilik ve donmuﬂ kurallar dizininin gerçekçili¤e s›¤mayaca¤›n›n fark›nda olarak sanatsal yarat›m› / üretimi öne ç›karmay› planl›yor. Ayn› zamanda
Sosyalist Gerçekçi Sanat Ak›m›’n›n kurumsallaﬂmas›n›n kavgas›n› veriyor.
‹lk say›m›z için bize gelen ﬂiir, öykü, eleﬂtiri, karikatür ve denemelerden
sadece bir k›sm›n› yay›nlayabildik. ‹lk say›m›zda Sosyalist Gerçekçili¤e vur3
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gu yapmak amac›nda oldu¤umuz için böyle oldu. ‹leriki say›lar›m›zda ﬂiir, öykü, kitap eleﬂtiri, sinema-tiyatro eleﬂtiri gibi birçok tür ve güncel sanatsal etkinlik haberleriyle içeri¤imizi art›raca¤›z.
Bize ürün göndermek isteyen okurlar›m›zdan Dergi Ç›k›ﬂ Bildirgesi’ni
okumalar›n› istiyor ve eleﬂtirel katk›lar›n› bekliyoruz.
Bu say›m›zda Dergi’mizin haz›rl›k sürecinde oluﬂan Ç›k›ﬂ Bildirgesi,
Dergi Ça¤r›s› yan›nda sosyalist gerçekçili¤i farkl› aç›lardan inceleyen yaz›lar
ile ﬂiir, öykü ve karikatürler bulacaks›n›z.
Üç ayl›k periyot ile yay›nlanacak olan Dergi’mizin ikinci say›s›nda buluﬂmak üzere.
30 Eylül 2009
Sanat Cephesi
Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi
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Sanat Cephesi
Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi
Ç›k›ﬂ Bildirgesi

A- Sanat Cephesi Dergi giriﬂiminin geçmiﬂi, 2005’teki “‹çerideki D›ﬂar›daki Hapishaneden Bizim ﬁiir Antolojisi” ile baﬂlayan, Mart 2005’te oluﬂturulan (www.sanatcephesi.org) internet sitesi, ﬁubat 2006’da Sanat Cephesi Bildirgesi” ve Kas›m 2006’da “Sanat Cephesi Ça¤r›s›” broﬂüründeki “Temel ‹lkeler Tasla¤›”yla belgelenen ve çeﬂitli etkinliklerle bugünlere taﬂ›nan
Sanat Cephesi Hareketi’nin May›s 2008’de gerçekleﬂtirdi¤i “Kültür-Sanat
Konferans›” belgelerinin “Sanat Estetik Politika” ad›yla kitap olarak yay›nlanmas› sonras›nda kolektif olarak planlanmas›yla baﬂlar. Bu anlamda Dergi, oluﬂumunu, geliﬂimini sürdürmekte olan bir sanatsal hareketin birlikte
üretilen ileri bir ad›m›d›r.
B- Sanat Cephesi Hareketi Nedir, Ne De¤ildir?
1) Sanat Cephesi Hareketi, yaﬂam›n özünü tüketen sömürünün her türlüsüne, egemen s›n›flar›n maddî-manevî denetimi ve yönlendirmesine, emperyalizmin kültürel yay›lmac›l›¤›na, her türden gericilik ve yozlu¤a karﬂ› olan
ilerici, devrimci, demokrat, sosyalist sanatç› ve adaylar›n›n birlik-diyalogdayan›ﬂma zeminidir. Nihaî hedefi bir ve genel bilimsel yarg›larda ortak, ayr›nt›lardaki farkl›l›¤› da idealize ve dramatize etmeyen sanatç›lar›n paylaﬂ›mc› mücadele birlikteli¤idir.
Emperyalizmin yoz ve kozmopolit “kültür” politikas›na karﬂ› temel ilkelerde birleﬂen sanatç›lar›n bir barikat›d›r. Sanat›n “piyasa ortam›na” tâbi k›l›narak, tecimsel iliﬂkiler bata¤›na hapsedilmesine, kapitalist yabanc›laﬂt›rmaya ve çok yönlü kültürel-politik kuﬂatmalara karﬂ› üretimiyle, duruﬂuyla
bir kültürel direniﬂ ve kökleri halklar›n demokratik yaﬂam topra¤›nda filiz
veren sosyalist kültür oluﬂturma çabas›d›r.
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2) Özü itibariyle demokratik, devrimci ve sosyalist bir sanat yaklaﬂ›m›n› içinde taﬂ›yan Sanat Cephesi Hareketi, geliﬂiminin belirli bir aﬂamas›nda
kurumsal oluﬂumlarda yer alabilir. Kültür merkezleri, sergi salonlar› açabilir; internet sitesi, kitap üretimi, bas›l› bülten gibi olanaklara baﬂvurabilir; ancak Sanat Cephesi Hareketi’nin felsefesi salt bu aktivitelere indirgenemez.
Hareketimizin temel yap›s› sanat›n en büyük düﬂmanlar›ndan olan benmerkezcili¤e, kiﬂi ve grup kültünü yücelten her türden fetiﬂçili¤e ve bürokratikleﬂmeye, bilim-sanat-estetik-politika-etik bütünlü¤ünü bozmaya çal›ﬂan entelektüalizme, mistisizme, bilinemezcili¤e, idealizme ve her türden gericili¤e karﬂ› oluﬂundan gelir.
3) Sanat Cephesi Hareketi, ilerici, demokrat, devrimci, yurtsever, sosyalist ve Marksist sanatç›lar›n, temel ilkeler çerçevesinde yap›c›, yarat›c› diyaloglar kurmas›na ortam yaratmay› birincil görev sayar. Sermayenin ve küçükburjuvazinin sanat ürünlerinin al›n›p sat›ld›¤› kapitalist piyasada kendi
mal›na yer bulmak do¤rultusunda, sanat ürünlerini d›ﬂlay›c› yaklaﬂ›ma sahip
aç›k-gizli sansürünü ve piyasa oluﬂturmak amaçl› otosansürcüleri teﬂhir eder.
‹lerici kitaplar›n okura ulaﬂmas›n› engelleyen tekelci da¤›t›m a¤lar›n›n kuﬂatma politikalar›na karﬂ› mücadele eder; birlikte alternatif da¤›t›m a¤› oluﬂturulmas›nda rol üstlenir ve gerekli sorumlulu¤u al›r. Sanatsal üretim-paylaﬂ›m
sürecindeki tüm olumsuzluklara karﬂ› dayan›ﬂmay›, bu çabalar›n süreklilik
içinde kurumsallaﬂmas›n› ve “gelenek” hâline gelmesini savunur.
C- Sanat Cephesi Dergisi Olarak Sanata Bak›ﬂ›m›z
1) Sanat Cephesi Dergisi, hem kendi içinde hem de etkinlik çevresinde
egemen kültürden kopuﬂ için köklü bir kültürel ar›nmaya-ayd›nlanmaya dayal› yarat›c› paylaﬂ›m›n yaﬂanmas›n› gerekli görmektedir. Bir yandan binlerce y›ll›k antik kültürlerin, iç içe geçmiﬂ emekçi halklar›n bulundu¤u bir co¤rafyada yaﬂ›yoruz; di¤er yandan ise ilerici kültürün ihtiyaç duydu¤u önemli bir öge olan burjuva ayd›nlanma kültürü ile sosyalist deneyimlerin üretti¤i birikimleri ülkemizde pek bilmiyor ve özgün senteze kavuﬂturam›yoruz.
Bu aç›dan temel önceli¤imiz kültürel miras›n ilerici-gerçekçi özünü sahiplenerek, sosyalist kültürü yeniden üretme çabas›n›n toplumsal ve kiﬂisel anlam›yla sürekli k›l›nmas›d›r.
6
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2) Sanat Cephesi Dergisi bir yandan sanat› mutlu bir az›nl›¤›n üretimi
ve salt biyolojik estetik bir haz arac› olarak alg›layanlara karﬂ› durmakta; sanattan kopmadan halk›n düzeyini, halktan kopmadan da sanat›n düzeyini
karﬂ›l›kl› etkileﬂim içinde yükseltmeyi hedef olarak seçmiﬂtir. Sanatç›, emekçi halka tepeden bakarak, “ö¤reten” de¤il, toplumsal yaﬂam›n devrimci, demokratik eylemli¤i taraf›ndan e¤itilendir. Bizim sanat›m›z, insan›n, yurdun,
dünyan›n her yan›yla tutarl› bir tarih ve s›n›f bilinciyle ilgilenen bir sanatt›r.
Kalk›ﬂ noktam›z, ilerici insanl›k ailesinin bugüne dek üretti¤i tüm de¤erleri do¤al miras› sayan, iﬂçi s›n›f›n›n yarar›n› önceleyen ideolojik ve siyasî eylem terbiyesi alm›ﬂ/düﬂünce ve davran›ﬂ birli¤i olan bir sanat anlay›ﬂ›n›n emperyalist-kapitalist çürümüﬂlü¤e baﬂ kald›rmas›d›r.
Sanat Cephesi Dergisi, Marksist eleﬂtiri yöntemini etkin kullanma mücadelesini verecek; devrimci lirizm, tutarl› sosyal içerikli e¤ilimler ile eleﬂtirel gerçekçi sanatsal anlay›ﬂlar›n›n ilerici bir çizgide yeni nitelikler kazanaca¤› bir zemini güçlendirecektir. Dolay›s›yla insanc›l özünü yaﬂam biçimiyle, üretimiyle, ideolojik-politik tercihiyle egemen s›n›fa yem etmeyen her sanatç›y› Dergi’mizin do¤al bir parças› olarak görmekteyiz.
3) Sanat Cephesi Dergisi’nde sanat›n gücüne inanan her sanatç›, reklâm
diliyle, burjuva bas›n ve edebiyat›yla, küçük üretimin ﬂartland›rd›¤› yayg›n
küçükburjuva ideolojisiyle, umutsuzlu¤un, ufuksuzlu¤un, kötümserli¤in
besledi¤i arabesk e¤ilimlerle, nas›l mücadele edece¤ini, tarafl› kimli¤i ile
karﬂ›laﬂaca¤› engelleri içeri¤i, biçimi ve yöntemiyle nas›l aﬂaca¤›n› araﬂt›rmay› da gündemine alacakt›r. Di¤er ilerici-devrimci-sosyalist sanatç› ve sanat kurumlar›yla sosyalist gerçekçilik sanat anlay›ﬂ› temelinde sürekli birlikdayan›ﬂma içinde olacakt›r.
Sanata ve sanat›n gücüne inanmayan ve toplumda karﬂ›l›¤›n› buldu¤unda onun nas›l önlenemez bir güç oldu¤unu anlamayan sanatç›lar›n bu birlikte yeri olamaz. Bu yolda bize üretim ve yaﬂamlar›yla zengin deneyimler b›rakan Brecht, Neruda, Nâz›m, O. Kemal, Enver Gökçe, Behrengi, Henri Barbusse, Victor Jara, Vaptsarov, Mayakovski, Hasan Hüseyin, Attila Josef, A.
Memedo¤lu, D. ﬁostakoviç, Y. Güney, Cegerxwin, ‹. Ehrenburg ve daha nicelerini hat›rlat›r›z. Üstelik yaﬂam bize göstermiﬂtir ki on binlerce y›l›n üretim birikimini üzerinde taﬂ›yan halklar, emekçi halk› küçümseyen burjuva/küçükburjuva sözümona “sol” ayd›nlardan çok daha anlay›ﬂl› ve sanatsal
7
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paylaﬂ›ma aç›kt›r. Sanatç›ya düﬂen görev, uvriyerizm ve popülizmin kolayc›l›¤›na, dogmatizm ezbercili¤ine kap›lmamak; tarihin belirli anlar›ndaki sanatsal birikimleri gözlemler yaparak ve deneyimleri sorgulayarak analiz etmektir. Sonsuz boyutta çeﬂitlenen içeri¤in gerek duydu¤u yeni biçimleri aramak; yarat›c›, yenilikçi, dinamik, iyimser, devrimci-dönüﬂtürücü yaklaﬂ›mdan ödün vermemektir.
4) Sanat Cephesi Dergisi, sanatsal eserler üzerinden oluﬂabilecek kapitalist tecimsel iliﬂkilere girmeden, üretiminden da¤›t›m›na kadar kolektifli¤i
esas al›r. Bütün süreçlerde eleﬂtirel katk›y›, sanat›n her dal›na yarat›c›, yenilikçi, dinamik, iyimser, devrimci-dönüﬂtürücü bir yaklaﬂ›m sunmay› önemser. Kariyerizme, bireycili¤e, benmerkezcili¤e karﬂ› sosyalist mücadelenin
ahlâkî normlar›n› içselleﬂtirmeyi ve sosyalist bireyselli¤i güçlendirmeye özel
bir önem gösterir.
5) Sanatsal yöntemimizin amac›, “insanlar›n söylediklerinden, hayal ettiklerinden, tasavvur ettiklerinden de¤il, gerçek ve faal insandan hareket
edip, gerçek yaﬂam süreçlerini temel alarak bunlar›n ideolojik yans›malar›n›n ve yank›lar›n›n geliﬂimini göstermek suretiyle elle tutulur canl› insana
varmakt›r.” (Marx-Engels, Alman ‹deolojisi) Sanat Cephesi Dergisi sanatç›lar›, eserlerinde insanlar›n aras›ndaki iliﬂkiler ile bireyin benli¤inde varolan çeliﬂkilerin hangi koﬂullar alt›nda geliﬂti¤ini ve iliﬂkilerin maddî temellerinin ne oldu¤unu aç›¤a ç›karma-çözme amac›ndad›r. Dergi’miz bu aç›dan
felsefenin temel sorusuna: “Madde, düﬂüncenin ve bilincin kayna¤›d›r ve ilk
veridir; düﬂünce, evrenin kimyasal ve organik çeﬂitlili¤inin bir sentezi olan
beynin ürünüdür” diyerek cevap verir.
6) Sanat Cephesi Dergisi, sanatsal yöntemde nesnelli¤i, iﬂçi s›n›f› ve
emekçi halklar›n tarihsel-s›n›fsal yarar›n› gözeten ideolojik siyasî birikime
ba¤l›l›¤› ve sosyalizmden yana olmay› temel ilkeler sayar. Bu ilkeleri vazgeçilmez temel unsurlar olarak kabul eder. Sanatsal yarat›mda içerik, biçim ve
iﬂlevselli¤in diyalektik bütünlü¤üne inan›r. ‹çeri¤in öncelli¤ini kavrayarak
biçimcili¤e karﬂ› ç›kar, yeni süreçlerde yeni teknikleri araﬂt›r›r. Sosyalist
gerçekçili¤i yarat›c› yorumla alg›lar, statikleﬂmiﬂ bir mant›kla tek ve de¤iﬂmez biçim ve bir kurallar bütünü olarak görmez.
7) Sanatsal üretimimiz edebiyat oldu¤unda üretim arac›m›z “dil”dir. Sanat Cephesi Dergisi olarak dilin olanaklar›n› araﬂt›rmak, buna özel bir ilgi
göstermek, toplumun yaﬂayan canl› bir parças› olan sokaktaki “dil”i tarih8
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sel ve toplumsal boyutu içinde edebî düzeyle kaynaﬂt›rmak, dil üzerinden
oluﬂabilecek mikro-milliyetçi sapmalara prim vermeden estetik-sanat alan›ndaki literatür karmaﬂas›na bilimsel tan›mlar getirmek görevlerimiz aras›nda
olacakt›r.
8) Bilim, sanat, estetik, politika ve eti¤in birbiriyle iliﬂkili oldu¤unu ve
bu iliﬂkinin kopar›lmamas› gerekti¤ini gören Sanat Cephesi Dergisi, sanat›
ideolojilerin estetik kimlik kazanm›ﬂ biçimi olarak kabul eder. O zaman, toplumsal kavgam›z›n bir parças› olarak gördü¤ümüz sanat alan›nda, bizi sadece sanat›n estetik iç dinami¤i s›n›rlayacakt›r. Bizim sanat›m›z, insanla nesnel
gerçeklik aras›ndaki estetiksel iliﬂkiyi koparmadan sanatsal derinli¤i güçlü
ve estetiksel duygular›n e¤itilmesini sa¤layan bir sanat olacakt›r. Ve sanatsal yarat›m›m›z, içerik ve biçimin birli¤inden do¤an gerçekli¤in devindi¤i
bir süreçler ›rma¤›nda birbirlerini besleyerek belirlenecektir. Çünkü sanat,
tesadüfün yaratt›¤› bir etkinlik de¤ildir; sanat, bilinçli müdahalenin, yeniden
yaratman›n, heyecan›n, tutkunun sonucu ortaya ç›kar.
9) Sanat Cephesi Dergisi, estetik biliminin geliﬂimini ve bugünkü durumunu belirleyerek, günümüz sosyalist gerçekçili¤inin sorunlar›na çözümler
üretme amac›ndad›r. Gerçekçili¤in tarihsel bir geliﬂim aﬂamas› olan sosyalist
gerçekçili¤i sahiplenen Sanat Cephesi Dergisi, kendinden önceki gerçekçi
ve ilerici sanat›n mirasç›s› olarak sosyalist gerçekçili¤i etkin bir bilinçlilikle
yeniden üretecek, onun hayat ve mücadelede yerini alarak iﬂlevsel olmas›n›n
kavgas›n› verecektir. Dolay›s›yla sanat›n as›l sahipleri olan iﬂçi s›n›f› ve
emekçi halklar ile buluﬂabilmenin, kaynaﬂabilmenin ve yarat›lan birikimden
ö¤renebilmenin kanallar›n› açman›n mücadelesini verecektir.
10) Sanat Cephesi Dergisi yukar›da belirtti¤imiz ilkeler ›ﬂ›¤›nda yürümeyi do¤ru bulan tüm sanatç› ve sanatç› adaylar›n›n kolektif birlikteli¤i, sesi ve eylemi olacakt›r.
Sanat Cephesi
Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi
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HAZ‹RAN
dolunay›n ondördü
gebe gündüze
gece tutukland›
gün 15/16 haziran
güneﬂin batmad›¤›
iki k›z›l zaman
kollar› s›val›
baﬂlar› bulutlarda
proleter tümenler
gürül gürül akt›
cenk meydanlar›na
iﬂ ekmek su de¤il
özgürlük istiyorlard›
ne tank ne barikat
ne tüfek ne halat
durduramad› zincirden boﬂananlar›
yok yook
kendili¤inden de¤ildi
yönetti kendi kendini
komite birlik direniﬂle
patron sar› sendika
v›z gelir yoldakine
köprüler söküldü
kanlar kar›ﬂt›
Haliç'in sular›na
Paris de¤il Petersburg de¤il
‹stanbul buras›
kay›t düﬂüldü tarihe
biz de var›z biz de var›z
Turgay Ulu
22 Eylül 2008
2 Nolu F Tipi Cezaevi Kand›ra-Kocaeli
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Sanat Cephesi Dergisi Ç›k›ﬂ Ça¤r›s›

25 May›s 2009

Say›n ……………………………………….
Bildi¤iniz gibi Sanat Cephesi etkinliklerini; kitap, dergi, broﬂür, konferans, sergi, panel, söyleﬂi vb. ﬂekillerde sürdürüyor ve web sitesi www.sanatcephesi.org arac›l›¤›yla sizlerle paylaﬂ›yor. Sosyalist Gerçekçilik ›ﬂ›¤›nda “Yüzde yüz ba¤›ms›z ve yüzde yüz iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklardan yana
sanat anlay›ﬂ›” ﬂiar›yla yola koyulan Sanat Cephesi, gerici burjuva sanat›na
karﬂ› bir barikat olmay›, kolektif hareket etmeyi, deneyim aktar›m›nda bulunmay› ve birbirinden ö¤renmeyi öne ç›karmaktad›r. Kendini ilerici, demokrat, devrimci, yurtsever, sosyalist ve Marksist olarak tan›mlayan sanatç›larla birlikte hareket ederek etkileﬂime girmeyi do¤ru bulmaktad›r. Tüm
farkl›l›klar›m›za ra¤men kolektif davranarak kiﬂi ve grup kültünü-kültürünü
aﬂ›p gerici-yoz burjuva kültürüne karﬂ› durmak bugün için hayatî bir öneme
sahiptir. Estetik-sanat ürünlerinin kolektif çabalarla üretilmesi, paylaﬂ›lmas›
ve eleﬂtirel katk›larla beslenmesi yak›c› bir görev olarak önümüzde durmaktad›r.
Birlikte iﬂ yapma kültürünü geliﬂtirerek, kolektif akl›n ›ﬂ›¤›nda yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada estetik-sanat alan›nda yeniden bir ilerici canlan›ﬂ yaratma
ﬂans›na ve birikimine sahipken, ne hazin ki egemenler ideolojik, politik ve
örgütlülük olarak tüm mevzileri kazanmada ve ilerici tüm fikirleri yok etmede büyük baﬂar›lar göstermektedir.
Eleﬂtiri kültürümüzü zenginleﬂtirecek nefes ald›¤›m›z mevziler her geçen gün daralmaktad›r. Bu daralmay› aﬂmak için Sanat Cephesi çal›ﬂanlar›
çeﬂitli aray›ﬂ ve yöneliﬂler içerisindedir.
Yukar›da belirtti¤imiz sorunlar› nas›l aﬂabiliriz? Fikirlerinize ihtiyac›m›z
var.
11

 Sanat Cephesi

Emek güçlerimizin buluﬂup bütünleﬂmesi ve etkili olabilmesi için bizlerin akl›na periyodik bir yay›n faaliyeti geliyor. Ancak bu türden bir yay›n/dergi faaliyetinin de kolektif olarak üretildi¤inde anlaml› olaca¤›n› düﬂünüyoruz. Böyle bir derginin üretiminden da¤›t›m›na kadar tüm süreçlerde rol
ve sorumluluk al›r m›s›n›z? Finansman›, üretimi ve da¤›t›m›na kadar hangi
aﬂamada, ne tür bir katk›n›z olur; bilmek isteriz.
Burjuvazinin kültürel çürütmesine karﬂ› ilerici birikimlerimizi bir yere
yapmak ve buradan yeni bir ç›k›ﬂ mevzisi yaratmak bizlerin elinde. Yetenek
ve imkânlar›m›z dâhilinde sorumluluklar almak, iﬂ içinde ö¤renmek bizim
için çok önemli görünüyor.
Bu önemi sizin de hissetti¤inizi düﬂünerek yaz›yor ve cevab›n›z› 15 Haziran 2009 tarihine kadar bekliyoruz. Ayr›ca; bu mektubu göndermemizi
önerdi¤iniz baﬂka kiﬂiler varsa bildirirseniz seviniriz.
Sanat Cephesi
Çal›ﬂanlar› Ad›na
‹smail Hardal - Kemâl Kök - Nevzat O¤uz
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Sanat Cephesi Bildirgesi

Sanatç›n›n toplumun üstünde, sorumsuz bir varl›k olarak sunuldu¤u, sanatsal etkinli¤in reklâmc›l›kla iliﬂkilendirildi¤i, gitgide holding ve banka
destekli “sponsor”lar›n denetimine al›nd›¤› bir dönemi yaﬂ›yoruz. Geçmiﬂteki, ilerici-devrimci yaﬂamla do¤rudan ya da dolayl› gönül ba¤› kuran, egemen ideolojiye çeﬂitli düzeylerde direnen, ilkeli, dürüst, namuslu, sorumluluk sahibi sanatç› tiplemesi, yerini çoktand›r, duruma göre yön de¤iﬂtiren, sahibinin sesine gelen “yazar-kasa”lara b›rakmaktad›r. Bu tüccarl›¤a meyil
vermeyen sanatç›lar›n dün oldu¤u gibi bugün de nice engel ve kuﬂatmalar
aras›nda ürün vermeye çabalad›klar›n› ac› içinde görmekteyiz.
Sanat tarihimizde, yönetenlerce “sak›ncal›” görülüp yo¤un bask›lara u¤rayan birçok sanatç›n›n, ayn› zamanda, “sol” etiketli bir tak›m yay›nevi sahipleri ve köﬂebaﬂ› dükal›klar›nda kalem oynatan ilerici (!) sermaye noterleri taraf›ndan sürekli sansüre u¤rat›ld›¤›, antolojilerden d›ﬂland›¤›, on y›llar
boyunca adlar›n›n unutturulmak ve sanat tarihçelerinden bile silinmek istendi¤i araﬂt›ran gözlere s›r de¤ildir. Sol sanat-edebiyat içine yuvalanm›ﬂ bu küf
mantarlar›n›n, halktan ve bilimden yana sanatç›lara çal›ﬂma, bar›nma, pek
çok örneklerinde oldu¤u gibi yaﬂama hakk› bile tan›nmamas›yla ilgili suç ortakl›klar› bir yana; genç kuﬂak sanatç› adaylar›n›n yozlaﬂt›r›lmas›nda kraldan
çok kralc› davrand›klar› da hiçbir zaman unutulmayacakt›r.
Olumlu bir yöneliﬂe, ilerici-devrimci e¤ilimlere sahip sanatç›lar›n ise,
bütün yaﬂananlara karﬂ›l›k, gerek 1951’lerin gerekse 12’li darbelerin hemen
ard›ndan kurulan “edebiyat üretme çiftlikleri” ne örgütlü, iradî bir çabayla
karﬂ› koyamad›klar›; her ﬂey bir yana birbirleriyle de sürekli, yap›c›, yarat›c›
bir diyalog kuramad›klar›, hayat›n çeﬂitli alanlar›nda yeterli dayan›ﬂma gerçekleﬂtiremedikleri biliniyor.
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1990’larla birlikte yo¤unlaﬂan küresel gericilik dalgas›n›n ideolojikkültürel etkileri, tam da hedeflendi¤i üzere en çok, kendini sol saflarda gören, ancak yeterli kurumsal güvenceye, donan›ma ve dayan›ﬂmaya sahip olmayan insanlar›, sanatç›lar› vurmuﬂtur. Sanatsal üretimlerinin bilinçlere yapt›¤› etkiyle yüzleﬂemeyen ve bu yönde kolektif akl›, eylem birli¤ini gerçekleﬂtiremeyen sanatç›lar, postmodernist sermaye kültürünün yay›n dünyas›ndaki bask›s› alt›nda kendine özgü renklerini, zenginliklerini yitirmekte, k›s›r,
t›k›z bir bunal›m edebiyat›na yöneltilmektedir.
Bu ortam›n insana yaraﬂ›r yönde de¤iﬂmesini isteyen, saptanacak temel
ilkeler çevresinde bir araya gelmeyi, yap›c›, yarat›c› diyalog zeminlerinde
yeni bir gelenek oluﬂturmay›, ortak noktalar› “idealize” ve farkl›l›klar› “dramatize” etmeden dayan›ﬂmay›, ileri kültürel-sanatsal sentezlere bilimsel bak›ﬂla sanatsal duyuﬂla varmay› hedefleyen bizler, Sanat Cephesi’nin ilk tu¤lalar›n› harçl›yoruz.
Sanat Cephesi, sermayenin maddî-manevî yönlendirmesine karﬂ› olan,
birlik-diyalog-ayr›ﬂma ve dayan›ﬂma zemininde ilerleyen sanatç›lar›n devrimci bir “Rönesans” amaçlayan etkinli¤idir. Öncelikli amac›m›z, gerekli diyalog ve dayan›ﬂma zeminini oluﬂturarak, kültür emperyalizminin kuﬂatmas›ndan, aptallaﬂt›r›c› iletiﬂim ve tüketim bombard›man›ndan ar›nma çabas›n›
mümkün olan en geniﬂ çevreye yayarak günümüz sanat sürecine ilerici bir
müdahalede bulunmakt›r.
Sanat Cephesi, sanat›n bireysellik-toplumsall›k diyalekti¤inden, tarihsellik ve s›n›fsall›ktan kopuk düﬂünülemeyece¤ini ilke sayd›¤›ndan, yoz, gerici, mistik, bireyci, bilinemezci gibi tüm çürük kültürel afyonlara, bu ürün
“sol” etiketli de olsa bilinçle ve ›srarla karﬂ› ç›kacakt›r.
Sanat Cephesi, sanat felsefesi ve estetik bilimine iliﬂkin çal›ﬂmalar›, yeni kültürün ihtiyaç duydu¤u yeni sanatsal biçimlerin sanat prati¤inde denenmesini destekleyecek; biçimi ya da içeri¤i / özü mutlaklaﬂt›ran her türlü anlay›ﬂ› karﬂ›s›na alacakt›r. Önümüzde co¤rafyam›z ve tüm dünyan›n binlerce
y›lda üretti¤i kültür birikiminin inceden inceye de¤erlendirilmesi ve dönüﬂtürülmesi gibi büyük bir alan durmaktad›r… Kuﬂkusuz gelece¤in kültürü de
bu birikimin iyimser yöneliﬂlerimizle akla, bilime uygun, seçici bir bileﬂimi
üzerinde yükselecektir.
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Sanat Cephesi, sanat›n oldukça özgül ve k›smen görece özerk bir alan
oldu¤unu, “mekanik ayarlamalara gelemeyen, bireysel giriﬂkenli¤e kesinlikle daha fazla yer veren” özgün çabalara gerek duydu¤unu gözönünde tutarken, iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n hakl› mücadelesinin yan›nda “tarafl›”
kimli¤iyle de yer almas›n› bilecektir. Bu tarafl›l›k, ürünlerimizin eski kültürün çürümüﬂ ögelerinden ar›nmas›n› sa¤layacakt›r.
Sanat Cephesinin oluﬂturulmas› yolunda üretilen en somut iﬂ, benzerine
pek rastlanmayan kapsamdaki, ‹çerideki-D›ﬂar›daki Hapishaneden Bizim ﬁiir Antolojisi’dir. Antoloji süreci sonunda yap›lan toplant›da seçilen bir “geçici komite” çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Ayr›ca etkinlikleri yans›tan bir internet
sitesi de yay›na baﬂlam›ﬂt›r (www.sanatcephesi.org).
Sanat Cephesi, ilerici insanl›k ailesinin sanat, estetik, etik ve politik anlay›ﬂ›n›n temelde bir ve ayn› yerde oldu¤u bilinciyle, tarihsel-kültürel ve estetik birikimimizin iyimser, yarat›c› ve dinamik yorumlarla geliﬂtirilmesi yolunda çal›ﬂan sanat emekçilerinin ürün kolektifi, birlik, dayan›ﬂma ve mücadele zemini olacakt›r.
Sanat, estetik alanlar›ndaki etkinlikleriyle sistemin mant›¤›yla pazarl›¤a
oturmayan, kendi gücü ile kendi alan›n› açmak konumundaki bizim insanlar›m›z› Sanat Cephesi’nin geliﬂimine katk› sunmaya ça¤›r›yoruz…
4 ﬁubat 2006
Sanat Cephesi Geçici Komitesi
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KAVUﬁMA’LIK ﬁ‹‹RLER

1.Onyedi’lik
Etme art›k, ya düﬂman ol ya da dost
uzan›p yan›ma geceler boyu
gözlerimin ›ﬂ›¤›nda yunarken, bir de
bo¤maya kalkma hüzünlerinde
ﬂu s›skac›k, çitlembik
acemi
yüre¤imi
Gurbet!
2. Kendi Yurdunda Sürgün
Özlemin yak›c› tuzlar›
iﬂliyor iradenin k›y›lar›n›
kimileyin y›ld›zlanan sahillerde kum
kimileyin üzünç kayalar›ndan uçurum
Ne yaz›k, uzay›p gittikçe esaret
k›sal›yor sanki atabilece¤im ad›m
küçük deltalar›mda buluﬂtu¤um ›rmaklar
yetersiz sevinçleri mi uzak ﬂimﬂe¤i gibi mutluluklar›n
K›pk›rm›z› bir yürekle a dostlar
bilmem kaç zaman› tohumlar gibi
nice gerekirse, akl›m yettikçe
bu kadim topraklara savuraca¤›m!
3.Yurt Yeryüzü
A¤ac›ndan kopar›lm›ﬂ bu dallar
bu çiçekler, onur dolu açl›¤›yla yolunan
al›yorum her birini uyudu¤unda herkes
al›p aﬂ›l›yorum gövdesine ülkemin
a¤›tlarla, ilahilerle, karg›ﬂlarla
marﬂlarla!
Kurﬂunlarla delineni, bombalarla parçalanm›ﬂ olan›
iﬂkenceyle örselenmiﬂ, diri diri gömülmüﬂ olan›
katlanmaktan yorulup küsmüﬂ olan› da
16
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her birinin ayr› bir hikayesi, ayr› bir dili.
Beyazlardan önce siyahlar› al›yorum
kuzeylerden önce do¤uyu ve güneyleri
yang›nlardan topluyorum Sivas, Maraﬂ’›
kül de¤il ki halen yanar kor gibi
Taksim ‘77’den geliyor kimi; yaral›, nas›l yaral›!
grevlerden, boykotlardan, direniﬂlerden
Türk’ten önce Kürt’ü al›yorum,
Arap’l›, Laz’l› tüm halklar›yla
erkekten önce kad›n›
nak›ﬂ yüzlü matematik kesinli¤inde
kaç yüzy›l›n, kaç bin y›l›n hesab›
“Dersim dört da¤ içinde”
Çok ah›m var içinde
K›z›lbaﬂ nefeslerim yetiﬂemezse
Cevahir’lerim do¤sun içinde
Haziran nehirlerinde akanlarla ak›yorum
dereleri birleﬂtirenlerin S›rr›yla
Deniz kokan Mahir’lerle, ‹brahimlerle
Ulaﬂ›p al›yorum fabrikalardan
“sabah›n bir sahibi var” diyen yüre¤i
Diyarbak›r, Metris’e bakar, Metris de bize
ölü çöllerinde generalli y›llar›n
direncin güzelli¤iyle engin
ayakkab›lar› parça parça
ﬂehirlerin k›lcal sokaklar›n› özümsemiﬂ
da¤lar›n bulutlar›na kar›ﬂm›ﬂ kimi
turnalar›m›, cerenlerimi, ﬂahanlar›m›
hepsini, hepimizin olan hepsini ve kendimi
a¤ac›ndan üzülmüﬂ birer dalca toplay›p
aﬂ›l›yorum yurdumun gövdesine
Ateﬂinde göynüsem de gökçe dostlarla birlik
bilirim gencelecek özgeciller güldeste
yeryüzünün her yan›nda kardeﬂ kökleri
rüzgarda bayrak gibi akl›- k›z›l yeﬂilleri
göverecek elbirli¤i güneﬂle...
Hüseyin Ali Selvi
Nisan-A¤ustos 2009

S.C. F/2
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KAYIP ‹NSAN FOTO⁄RAFINDAK‹ ÇI⁄LIK

Ak toprak borçlu oldu¤u hayat›n
çelikten köklerini koruyor inatla
Topra¤a boylu boyuna serilmiﬂ ç›¤l›k
ak saçl› ihtiyar›n a¤z›n› kilitleyen mührü
parçalay›p koyuyor gün ortas›na
Günlerdir eve gelmiyor o¤ul türküsü
O¤lundan kopard›¤›n› at›yor alana
kopard›¤› ter ve s›zlayan ›sl›k
O¤ul ölüsünü görmeye raz› olmuﬂ anne
merhametle sar›l›yor ﬂehrin ellerine
katre katre sars›l›yor gökyüzü
Kemik mengeneye dönen hasret
yukar›ya kald›r›yor resimdeki faili meçhulü
Ç›¤l›¤›n vuruﬂuyla yar›l›yor durgun hava
soka¤a hükmediyor evden ç›km›ﬂ cüret
Dar sokaklar›n aç›ld›¤› caddede
kendi hükmüyle k›ﬂk›rt›lm›ﬂ efor
abluka alt›nda büyüyen zamans›z ﬂark›
soyk›r›m›n sessiz tarihini örten yarg›
sesini gö¤süne hapsederek baﬂkald›r›yor
Taﬂ alanda yak›yor bedenini ç›¤l›k
ve kendi aleviyle büyüyor öylece

Babür P›nar
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Babür P›nar
Sanatç›lar ve Edebiyatç›lar Taraft›r

Modern bir toplum, farkl› s›n›f ve gruplardan oluﬂur. Farkl› amaçlar›n ve
bu amaçlar do¤rultusunda farkl› eylemlerin gerçekleﬂmesinin olanakl› oldu¤u
toplumlarda; toplumu oluﬂturan birey ve gruplar›n farkl› zevklere, farkl› zihinsel ve entelektüel kavray›ﬂ ve bu kavray›ﬂa dayal› farkl› düﬂünce sistemlerine
ve disiplinlerine sahip olmalar› kaç›n›lmazd›r.
Bireylerin, zihinsel ve entelektüel faaliyet ürünlerini de¤erlendirme düzeyleri, olumlu ve olumsuz yarg›lar› ve çat›ﬂan s›n›flar›n var oluﬂuyla do¤rudan ilintili olan düﬂünce biçimlerini benimsemeleri ya da farkl› düﬂünce disiplinlerinin etkisi alt›nda kalmalar›, topluluk halinde yaﬂaman›n sonucudur. Daha do¤rusu bireylerin düﬂünce biçimlerinin, üyesi olduklar› toplumda egemen
olan veya ö¤e halinde bulunan kültürel farkl›l›klar›n etkisi alt›nda kalmalar› ile
belirlendi¤i reddedilemez bir gerçektir. Bir toplumda bütün s›n›flar ve farkl›
gruplar için “tek” bir “olumlu” ya da bir tek “olumsuz “ yoktur. Birey ve gruplar›n, olumlu ve olumsuz yarg›lar›; s›n›flar›n maddî ve manevî ç›karlar›yla
do¤rudan ya da dolayl› ba¤lant› kurularak oluﬂur.
Birey ya da gruplar, sanat ürününü de¤erlendirirken, ilkin kendi toplumsal
yarar›na sayd›¤› olgusal betimlemelere dayan›r. Burada söz konusu olan yarar,
bireyin do¤rudan ve gerçek anlamda kendi s›n›fsal yarar› de¤ildir. Ço¤unlukla
emekçiler, baﬂka s›n›f›n yarar›na olan durumu, kendi toplumsal yarar›na olarak
görür ve öyle oldu¤unu iddia eder. Gerçekte öyle olmamas›na ra¤men, birey
ve grubun var olan durumun kendi yarar›na oldu¤unu varsaymas› gerçekleﬂir.
Bu gerçekleﬂme, do¤rudan bireyin toplumsal alg›lamas›n›n yan›lsamal› oluﬂuyla iliﬂkilidir. Yani alg›n›n tersyüz olma hali, bireyin bilinç yan›lsamas›n›n
gerçekleﬂmesidir. Bu durum, bireyin ideolojik ve siyasî yüklenimine ba¤l› bak›ﬂ aç›s›n› da yarat›r. Böylece, topluma egemen olan bak›ﬂ aç›s›, bireyin bak›ﬂ
aç›s› olur. Ki bu bak›ﬂ aç›s› da, egemen s›n›fa ait ideolojik düﬂünce disiplinlerinin birey taraf›ndan benimsenmesidir. Daha iﬂin baﬂ›nda birey, yap›ta olumlu ya da olumsuz etiketini, bu bak›ﬂ aç›s›yla yap›ﬂt›r›r. Bireyin, yap›ta iliﬂkin,
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fikirsel de¤erlendirme yapmas›n› sa¤layan ve sanat yap›t›nda pratik idealist anlat›m›na ulaﬂan düﬂünce disiplini, sanat veya edebiyat ürününün özüdür.
Sanatç› içerisinde yaﬂad›¤› toplumdan ve hatta di¤er toplumlardan ba¤›ms›z, yal›t›lm›ﬂ de¤ildir. Uluslararas› ve ulusal iletiﬂim araçlar›n›n yayg›nlaﬂt›¤›
ve geliﬂti¤i bir ça¤da yal›t›lm›ﬂ bir yaﬂam olanaks›zd›r. Dolay›s›yla birey, içerisinde yaﬂad›¤› toplumdaki ve di¤er toplumlarda var olan genel s›n›f iliﬂkilerinden ve düﬂünsel, politik, dinsel, estetik, etik, geleneksel yarg›lardan ve ideolojik yap›lanmalardan kaç›n›lmaz olarak etkilenir. Bir toplumda hiçbir insan
kendine has, yaln›zca kendine özel, düﬂünsel, estetik ve etik prati¤e sahip olamaz. Bireyin bana ait dedi¤i fikir, o toplumda var oland›r. Var olan kültürel
varl›klar, varoluﬂ koﬂullar›n›n sa¤lad›¤› olanak ve gücü oran›nda toplumsal bilinci oluﬂturur. Birey ﬂu veya bu ﬂekilde ama mutlaka bu toplumsal bilinçle
beslenir.
Sanatç›n›n, yazar›n ve felsefecinin düﬂünce üretiminde bulunmas›, ona
maddî yaﬂam faaliyetinden göreceli ba¤›ms›z davranma olana¤› sa¤lar ve hatta giderek düﬂünce alan›nda faaliyetin ona sa¤lad›¤› bu sözde ba¤›ms›zl›k, o
denli ileri noktaya götürülür ki, düﬂünce maddî yaﬂam faaliyetinden kopuk, ayr›, uzak bir faaliyet olarak alg›lan›r. Ama bu sözde bir ba¤›ms›zl›kt›r. Düﬂüncenin ortaya ç›kmas›nda rol oynayan insan bilincinin; bireyin toplumdaki maddî ve düﬂünsel faaliyet içerisinde yer ald›¤› ve yo¤un biçimde yaﬂamsal pratikten etkilendi¤i ölçüde biçimlendi¤i görülür. Ne kadar ba¤›ms›z görünürse görünsün, asl›nda hiçbir düﬂünsel faaliyetin, toplumun maddî faaliyetinden özgür, yal›t›lm›ﬂ ve uzak olmad›¤› bir gerçekliktir. Kald› ki, bu sözde ba¤›ms›z
düﬂünsel faaliyetin ve bu faaliyetin sonucu yarat›lan ürünün, egemen s›n›f›n
gücüne ba¤l› olarak, sermaye sahiplerinin tasarrufuna aç›k hale gelmesi, ürünün yarat›m sürecini piyasa koﬂullar›na ba¤›ml› k›lar. Bu nedenle kapitalist piyasan›n “haz “ ve “ be¤enisinin” toplumun ekseriyetince benimsenmiﬂ olmas›,
sanatç› ba¤›ms›zl›¤›n› ortadan kald›r›r. Kariyer ve h›rsla bezenen irade yular›n› kapitalist pazara kapt›ran sanatç›, yarat›m özgürlü¤ünü de yitirir. At sahibine göre kiﬂner.
Toplumsal yaﬂam›n her alan›nda tüm iliﬂkilerin, mülkiyet iliﬂkilerinin ifadesi olarak var oldu¤u bir yerde; egemen s›n›f›n düﬂüncesi de o toplumun egemen düﬂüncesidir. Kuﬂkusuz bu durum farkl› düﬂüncelerin ö¤e halinde var olmas›n› yads›maz. S›n›fl› toplum; karﬂ›t s›n›flar›n varl›¤›na, yaﬂamsal eylemine
ba¤l› olarak, karﬂ›t düﬂüncelerin var olmas›n›n koﬂullar›n› yarat›r. Bu maddî
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(mülkiyet iliﬂkilerine dayal›) farkl›l›klar›n çat›ﬂman›n koﬂulu olmas›; birey ve
gruplar› farkl› düﬂünce sistemlerini, iradî ya da kendili¤inden benimsemeye
zorlar. Bu durumda bireyin tarafs›z kalmas› olanaks›zd›r.
Sorunu biraz daha irdelersek; bir sanat eserinin özüne bakarak, ürünü
olumlu veya olumsuz de¤erlendirmek ideolojik tutum almakt›r. ‹deolojik ön
yarg›lara dayanarak sanat ürününü tamamen reddetmek, yasaklamak; genel
olarak tarih sahnesinde miad› dolmuﬂ olan s›n›f iktidar›n›n, yeni ve devrimci
düﬂünce ve yarat›m eylemine karﬂ› duruﬂunun ifadesidir. Maddî egemenli¤ini
yitirmekle karﬂ› karﬂ›ya olan ve bu nedenle ba¤nazlaﬂan, gericileﬂen s›n›flar›n
toplumsal egemenli¤ini meﬂru gören her birey ve grup, ideolojik olarak egemen s›n›ftan yanad›r ve gericidir. Siyasî ve ideolojik alanda faaliyet gösteren,
düﬂünce üreten bireyin yarat›s›; egemenli¤ini “meﬂru” sayd›¤› iktidar›n, devrimci s›n›flara karﬂ› kulland›¤› bir silah olur.
S›n›fl› toplumun, s›n›flar çat›ﬂmas›na ba¤l› olarak birbirine z›t ideolojik
unsurlar› içinde bar›nd›rmas›; özellikle düﬂünsel ve sanatsal alanda faaliyet
gösteren bireylerin üretimini de etkiler. Bu nedenle birbirinden farkl› birçok
sanat anlay›ﬂ› var olur. Yarat›lan ürün; toplumda var olan ve birbiriyle çat›ﬂan
unsurlar›n yaﬂamsal prati¤inin yans›mas›n› içerir. Her sanat eserinin olumlu ve
olumsuzu içerdi¤i ve eserin olumlu ve olumsuz yanlar›n›n bir arada ve birbirleriyle çat›ﬂ›r oldu¤u bilinen bir olgudur. Bir sanat ürününe olumlu ya da olumsuz dememizi sa¤layan ﬂeyin; çat›ﬂan unsurlardan birinin daha bask›n di¤er unsurlar›n ise ikincil konumda ve çekinik kalmas›d›r.
Sanat faaliyeti sürecinde; çat›ﬂan unsurlardan, geliﬂen ve olumlu olana sahip ç›k›lmas› sosyalist bir yaklaﬂ›md›r. Geliﬂmeye ket vuran unsura; olumsuz
niteli¤i iyileﬂtirilebilir sav›yla, yeniden yap›land›rarak sahip ç›k›lmas› uzlaﬂmad›r. Uzlaﬂma kirlenmektir. Diyalektik materyalist yaklaﬂ›m, sanatsal faaliyet sürecinde ve yarat›lan eserde içselleﬂmiﬂ olumlu unsuru öne ç›kar›rken,
olumsuz unsurlara karﬂ› eleﬂtiride tavizsizdir. Bir sanat eserinin içeri¤inde
olumlu ve olumsuz unsurlar›n bir arada oldu¤u gerçe¤ini belirlemek, eserin
olumsuz vasf›na karﬂ› hoﬂgörülü olman›n gerekçesi olamaz.
Her olgu, ilerleten ve bu ilerlemeye karﬂ› direnen unsurlardan oluﬂan bir
bütündür. Birey ve gruplar her olgunun içerdi¤i unsurlardan birinin etkin olmas› için çaba gösterir. Bu çaba, birey ve gruplar›n ayr› duruﬂunun belirleyicisi olur.
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Burjuva bireycil baylar›n, sanatç›n›n özgür olmas› gerekti¤i üzerine sözleri ayyuka ç›karken, bu keskin sözlerinin ikiyüzlülük oldu¤unu vurgulamak
önemlidir. Kendisini ba¤›ms›z, tarafs›z ve özgür sayarak, “taraf” oldu¤unu
aç›kça ifade eden sanatç›lara tepeden yönelttikleri eleﬂtiri aﬂa¤›l›k bir sald›r›d›r. Sermayenin gücü üzerine kurulmuﬂ, bir yanda bir avuç insan, asalak ve ﬂatafatl› bir hayat sürdürürken, di¤er yandan toplumun büyük bir kesimi açl›ktan
k›vran›r ve yoksulluk içerisinde maddî ve manevî yoksunlu¤a itilirken, o toplumda tam ve gerçek özgürlükten dem vurmak kafa kar›ﬂ›kl›¤›na yol vermektir. Bu “özgür” sanatç›, yazar baylar; edebiyata ve sanata büyük katk› sav›yla
insan yaﬂam›n›n her alan›nda üretilenin, meta haline getirilmesi için canla baﬂla u¤raﬂan ve burjuva egemenli¤inin mutlakl›¤› üzerine diller dökülmesini isteyen tüccar yay›nevlerinden, burjuva ideolojisinin taﬂ›y›c›s› durumunda olan
okurlardan ne kadar ba¤›ms›zd›r. Bir toplumda sosyal ve genel anlamda kültürel faaliyet içerisinde gerçekleﬂen iliﬂki ve çeliﬂkiden ve iliﬂkinin taraflar›ndan
ba¤›ms›z olmak olanaks›zd›r. Burjuva sanatç›n›n ve yazar›n “ba¤›ms›zl›¤›”
yald›zl› bir maskedir. Burjuva sanat ve edebiyat do¤rudan kapitalist pazara ba¤›ml›d›r.
Sanatç›n›n egemen s›n›ftan ba¤›ms›z olabilmesi mümkündür; ama bunun
için öncelikle, egemen s›n›ftan, ideolojik ve siyasî alanda devrimci bir kopuﬂ
yaﬂamas› gereklidir. Bu kopuﬂ, onun baﬂka bir tarafta, emekçi ço¤unlu¤un
“ça¤daﬂ” kölelikten kurtuluﬂu taraf›nda olmas›n›n yolunu açar. Ancak bu yetmez; emekçilerin kurtuluﬂu saf›nda yerini alan sanatç›, eserini egemen piyasa
iliﬂkisinden uzak tutmal›d›r. Sosyalist bir sanatç› eserini, “geçim ihtiyaçlar›n›
temin” arac› haline getirmemelidir. Bu olmazsa; sanatç›n›n devrimci tav›r al›ﬂ›ndan söz edilemez. Sosyalist sanatç›lar; burjuvazinin ç›karc›, ikiyüzlü ve kapitalist pazara göbekten ba¤l› sanat faaliyetinden uzak olmal›d›rlar. Bu uzak
duruﬂ sosyalist sanatç›lar›n özgürlü¤ünün zeminidir. Sosyalist sanatç›lar, sermaye iliﬂkilerinden, harislikten ve bireyci, burjuva anarﬂist, nihilist e¤ilimlerden uzak bir noktada kald›klar› ölçüde özgürleﬂebilirler. Egemen ve sömürücü
az›nl›¤›n etki alan›ndan ç›kabilen ve emekçi ço¤unlu¤un saf›nda, yani özgürleﬂmenin zemininde yerini alan sosyalist sanatç› yarat›m sürecinde “özgür”
olabilir. Bu ayn› zamanda egemen s›n›fla çat›ﬂma halindeki siyasî hareketlerin yanl›ﬂ duruﬂlar› karﬂ›s›nda da göreceli “özgür” olabilmenin ön koﬂuludur.
Pazar için s›radan eserler yaratmak yerine; pazara köleli¤in cenderesinden kurtulmuﬂ bilinçle, gerçek anlamda devrimci sosyalist düﬂüncenin ifadesi olacak
eserler yaratmak eylemi, devrimci sosyalist sanatç›n›n iradî tercihidir.
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Günümüzün toplumsal iliﬂkileri, kapitalizmin ilk dönemine ait iliﬂkilerden
epeyce farkl›l›klar gösteriyor. Genel anlamda emperyalizm döneminde sanatç›lar, s›n›fsal farkl›l›klar›n keskinleﬂmesine paralel olarak ayr›ﬂt›lar. Baz› sanatç›lar art›k, asgarî yaﬂam gereksinimlerini karﬂ›lamak için eserini satmakla
yetinmiyor. Emperyalist kapitalizm her alanda oldu¤u gibi bilim ve sanat alan›nda da, profesyonelleﬂmeyi, uzmanlaﬂmay› ve hatta kurumlaﬂmay› getirdi.
Art›k profesyonel sanatç›lar, e¤itimciler, bilgi sat›c›lar ve bilim adamlar› var.
Bu insanlar ürünleri karﬂ›l›¤›nda standart d›ﬂ› bir yaﬂam sürdürme olanaklar›na kavuﬂtular. Sanatç›, e¤itimci, bilim adam›, avukat, mimar, kapitalist pazar›n
bilgi sat›c›lar› olarak, toplumsal statü sahibi oldular. Bu ayn› zaman da sanatç›lar›n her türlü metan›n kitlelere ulaﬂt›r›lmas›nda da rol almas›n› ifade ediyor.
Bir içece¤in, pazarda daha fazla al›c› bulmas› için, içecek olma özelli¤inin yan›s›ra insana ruhsal tatmin sa¤layan araç olarak lanse edilmesi gerekiyor. Bu
noktada sanat rol al›yor. Ressam, ﬂair, müzisyen, oyuncu, yazar, yarat›c› yetene¤ini; içece¤in, yiyece¤in, giyece¤in daha fazla al›c› bulmas› için kullan›yor.
Sanatsal yarat›c›l›k, deterjan, giysi, yiyecek, otomobil, ﬂarap sat›ﬂ›n› art›ran ve
hatta bankalar›n malî gücüne güç katmak için y›rt›nan araca dönüﬂtürülüyor.
Ürün pazarlamas› d›ﬂ›nda sanat yarat›c›l›¤›, kapitalist ideolojinin ve siyasas›n›n “insanl›k için” iyi bir ﬂey gibi sunulmas›n›n ambalaj› oluyor. Yani sanat ayn› zamanda, kapitalizmin emekçilere sundu¤u hayat›n; istisnaî kötülüklerden ar›nd›r›labilirse “güzel” ve çekilebilir olabilece¤ine iliﬂkin yan›lsamay› yarat›yor. Sanat, kapitalist siyasan›n estetik bezemesini sa¤layarak,
pazarlanmas›nda rol al›yor. Bu durumda sanat, s›n›fl› toplumun emekçi s›n›flara yükledi¤i ac›l› hayat›n sürdürülebilir ve katlan›l›r olmas›n› sa¤layan “din”
oluyor. Bu “din” küresel vas›ftad›r. Tüm dünya emekçilerinin kapitalist-emperyalist sistem önünde boyun e¤mesi için; peygamber payesiyle taçlanm›ﬂ sanatç›, edebiyatç› ve düﬂünürler yeryüzü tanr›lar›n› kutsayarak, üzerlerine düﬂen
görevi küresel düzeyde gerçekleﬂtiriyorlar.
Toplumsal tarih sürecinde devindirici bir güç olarak yerini alan s›n›f ve
toplumsal gruplar devrimcidirler. Sanat ve edebiyat üreticilerinin kapitalizmden kurtuluﬂunu sa¤layacak devrimci kopuﬂun koﬂul ve olanaklar›n› sa¤layacak sistem sosyalizmdir. Dolay›s›yla sosyalist gerçekçilik, kapitalizme karﬂ›
devrimci eylemden ve sosyalizmden yanad›r. Bu taraf olma hali ise yerel ve
ulusal de¤il, genel ve enternasyonaldir.
Sosyalist edebiyatç›lar, sanatç›lar gerçek anlamda, ezilenlerden, sömürülenlerden yana bir tav›r geliﬂtirmenin yolunun enternasyonal söylem ve bilinç23
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le olanakl› oldu¤unu unutmamak zorundad›rlar. Bu tarz duruﬂ bugün her zamankinden daha çok gereklidir.
Emek eksenli, enternasyonal karﬂ› duruﬂun, ulusal ve dinsel savunuyla suland›rmas›na, revize edilmesine izin vermek, burjuva ideolojisinin ba¤naz dar,
ﬂoven söylem ve eylemi karﬂ›s›nda zaaf göstermek ve uzlaﬂmak; daha iﬂin baﬂ›nda yenilgiyi kabul etmek demektir. Kapitalist bir toplumsal sistemde “ulusçuluk”, burjuvaziyle emekçilerin ortak ideal etraf›nda toplanmas› demektir.
Burjuvaziyle ortak ideale sahip olan iﬂçilerin, emekçilerin, kapitalist pazar›n
uﬂa¤› ve koruyucusu olmalar› kaç›n›lmazd›r. Emekçilerin kendi burjuvazisiyle
de¤il, baﬂka ulustan emekçilerle ortak ideal alt›nda birleﬂmesi, kapitalistlerin
kendilerine biçti¤i kölelikten kurtuluﬂlar›n›n gere¤idir. Ulusçulukla bezenmiﬂ
her düﬂünce ve sanatsal yarat›, iﬂçilerin kölelikten kurtuluﬂu önünde kurulan
barikata bir katk›d›r. “Halk›n kültürel de¤eri“ etiketi ile sokakta dolaﬂan burjuva egemenli¤ine karﬂ›, kapitalistlerin vicdan›na seslenme¤i “isyan etmek” olarak lanse eden ve kapitalist ulusal pazar›n unsuru olan düﬂünce ve eylemlere
karﬂ› da devrimci eleﬂtirel bir tav›r almak sosyalist gerçekçili¤in ön koﬂuludur.
Türk, Kürt, Yunan, Filistin, ‹srail, ‹ngiliz, ‹rlanda, Hint vb. iﬂçilerinin enternasyonal kardeﬂlik türküleriyle ve emekçi halklar›n uluslararas› dayan›ﬂma
kültürünü besleyen sanat ve edebiyat üretimiyle; halklar aras›ndaki çat›ﬂmay›
körükleyen savaﬂ naralar› bast›rabilir.
Bugün sosyalizmin enternasyonal de¤erleri, tek tek “ulusal kimlikler” öne
ç›kart›larak deforme edilmektedir. Burjuva ideologlar›, “Nâz›m Hikmet”i Komünist ve Enternasyonal kimli¤inden ar›nd›rarak “ulusal” bir kimlikle adland›rmak için “özel” bir çaba gösteriyorlar. Bu oyunu bozmak gereklidir. “Nâz›m Hikmet”ler enternasyonal ve komünist kimlikleriyle, yaln›zca Türk emekçilerinin de¤il, dünya iﬂçilerinin-emekçilerinin de¤eridir. P. Neruda, Brecht,
Picasso, Mayakovski, Rodrigo ve di¤er yüzlerce enternasyonal kimli¤e sahip
olan sanatç›lar, edebiyatç›lar, ulusal kimlikleri ile de¤il, tüm dünya emekçileri
cephesinde olma kimlikleri ile an›lmaktad›rlar. Ve bu kimlikleri böyle kalmal›d›r. Tüm Dünya emekçilerinin ortak de¤erlerini bu vas›flar›ndan ar›nd›rarak
“ulusallaﬂt›rmak” Dünya sosyalist hareketinin, devrimci, enternasyonal de¤erlerini bozma ve yok etme giriﬂimin bir parças›d›r. Bu sald›r›; burjuva iktidarlar›n hizmetine girmiﬂ, sanatç› ve düﬂünce adamlar›n›n eserlerinde halk ad›na
hikmet arayan ve emekçilerinde bu insanlar› “halk dostu” olarak kabul etmesini isteyen; dünkü sosyalist, bugünkü küçük burjuva radikal ve sözde sosyalist
baylar›n uzlaﬂmac› giriﬂimleriyle bütünleﬂmektedir.
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Sosyalizm cephesinde oldu¤u iddias› taﬂ›yan “halkç›” birey ve gruplar›n
bu türden burjuva giriﬂimlerine ve üstü örtülü sald›r›lar›na karﬂ›; siyasî, iktisadî, ideolojik, felsefî ve sanatsal alanda devrimci, enternasyonal bir karﬂ› duruﬂu gerçekleﬂtirmek, sosyalist gerçekçili¤inin gere¤idir. Bu “halkç›” sanatç› ve
düﬂünürlerin yarat›m süreçlerinde tak›nd›klar› tavr› eleﬂtirmek ve ulusal pazar›n unsuru olma heveslerini deﬂifre etmek, tak›nd›klar› tavr›n, devrimci sosyalist sanatç› tavr›yla ilgisinin olmad›¤› gerçe¤ini aç›klamak zorunludur.
Sosyalist gerçekçi sanat özgürdür; çünkü sosyalist sanatç› bireysel h›rs,
kariyer ve konfor iste¤inin yaratt›¤› itki ile de¤il; insanl›¤a ve emekçilerin kurtuluﬂuna iliﬂkin duyarl›l›¤›n yaratt›¤› itki ile üretecektir. Sosyalist sanatç›n›n
yüzü; yaﬂamaktan b›km›ﬂ, umudu tükenmiﬂ, bunal›m içerisindeki, can› s›kk›n,
t›ka basa tüketerek, hastal›kl› ruhunu avutan az›nl›¤a de¤il; yaﬂam›n devingen
gücünü oluﬂturan, insanl›¤›n gelece¤inin belirleyicisi, umudu ateﬂleyen, insanca yaﬂamay› ilke edinen emekçi ço¤unlu¤un kurtuluﬂuna dönüktür. Sosyalist
sanat felsefesi devrimcidir.
Sosyalist gerçekçi sanat, ilham›n› emekçilerin kurtuluﬂ düﬂüncesinden ve
devrimci eyleminden al›r ve yaratt›¤› ›ﬂ›k ise, emekçilerin özgürlük yolunu ayd›nlat›r.

ÖZLEM

Sekiz baﬂl› bir köpek
Projektör
Alev saçar sabaha dek
Her gece
Zalimce
Akﬂam olup da
Döküldü¤ünde alevler ortal›¤a
Lanet okurum kahreden tutsakl›¤a
Belki tuhaf ama
Sahiden de özlerim
‹tilip kak›lan karanl›¤›
Özledi¤im kadar özgürlü¤ü
Musa ﬁanak
17 Ocak 2009
2 Nolu F Tipi Cezaevi - Sincan/Ankara
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KIZIL ER‹K FIRTINASI
Haziran Çocuklar›…

yakalar›n›za iliﬂtirilmiﬂ gölevez* fikir k›r›nt›lar›yla
emrinize amade g›c›r g›c›r gemilere binip
eskimiﬂ yelkenlerinizle aﬂk›n fuhuﬂ hallerine
seferler eyleyerek
sevgili bile olamadan her limanda baﬂka baﬂka
sevgililer edindiniz.
yar›m yamalak, yamal› kavgan›zla
hiçli¤in sokaklar›na do¤urup ben/ ini/nizi
karaya oturmuﬂ sesiyle sahiplerinizin
terennüm ettiniz kederli na¤melerinizi
ve s›kt›kça kullu¤un kutsal kemendi
ku¤u boynuna özenen emme basma tulumba ruhunuzu
ortak sofralar›n kuruldu¤u “ekim günleri”nin inanc›na tezat
psikomedyamatik beyaz uçurum diplerinde
post-modern “us”unuzla su kaç›rarak hayat›n hallerine
alev saçl› rüzgârlara saklad›¤›m›z canlar›n an›lar›n›
tap›ls›n diye
gri dualar›n›zla, haraç mezat ya¤maya aç›p
uslu ve s›¤›nt›, s›¤ y›¤›naklar yaratt›n›z
bin lokma
bir post için.
“bin operasyon”lu pastadan pay için
tang›r tungur bir suskunluk oldu a¤z›n›z.
cennet kap›lar›n›n aç›lmas›n› beklerken ihanetin avlusunda
ç›kmaz ç›kmaz üstüne att› “sol”unuzu hayat.
ey !
pirincin beyaz taﬂ›
naylon a¤›tç›s› tükeniﬂin
yitiﬂine mevsimlerin t›rnak kaﬂ›y›c›s›!
sizde vicdan
yakalar›n›zdaki hormonlu karanfilleriniz
sizde öncülük
cebinizdeki bahﬂedilmiﬂ kartvizitleriniz
sizde adalet
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cerenlerimizin kanlar›yla kutsanan
hesap cüzdanlar›
çek- senet
borsa oyunlar›
bono ve tahvilleriniz kadard›r.
bundand›r baﬂtan kara
kapkara düﬂmanl›¤›n›z aﬂa ve aﬂka
aﬂa ve aﬂka aç, aﬂk›n aﬂ›na muhtaç olanlara
bundand›r düﬂmanl›¤›n›z
sefer tas› taﬂ›yan›n
haziran haziran s›cak
s›cac›k ça¤r›s›na.
ey!
dünün misti¤i,sar›ﬂ›n miskini günün
aﬂks›z yaﬂanan mülteci akﬂamlar›n
gerileyen saatlerinde yaz›lm›ﬂ
pornografik mektubu!
ﬂimdi! varl›¤›n›z, susku
suskusu tanr› bir a¤lama duvar›
kanlar›m›zla örülen.
“korkunun faydas› yoktur ecele”
b›raksa da yerini yalan rüzgâr›n›z “S‹S”e
iﬂçi analar›n›n gö¤üslerinden göveren aﬂkla
gelmekte yeniden savura savura külünüzü
dudaklar›nda YEN‹ GÜN öpücü¤ü
ve koyunlar›nda k›z›l erik f›rt›nas›yla
haziran çocuklar›…
Nevzat O¤uz
Eylül 2009 ‹stanbul

*Gölevez: Ortado¤u mutfa¤›nda kullan›lan bir sebzedir. Asl› Hint Okyanusu’nun
de¤iﬂik bölgelerine dayan›r. Asya’n›n birçok bölgesinde ekimi yap›lmaktad›r. Çi¤
olarak yenilerse zehirlidir. Ancak piﬂirildi¤inde zehrinden eser kalmaz.
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KÖﬁEDEK‹ ZENC‹ ACISI
sevi'm ac›
dilimde tütün ac›s›
bir ac› gülüﬂ bekler r›ht›mlarda
gözlerimde öfke korlar› yak›c›
bir tren geçer içimden...
bir gemi denize aç›l›r esmer
koﬂar›m denizlere
›slanmadan dönerim
tenim kavruk kara
baht›m kara yanm›ﬂ›m
köﬂedeki zenciyim
eskiden köle, ﬂimdi tutsak!
yavuklum mavi gözlü sar›ﬂ›n
kutsar beni kuzeyin esintisiyle
zenci k›zlar görmez beni
köﬂedeki zenciyim s›k›ﬂm›ﬂ
ama devirme¤e haz›r›m da¤lar›.
kollar›m uzaklar›
yüre¤imde ﬂimﬂekler
korkar›m korkmaktan yine de
sular akar aln›mdan
tenim kavruk kara
çocuklar›m ölür Afro'da
oysa akpak bebekler yaﬂar saraylarda
dilimde tütün ac›s›
bir ac› gülüﬂ dolan›r r›ht›mlarda
inceden bir sevinme sar›yor bedenimi
bu kez ben düﬂlüyorum (kaptan yavuklum)
gemilerde taﬂ›may› akpak tenlileri
ve
iﬂte ben köﬂedeki zenci
korkusu kabuk ba¤lam›ﬂ
ama haz›r da¤lar› devirme¤e.
‹smail Nur Kaan
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‹smail Hardal
Sosyalist Gerçekçilik
Sorunlar›m›z ve Görevlerimiz
Sanat alan›nda s›n›f savaﬂ›, sosyalist realizmin taraftarlar› ve
karﬂ›tlar› aras›nda yürütülmektedir.
(Naz›m Hikmet, Sanat ve Edebiyat Üzerine,
Haz›rlayan: Aziz Çal›ﬂlar, Evrensel Yay. 2. Bask›, s.228)

Nesnel gerçekli¤e yöntemli bak›ﬂ gerçekçili¤i ortaya ç›karm›ﬂt›r. Gerçekçili¤in tarihine bakt›¤›m›zda, gerçekli¤e bilinçli olarak müdahale ve gerçekli¤i gerçekçili¤e dönüﬂtürme rönesans/burjuva ayd›nlanmas›nda görülür. Burjuvazi kendi dünya görüﬂü ve s›n›fsal ç›karlar›na göre gerçekli¤i estetik/sanatsal düzlemde
yans›tm›ﬂ ve yaratm›ﬂ; böylece burjuva eleﬂtirel gerçekçili¤i do¤muﬂtur. Burjuva
eleﬂtirel gerçekçili¤i, çürümüﬂ/geçmiﬂ/y›k›lmakta olan feodal s›n›fl› toplumun
dünya görüﬂü ve s›n›f/insan/toplum iliﬂkilerinin eleﬂtirisi üzerinden ﬂekillenmiﬂtir. Burjuvazi devrim yoluyla feodal s›n›fl› toplumu y›k›p kendi s›n›fl› toplumunu (kapitalizmi) kurduktan sonra toplumu ve toplumsal iliﬂkileri k›yas›ya eleﬂtiriden vazgeçmiﬂ, egemenlik ve sömürü iliﬂkilerini gizleyen bir tutuma yönelmiﬂtir. Burjuvazi kendi kurmuﬂ oldu¤u kapitalist toplumun da s›n›fl› bir toplum oldu¤unun fark›ndad›r ve kendi s›n›f ç›karlar› ile uzlaﬂmaz çeliﬂkileri olan proletaryan›n s›n›f ç›karlar› ile çat›ﬂma halinde oldu¤unun bilincindedir. Ancak egemenlik ve sömürü iliﬂkisi bu bilincin ortaya ç›kmas›n›, aç›¤a vurulmas›n› engellemekte, hatta gizlemesi, iliﬂkilerinin ortaya ç›kmamas› için yo¤un bir ideolojik
mücadele vermektedir. ‹deolojik mücadelenin yeterli olmad›¤› koﬂullarda yo¤un
bir politik mücadelenin içine girmektedir. Çünkü kapitalist devlet denen geliﬂmiﬂ
siyasal ayg›t› ile egemenlik mücadelesini yürütmektedir. Bu durum gerçeklik ve
gerçekçilik savaﬂlar› için de geçerlidir. Burjuvazi, kendi oluﬂturdu¤u kapitalist
toplumu ve kapitalist toplumsal iliﬂkileri ebedî iliﬂkiler olarak sunmaktad›r. Proletarya, kapitalist toplumda burjuvazi ile uzlaﬂmaz s›n›f karﬂ›tl›klar› içinde oldu¤unu, üretim süreci içerisinde ve yaﬂad›¤› toplumsal eﬂitsizlikler ortam›nda önce sezinlemiﬂ, sonra fark›na varm›ﬂt›r. Kapitalizme ve kapitalist iliﬂkilere tepkisini çeﬂitli ekonomik mücadele, iﬂ sürecini sabote giriﬂimleri, kitlesel hoﬂnutsuzluk, ayaklanma vb. biçimleri üzerinden vermiﬂtir. ‹ﬂçi s›n›f› kendi s›n›fsal refleksleriyle, sezgileriyle, kendili¤inden hareketlenmelerle kapitalizmin aﬂ›laca¤›29
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n› fark etmiﬂ, kapitalizmin aﬂ›lmas›n›n bilimsel yol, yöntem, mücadele temellerini ise, iﬂçi s›n›f›n›n ilk organik ayd›nlar›, Bilimsel Sosyalizm’in kurucular› ve
geliﬂtiricileri (Marx-Engels-Lenin) belirlemiﬂtir.
Kapitalist topluma ve kapitalist toplumsal iliﬂkilere yöneltilen bilimsel ve
toplumsal eleﬂtiri her alanda yap›lmaya baﬂlam›ﬂ, s›n›f savaﬂlar›n›n cang›llar› içerisinden sosyalist estetik ve sanat eleﬂtirisi de gündeme gelmiﬂtir. Kapitalist üretim iliﬂkileri, kapitalist özel mülkiyet iliﬂkilerinin toplumda yaratm›ﬂ oldu¤u çözülüﬂ, düﬂürülme, çöküﬂ, çürüme sanatsal estetiksel eserlere yans›t›lm›ﬂ ve kapitalizm de¤erlendirmelere, eleﬂtirilere tabi tutulmuﬂtur. S›n›flar savaﬂ›n›n içinde
bulundu¤u düzey, Avrupa’da s›n›flar savaﬂ›m›ndaki geliﬂmeler, kapitalizmin
dünya sistemine do¤ru uluslararas›laﬂmas›, dünyan›n yeniden paylaﬂ›lmas› için
yap›lan savaﬂlar, Paris Komünü deneyimi, kapitalist üretim süreci içindeki geliﬂmeler (kapitalizmin tekelci aﬂamas›, emperyalizm), Proleter Ekim Devrimi deneyimi, Proletaryan›n Enternasyonal örgütlenme deneyimleri, … vb. geliﬂmelerle birlikte gerçekli¤e burjuva eleﬂtirel gerçekçili¤i d›ﬂ›nda bak›lm›ﬂ ve bu bak›ﬂ
aç›s›n›n birikimleri üzerinden Sosyalist Gerçekçilik do¤muﬂtur.
Nas›l eleﬂtirel gerçekçilik burjuvazinin do¤uﬂuna ve egemenli¤ine tekabül
ediyorsa, sosyalist gerçekçilik de proletaryan›n do¤uﬂuna ve egemenli¤ine tekabül etmektedir. Sosyalist gerçekçilik hem eleﬂtirel gerçekçili¤in ileri yanlar›n›
alarak ve eleﬂtiri süzgecinden geçirerek, hem sosyalist ayd›n ve kuramc›lar›n sanata/edebiyata bak›ﬂa iliﬂkin yaklaﬂ›mlar› temel al›narak, Sovyetler Birli¤i’nde
1932-1934 y›llar›nda ﬂekillendirilmiﬂtir. Sosyalist gerçekçili¤e kapitalist mülkiyet iliﬂkilerinden ilk kopuﬂ örne¤i olan proleter Ekim Devrimi’nin enternasyonal
karakterli bir ürünü olarak bakabiliriz. Sosyalist gerçekçik Sovyetler Birli¤i ile
Sosyalist sistem d›ﬂ›ndaki kapitalist ülkelerdeki s›n›f savaﬂ›mlar›n›n, sosyalist
hareketlerin, sosyalist sanat hareketlerinin katk›lar›yla oluﬂmuﬂtur.
Sosyalist gerçekçili¤in tarihini üç ana döneme ay›rabiliriz:
Bir: Birikim dönemi diyebilece¤imiz Marx-Engels’in sanata, edebiyata iliﬂkin de¤erlendirmelerinden oluﬂan, henüz estetik aç›s›ndan sistematize edilememiﬂ estetik kuram› oluﬂturman›n haz›rl›k evresi,
‹ki: Plekhanov, Lenin, Lunaçarski, Jdanov’un Marksist Estetik kuram›n›
aç›mlama çal›ﬂmalar›ndan oluﬂan, estetik/sanata iliﬂkin bütünsel sistematikleﬂtirme çal›ﬂmalar› evresi ve
Üç: Lukacs, Brecht tart›ﬂmalar› ekseninde yürüyen, bütünsel Marksist estetik kuram› oluﬂturma çal›ﬂmalar› ile M. Kagan, Avner Ziss gibi Marksist estetik
bilimcilerin kuramsal çal›ﬂmalar›ndan oluﬂan evredir.
30

Sanat Cephesi 

Günümüze iliﬂkin olarak da bir dönem eklenebilir. Ancak buna iliﬂkin elimizde daha dönemselleﬂtirilecek yeteri veri oldu¤unu söyleyemeyiz.
Nesnel gerçekli¤e bak›ﬂ noktas›ndan de¤erlendirmelere bakt›¤›m›zda, bizlere farkl› imiﬂ gibi gelebilecek de¤erlendirmelere rastlayabiliriz. Nesnel gerçekli¤i yans›t›ﬂ ve estetik de¤erlendirme/yarat›ﬂ ile diyalektik ve tarihi materyalizmin
(Marksist yöntemi) sanata uygulan›ﬂ› yaklaﬂ›m›na dikkat edilmedi¤inde, iki farkl› ayr› yaklaﬂ›mm›ﬂ izlenimi verebilir. Halbuki dikkatli yaklaﬂ›ld›¤›nda farkl› gibi görünen bu iki yaklaﬂ›m, birbirini bütünleyen bir yaklaﬂ›md›r. Sanata Marksist
yöntemin uygulan›ﬂ›n›n en aç›k yaklaﬂ›m›n› Plekhanov’dan Naz›m Hikmet’e kadar uzatabiliriz. Nesnel gerçekli¤i yans›t›ﬂ ve estetik de¤erlendirme/yarat›m yaklaﬂ›m›n› felsefî düzlemde Lenin’e, kuramsal olarak da Marksist estetik bilimcilerine kadar uzatabiliriz. Nesnel gerçekli¤e yöntemli yaklaﬂ›m ile nesnel gerçekli¤i yöntemli yans›t›ﬂ, estetiksel de¤erlendiriﬂ/yarat›ﬂ birbirini bütünler.
Sosyalist gerçekçili¤e bugünden bakt›¤›m›zda bir tarihinin oluﬂtu¤unu ve
geliﬂim süreci içerisinde geçirdi¤i evrimini de¤erlendirme ﬂans›na sahip oldu¤umuzu rahatl›kla söyleyebiliriz. Büyük bir birikimin üzerinde oturdu¤umuz bir
gerçek. Bu tarihsel birikime bir bütün olarak ve Marksist eleﬂtiri yöntemiyle sahip ç›kmam›z gerekiyor. Sosyalist gerçekçili¤in Proleter Ekim Devrimi’nden günümüze kadar uzanan tarihi, diyalektik ve tarihsel materyalist/Marksist eleﬂtiri
yöntemiyle incelemek, buradan gelece¤i ve günümüzü kazanacak estetik politikas› üretmekle yüz yüzeyiz. Bu görev sosyalist gerçekçi gelene¤e sahip ç›kan yazarlar›n/sanatç›lar›n görevidir.
Sosyalist gerçekçili¤i, sosyalizmin/sosyalist sistemin çözülüﬂü/çöküﬂü/yenilgisiyle noktalanm›ﬂ, bitmiﬂ bir süreç olarak görmek ya sosyalist gerçekçili¤i
anlamamak ya da burjuvazinin yapt›¤› gibi kas›tl› olarak çarp›tmak anlam›na gelir. Sosyalist gerçekçilik için süreç iﬂleyen bir süreçtir. Yaﬂanan politik yenilgi
kapitalizmin ebediyen üstün olaca¤› anlam›na gelmemektedir. Sosyalist gerçekçi yöntem burjuva eleﬂtirel gerçekçili¤i ile de aﬂ›labilmiﬂ bir yöntem de¤ildir.
Hem yaﬂan›lan co¤rafyada, hem de dünyada yaﬂan›lan onca olumsuzlu¤a ra¤men, sosyalist gerçekçilik yöntem aç›s›ndan üstünlü¤ünü korumaktad›r. Sosyalist gerçekçili¤in yöntem aç›s›ndan üstün olmas›, do¤all›kla sorunlar›n›n olmad›¤› anlam›na da gelmemektedir.
Örne¤in edebiyat alan›nda, sosyalist gerçekçi romanlarda tipikleﬂtirme yap›l›p tipler çizilirken, karakter yaratma/kahraman oluﬂturma sorunu karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Ço¤u sosyalist gerçekçi romanlarda, s›n›f›-kitleyi mobilize etme
dönemlerinde karakter-kahraman çiziminde, karakterden kahramana geçilmekte,
kahramandan kahramanlaﬂt›rmaya yönelinmekte, kahramanlaﬂt›rmadan kiﬂi kül31
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tü yaratma yolunda kahraman idealize edilmekte, s›n›f-kitle y›¤›n olarak görülmekte, s›n›f›n-kitlenin özne olma özelli¤i geriye çekilerek, s›n›f-kitle nesne olarak alg›lanmakta, kitleler kahraman› izleyen y›¤›nlara dönüﬂtürülmektedir.
Toplum içinde bireyin karakteri çizilirken bireyin sadece olumlu özellikleri
de¤il, olumsuz özellikleri de birlikte verilmeli, olumsuz özelliklerin, olumlu
özelli¤e do¤ru de¤iﬂimi/dönüﬂümü diyalektik bir tarzda verilmelidir.
Tipikleﬂtirme yap›l›p tip çizilirken, bireyin içinde bulundu¤u toplumsal çevrenin bireylerinin özellikleri saptan›rken, toplumsal çevredeki bireylerin sadece
olumlu özellikleri de¤il, hem olumlu özellikleri, hem de olumsuz özellikleri çizilen karakterin kiﬂili¤inde ve kimli¤inde somutlaﬂt›r›lmal›d›r. Tipikleﬂtirmenin
yap›ld›¤› toplumsal çevrenin bireyleri ‘cennette’ yaﬂamamaktad›rlar.
Sosyalist gerçekçilikte çizilen karakterlerde, bireysel kahramanl›kla kolektif
kahramanl›k iliﬂkisi kurulurken, bireysel kahramanl›¤a vurgu daha fazla yap›lm›ﬂt›r.
‹ﬂçi devleti, Sovyet, Parti, s›n›f ve kitle örgütleri iliﬂkisi, karﬂ›l›kl› etkileﬂim
içerisinde, birbirini besleyen unsurlar olmas› gerekirken, Parti’nin inisiyatifi daha da artt›r›lm›ﬂ, adeta bütün unsurlar Parti ile özdeﬂ hale getirilmiﬂtir. Parti-Devlet, Parti-S›n›f/Kitle Örgütleri, Parti-Sovyetler, Parti-taban iliﬂkileri mu¤laklaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Sosyalist Demokrasi felçli hale getirilmiﬂtir. Bu felçli durumun aﬂ›lmas› için de s›n›f-kitle mobilizasyonunu sa¤laman›n yolu olarak da sanatta/edebiyatta karakterlerin kahramanlaﬂt›r›lmas›na ihtiyaç duyulmuﬂtur.
‹stisnalar d›ﬂ›nda tutulmak kayd›yla, sosyalist gerçekçi romanlar›n büyük bir
ço¤unlu¤unda karakter/kahraman bireysel kahramanlaﬂmaktan bir türlü kurtulamam›ﬂ, ayr›ca bireysel kahraman bir kurtar›c› olarak sunulmuﬂtur. Oysa çizilen
karakter-kahraman, s›n›f›n-kitlelerin kolektif iradesinin ortaya ç›kmas›nda, kolektif inisiyatifin ﬂekillenmesinde, Kolektivitenin bir bileﬂeni ve katalizör olarak
karakterize edilmelidir. Kolektivizmin her alanda yaﬂam bulmas› ve kolektivizmin yeniden ve yeniden üretilmesi için bu kaç›n›lmaz bir zorunluluktur.
Kuﬂkusuz, kahramanlaﬂt›rmalar›n yap›ld›¤› dönemde nesnel gerçekli¤in bas›nc› çok etkilidir. Sürece bak›ld›¤›nda devrim, iç savaﬂ, planlama, 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›, faﬂizm, faﬂizmin yenilgiye u¤rat›lmas›… gibi büyük dönemsel alt üstlerin yaﬂand›¤› bir gerçekliktir.
Dönemsel büyük alt üstlerin yaﬂand›¤› bir nesnellikte sosyalist gerçekçi yazarlar/sanatç›lar sanatta ‘Katharsis ve Özdeﬂleﬂme’ tekni¤ini kullanm›ﬂlard›r.
Katharsis ve özdeﬂleﬂme tekni¤i sanatta kullan›ld›¤›nda kitlelerde “estetik haz”za
de¤il “biyolojik haz”za yol açmaktad›r. Bilindi¤i gibi sanatta biyolojik haz, kültürel/bilinçsel geliﬂime yol açmamaktad›r.
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Sanat-edebiyat alan›nda bu dönemde üretilen eserlere bak›ld›¤›nda, çizilen
karakterlerde, kahramanlar›n kahramanlaﬂt›r›lmas› arac›l›¤›yla toplumla etkileﬂime girilmiﬂ, okuyucu/sanat al›lmay›c›s› özdeﬂleﬂme yoluyla katharsise u¤rat›lm›ﬂt›r. Katharsisin yaratt›¤› etkiyle s›n›f-kitle mobilize edilmiﬂ, bunun sayesinde dönemsel büyük alt üst oluﬂluklardan ç›k›ﬂlar sa¤lanabilmiﬂtir. Özdeﬂleﬂmeden ve katharsise u¤rayan s›n›f-kitlelerden geriye kalan sosyalist bilincin ileriye
do¤ru s›çramas›, kolektivizasyon, bütünleﬂme de¤il yabanc›laﬂma ve sosyalizmden so¤umad›r. Sözünü etti¤imiz yabanc›laﬂma ve sosyalizmden so¤uma anlaﬂ›lmadan, sosyalizmin, sosyalist sistemin çözülüﬂü, çöküﬂü, yenilgisi anlaﬂ›lamaz.
Yabanc›laﬂman›n ve sosyalizmden so¤uman›n sanat/estetik alan›ndaki iﬂlevi anlaﬂ›lmadan da sosyalist gerçekçili¤in yaﬂad›¤› sorunlar›n saptanmas›ndaki zorluklar aﬂ›lamaz.
Sosyalist gerçekçili¤in olgunlaﬂma döneminde bütünsel Marksist estetik kuram› oluﬂturma giriﬂiminde bulunan ve sentezlemeyi baﬂaran, Sosyalist gerçekçilikte uygulanan “özdeﬂleﬂme ve katharsis” tekniklerine karﬂ› “yabanc›laﬂt›rma”
tekni¤ini geliﬂtiren, tipikleﬂtirme, tipleﬂtirme oluﬂturulurken “kahraman/kahramanlaﬂt›rma” yerine “karakter/karakterler yaratma” önerileri ve uygulamalar›
gerçekleﬂtiren Brecht’i anmadan geçemeyiz. Sosyalist gerçekçi sanat›n sorunlar›n›n çözümünde, Brecht’in sosyalist gerçekçi estetik kuram› ve sanatsal prati¤ine b›rakt›¤› miras çok ayr›nt›l› olarak incelenmelidir.
Sosyalist gerçekçi bir yazar/sanatç›, insan›n, insanl›¤›n kurtuluﬂunun önündeki en büyük engelin ne oldu¤unu saptamas› ve görmesi zorunludur. Ça¤›n gerçekli¤i ancak böyle belirlenebilir, kavranabilir. En büyük engeli ortaya ç›karan,
besleyen, yeniden üreten toplundaki sömürme/sömürülme, ezme/ezilme iliﬂkisidir. Sosyalist gerçekçi yazar/sanatç› ça¤›m›zda/günümüzde kapitalist toplumun
üretti¤i sömürme/sömürülme, ezme/ezilme iliﬂkisine karﬂ› olmak ve bu iliﬂkilerin ortadan kald›r›lmas› için hem sanatsal-estetik yarat›m prati¤iyle (ürünleriyle,
eserleriyle), hem de örgütlü/politik ve estetik/politik prati¤i ile düﬂünce- davran›ﬂ birli¤ini oluﬂturmak zorundad›r.
Kapitalizme karﬂ› olmak ve kapitalizmin aﬂ›lmas›n› istemek ve buna uygun
duruﬂ sergilemek bilinçte yüksek bir aﬂamay› ve bilinçli tercihi gerektirir. Bilinçli tercih Sosyalist gerçekçi yazar›n/sanatç›n›n sosyalist olmas›n› gerekli k›lar.
Sosyalist olmak ise gerçekli¤e sosyalist yöntemle/gözle yaklaﬂ›m›/bakmay› gerektirir. Gerçekli¤e sosyalist yöntemle yaklaﬂ›m, sosyalist gerçekçili¤in hem bilimsel/kavramsal, hem estetiksel/imgesel, hem de eleﬂtirel de¤erlendirimin ortak
yöntemini oluﬂturur.
S.C. F/3
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Sosyalist gerçekçi yazar›n/sanatç›n›n bilinçli, tercihli tarafl›l›¤› Partizanl›k’›
gerektirir. Sosyalist gerçekçi yazar/sanatç› sadece estetik/ imgesel yans›t›c›l›k/üreticilik/yarat›c›l›k sürecinde taraf olacak, bilimsel/politik düzlemde, süreçte taraf olmayacak. Bunun kabul edilebilir bir yan› olamasa gerekir. Yazarlar/sanatç›lar bazen bu ikilemde kalmaktad›rlar. ‹kilemde kalan yazarlar›n yaﬂad›klar›
trajedilerini hem eleﬂtirel gerçekçili¤in tarihinde, hem de sosyalist gerçekçili¤in
tarihinde görmekteyiz. Özellikle üzerinde yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada kendilerine
‘Toplumcu’, ‘Toplumcu Gerçekçi’ diyen, taraf olmay› muhalif olmakla özdeﬂleﬂtiren, ürünleri ve duruﬂlar›yla burjuva eleﬂtirel gerçekçilik kapsam›na girebilecek oldukça kalabal›k bir yazarlar/sanatç›lar toplulu¤u bulunmaktad›r. Hiç kuﬂkusuz bu yazarlar/sanatç›lar toplulu¤u homojen de¤ildir. Bu yazarlar/sanatç›lar
toplulu¤unun büyük bir bölümü kapitalist kitle kültürü piyasas›n›n aktörleri aras›ndad›r. Özellikle bu yazarlar/sanatç›lar toplulu¤u aras›nda yönü/yüzü/yüre¤i/ürünü/tutumu sosyalist gerçekçili¤e dönük olanlarla ciddi diyaloglara ve etkileﬂime girilmelidir.
Yine üzerinde yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada ‘Devrimci Sanat’› temsil etti¤ini iddia eden ve içerisinde devrimci romantizmin ö¤elerini bar›nd›ran bir yazarlar/sanatç›lar toplulu¤u da bulunmaktad›r. Bu devrimci yazar/sanatç› toplulu¤u sosyalist
gerçekçi sanat ak›m›n›n ilk elden diyaloga/iletiﬂime/etkileﬂime girebilecekleri, ittifak politikas› geliﬂtirebilecekleri estetik/politik bir birikimi oluﬂturmaktad›r.
Kapitalizme karﬂ› olan yazar/sanatç›, sadece tepkisel/anarﬂizan duruﬂa yak›n
olan muhalif duruﬂu aﬂmak zorundad›r. Sadece kapitalizmin üretti¤i sonuçlara
muhalif olmak Sosyalist gerçekçi yazar/sanatç› için yeterli de¤ildir. Ayn› zamanda, Sosyalist gerçekçi yazar/sanatç› kapitalizmin sosyalist yöntemle analizini,
eleﬂtirisini, alternatifini neden/sonuç iliﬂkisinin bütünselli¤i içerisinde estetik/politik düzlemde ortaya koymak zorundad›r.
‹ﬂçi s›n›f›n›n-kitlelerin, komünistlerin, ayd›nlar›n, yazarlar›n/sanatç›lar›n
kendi devletine, kendi partisine, kendi s›n›f-kitle örgütlerine, kendi sanat›na,
kendi kültürüne … yabanc›laﬂmas› ve so¤umas›n›n yaratt›¤› sorunlara kolektif
çözüm yöntemleri üretilip, s›n›flar savaﬂ›m›na/toplumsal prati¤e/yaﬂama kolektif
müdahale edilmeden toplumsal de¤iﬂim ve dönüﬂüm sa¤lanamaz. sosyalist gerçekçi yazarlar/sanatç›lar; toplumsal bilincin/prati¤in bir biçimi ve bileﬂeni olan
sanat›n/sanatç›n›n iﬂlevsel olabilmesi için; Sosyalist gerçekçi sanat›n bugününü
ve gelece¤ini kazanmak için; sosyalist gerçekçi sanat› ve sanatç›y› örgütlemek,
örgütlenmek için; sosyalist gerçekçi sanat› iﬂçi s›n›f› hareketi ile kaynaﬂt›rmak
için birlikte ad›m atal›m!
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Kemâl Kök
Sosyalist Gerçekçilik ve
Yeni Sanat Ak›m› Bulma Hastal›¤›

Türkiye’de sanat ak›mlar›n›n incelenmesinde a¤›rl›kl› olarak mekanist/idealist yöntem hâkim. Sanat ak›mlar›, tarihselli¤i, toplumsall›¤› ve s›n›fsall›¤› göz ard› edilerek basit bir oldubitti ile anlat›l›yor. “Sosyal ortam›n
sosyal çevrenin bulup, insan›n can evi veya gönül gözü üzerine takt›¤› ve
evreni, dünyay› onun arkas›ndan, onun renginde, onun buca¤›ndan gösteren,
sosyal psikoloji merce¤i s›n›f gözlü¤ü”1 inkâr ediliyor. Ak›mlar ve yönelimler
aras›ndaki etkileﬂim, süreklilik, çat›ﬂk›lar ve uzlaﬂmaz çeliﬂkiler görmezden
geliniyor; tarihsel konum, üretim iliﬂkileri ve hangi s›n›f›n ideolojisinin do¤rudan ya da dolayl› olarak taﬂ›y›c›s› oldu¤u gizleniyor. Bu durum, burjuva ideolojisinin kültür-sanat alan›nda gücünün ne kadar etkili oldu¤unu bizlere gösteriyor.
Sanat ak›mlar›na bilimsel yöntemin gereklili¤i olan tarihsel/s›n›fsal bir
bak›ﬂ aç›s› ile yaklaﬂ›lmad›¤› için, sanatsal üretimlerde kullan›lan yöntem ve
tekniklerin zaman içindeki geliﬂim evreleri birbirinden kopar›l›p iliﬂkisizleﬂtiriliyor; her evre, okul, dönem, grup, atelye yeni bir sanat ak›m›ym›ﬂ gibi rahatl›kla lanse ediliyor.
Sanat ak›mlar›, s›n›flar mücadelesinin geliﬂim seyri içerisinde karﬂ›l›kl›
etkileﬂim, birbiri ile mücadele ve aﬂma ﬂeklinde geliﬂir. Ama özelikle emperyalizm döneminde özünde burjuva idealist/dekadans sanat›n›n türevleri olan
birçok yaklaﬂ›m/e¤ilim ayr› ayr› sanat ak›m› olarak sunuluyor. Oluﬂturulan bu
sanat ak›m› y›¤›n› içinde gerçekçilik de, sadece baz› bireyler üzerinden, s›radan ve iliﬂkisiz bir yere konularak eritilmeye çal›ﬂ›l›yor. Böylelikle bir yandan
s›n›f mücadelesi ve onun sanatla olan bütünselli¤i inkâr ediliyor, di¤er yandan
bütün bu süreçte idealist sanatla etkin bir mücadele içinde ﬂekillenen sosyalist
gerçekçilik. Burjuva sanat›n›n pazar için meta iliﬂkisi içinde üretti¤i farkl›
farkl› “izm’’ler, sanatla gerçeklik aras›nda oluﬂturulan uyumsuzlu¤u durmadan derinleﬂtiriyor. Bu derinleﬂtirmeye, topyekûn olarak ‘modernizm’ günü35
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müzde ‘postmodernizm’ diyorlar; ama biz çöküﬂ/dekadans-bunal›m sanat› diyoruz. Çünkü ölen/çöken bir kültürün varl›¤›n› sürdürmek için k›l›ktan k›l›¤a
girme ataklar›d›r yaﬂan›lanlar.
Dikkatlice incelendi¤inde bütün bu ‘yeni’ sanat “izm”lerinin tek bir yerde birleﬂti¤i rahatl›kla görülebilir. Birleﬂilen yer, sosyalist gerçekçilikle do¤rudan yada dolayl› yoldan mücadeledir. Aralar›ndaki ortak özellik, kimi ‘toplumcu’ ve ‘gerçekçi’lerin inkar etmesine karﬂ›n, burjuva sanat anlay›ﬂ›yla nas›l göbekten ba¤l› olduklar›n› aç›kça gösteriyor.
Gerçekçilik, 16. yüzy›ldan günümüze de¤in süregelmiﬂ ve sürmekte olan
bir sanat ve edebiyat do¤rultusudur. “‹lkel toplumlarda gerçekli¤in animist,
köleci toplumlarda mitolojik, feodal toplumlarda da teolojik olarak kavran›ﬂ›
karﬂ›s›nda Rönesans’la birlikte gerçekli¤in ilk kez bilimsel olarak kavran›ﬂ›na
rastlar›z. Bu nedenle de, ilkel toplum, köleci toplum ve feodal toplum sanatlar›nda gerçekçilikten de¤il, ama ancak “gerçekçi ö¤eler”in varl›¤›ndan söz
edilebilir”2 Gerçekçilik feodal toplumun parçalanmaya baﬂlad›¤› zamanda bilimsel bir kavram olarak ﬂekillenmiﬂ, eski olanla k›yas›ya mücadele ederek
geliﬂim göstermiﬂtir. Burjuvazinin iktidar› ele geçirme sürecinde burjuva sanatç›lar›yla önemli at›l›m göstermesine karﬂ›n, as›l nitel s›çramay› iﬂçi s›n›f›n›n önderlerinin geliﬂtirdi¤i bilimsel yöntemin gücüyle s›n›f bilinçli sanatç›lar›n elinde göstermiﬂtir. Tarihsel olarak eski/gerici konuma düﬂen burjuvazinin
gerçekçili¤e karﬂ› geliﬂtirdi¤i sanat “izm”leriyle mücadele içinde bu geliﬂim
hâlâ sürmektedir.
Sembolizm, fütürizm, ekspresyonizm, kübizm, fovizm, taizm, dadaizm,
sürrealizm, hiperrealizm, pop-art, op-art, hepening gibi daha onlarca yönelimlerin gerçekçilikle olan iliﬂkisine bak›ld›¤›nda, hemen göze çarpan idealist sanat anlay›ﬂ›n›n yeni bir teknikle boy gösterme u¤raﬂ›s› oldu¤u ve gerçekçili¤i
karﬂ›s›na ald›¤›d›r. Burjuva sanat tarihçileri, sanki birbirinden felsefî ve ideolojik olarak çok farkl›-karﬂ›t yerdeymiﬂçesine anlat›yor bu yönelimleri. Oysa
felsefî olarak öznel ve nesnel idealizmin; ideoloji olarak burjuva-küçükburjuva ideolojisinin içersindeler. A¤›rl›kl› olarak öznel idealizmin de¤iﬂik varyasyonlar› olan vülgermateryalist, pozitivist, pragmatik, bilinemezci, ﬂüpheci vb.
gibi felsefî okullar›n etkisindeler. Felsefî duruﬂlar›, nesnel gerçeklik ile hakikat aras›ndaki iliﬂkiyi kavrayamad›¤› için, ister istemez sanatsal üretimde gerçekd›ﬂ›n› ifade etme iddialar›n› öne ç›kar›yorlar. Gerçekçili¤e karﬂ› oluﬂlar›yla as›l rengini belli ederken gerçekçili¤in geride kald›¤›n› ve aﬂ›ld›¤›n› iddia
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ediyorlar. Ancak onca yenilik iddialar›na ra¤men statikleﬂen tek boyutlu tekniklerinin çok h›zl› aﬂ›nmas› ve birer moda olmalar› nedeniyle gerçekçili¤in
gücü karﬂ›s›nda h›zla sönümlenerek, k›sa sürede yok olmaktan kurtulam›yorlar. Ama baﬂka bir zamanda, yeni bir kimlikle burjuva sanat dünyas›nda yine
aç›¤a ç›kacaklar›n› bin bir çeﬂit manipülasyonlarla yeniden moda sanat ak›m›
olacaklar›n› unutmamak gerekiyor. Çünkü emperyalist kültürün varl›¤›n› sürdürebilmesi, sanat piyasas›nda tüketimi k›ﬂk›rtmas› ve gerçekçili¤in önüne
“yeni ak›m”lar üretmesiyle mümkündür. Sosyalist gerçekçi eme¤in ressam›
Avni Memedo¤lu izlenen burjuva sanat politikalar›n› etiyle kan›yla yaﬂam›ﬂ
biri olarak 1960’da “Picasso-Egzotique San’at ve Ça¤›m›zda Orijinalite Hastal›¤›” adl› yaz›s›nda ﬂöyle de¤erlendiriyor: “Modac› ve sömürücü san’at›n
karﬂ›t› olan; özlü, güdümlü ve gerçekçi san’at›, politik düﬂüncelerle (mülâhazalarla) tökezletmek, provoke etmek, Türkiye gibi geliﬂmemiﬂ ülkelerde öteden beri yerleﬂmiﬂ kötü bir gelenektir.?3
Yeni sanat ak›m› bulma modas› bazen öyle noktaya geliyor ki, her sanatç›ya bir sanat ak›m› atfederek iﬂi baya¤› suland›ranlar bile ç›k›yor. Sanatç›n›n
taklidi aﬂan kendi özgün tarz› olacakt›r. Ancak sanatç›n›n kendine has tarz›n›
yeni bir ak›m olarak kar›ﬂt›rmamak gerekiyor. Burjuva ideolojisinin bireycili¤inden fazlas›yla etkilenen günümüz sanatç›lar› ise, kendince yeni sanat ak›m› bulma ile yan›p tutuﬂarak marjinalleﬂme karasevdas›na giriyor. Marjinallik
ve salt yeni bir teknik bu iﬂe yetecekmiﬂ gibi bilimsel düﬂünceden uzak bir anlay›ﬂ maalesef varl›¤›n› sürdürüyor. Oysa biliyoruz ki, sanatta idealist yaklaﬂ›m hep kendi fasit dairesinde döner, üretilen eser kapitalist sanat endüstrisinde bir meta olarak modas› dâhilinde dolan›r ve h›zla yok olup gider. Burjuva
ideolojisinin kötümser ve gerici yap›s› bireycili¤i pompalad›kça, hüsnü cemaline âﬂ›k idealist sanatç›lar h›zla toplumd›ﬂ› ucube varl›klara dönüﬂmekte ya
da ‘sanat’ ürünü pazarlamas› yapan basit bir kapitaliste.
Kapitalist meta üretiminin yayg›nlaﬂmas›yla görünüﬂte herkese meta al›m
sat›m ve mülkiyet ‘eﬂitli¤ini’ üretmiﬂtir; görünüﬂ ile gerçeklik yer de¤iﬂtirdikçe mu¤lak bir özgürlük kavram› fazlas›yla telaffuz edilir olmuﬂtur. Bütün bunlar felsefî-ideolojik olarak, insan› toplumsall›¤›ndan soyarak mu¤lak bir özgürlük kavram› ile salt biyolojik-zihinsel varl›k olarak gören, insan›n ihtiyaçlar›yla toplumun karﬂ›s›nda yer ald›¤›n› ileri süren teorik tutum ve davran›ﬂa
dönüﬂmüﬂtür. “Birey’in bir öbüründen ayr›lmas›, meta üretimi ve de¤iﬂimlerinde tek baﬂ›na hareket eden biri gibi ortaya ç›k›ﬂ›, burjuva felsefî ve ideolo37
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jisinde bireyin biricikli¤i ﬂeklinde yans›m›ﬂt›r.”4 Bireycilik ideolojisiyle kuﬂat›lm›ﬂ sanatç›da t›pk› pazardaki metalar gibi “özgürce” dolaﬂt›¤›n› zannetmekte ve biçimsel yeniliklerle ayakta kalaca¤› yan›lsamas› içerisindedir.
‹çeri¤in d›ﬂlanarak biçimin abart›ld›¤› sanatsal mant›k kapitalist meta iliﬂkilerinin bir yans›mas›d›r. T›pk› metalar›n tüketiminde kullan›m de¤eri yerine
metan›n pazarda görünen de¤iﬂim de¤erinin öne ç›kart›lmas› gibi. Metan›n de¤iﬂim de¤eri, metaya reklâm yolu ile ﬂiﬂirilerek yüklenen biçimsellikle abart›l›yor, böylelikle art›de¤er sömürüsü oran› artt›r›l›yor. Tüketimin süreklilik
içinde zorunlu oldu¤u kapitalist pazarda, meta k›l›ktan k›l›¤a girerek pazarda
yer edinmeye çal›ﬂ›yor. Dolays›yla kapitalist pazar iliﬂkilerinde yaﬂanan biçimcilik, sosyal-sanatsal alanda da kendini gösteriyor. Metadaki biçimsel bir
de¤iﬂiklik reklâmlarda “devrim” olarak sunuluyor. Hatta “popüler kültür”ün
sadece bu ‘devrimler’ üzerinden kendini yeniden üretti¤i rahatl›kla söylenebilir. Burjuva toplumunda biçimcilik öylesine topluma sinmiﬂtir ki, giyim kuﬂam, beslenme, bar›nma al›ﬂkanl›klar› bile kullan›m de¤eri ötesinde yeni yeni
biçimlerle sürekli güncellenen de¤iﬂim de¤eri ile yap›l›yor.
Burjuva toplumunda sanatç›lar mevcut bu biçimcilikten farkl› farkl› dozlarda etkileniyor. Çeliﬂkili bilinç halleri, egemen sanat anlay›ﬂ›n›n karﬂ›s›nda
bilimsel düﬂünce ile tan›ﬂmad›¤›nda kolayl›kla y›k›l›yor; kimi mevcut olan bir
biçimcilik içinde kendini ifade etmeye çal›ﬂ›yor, kimi yeni bir biçim sevdas›na
düﬂüyor.
Sanatsal üretimde biçimsel farkl›l›k için inan›lmaz bir enerji harcan›r. ‹çerik gözden kaç›r›ld›¤› için, yap›lan her biçimsel yenilik yine egemen s›n›f›n s›n›f iktidar›n›n devam›na yar›yor. Bütün bu biçimcilik atmosferi içinde sosyalist gerçekçili¤e de biçimcilik eleﬂtirisi yap›l›yor. Bir iki tekil örnek üzerinden
yarg›lama yap›l›yor ve hükme var›l›yor. Oysa sosyalist gerçekçili¤in bir biçim
sorunu de¤il bir dünya görüﬂü oldu¤unu vurgulayarak “içerik sosyalistse e¤er
vars›n milyonlarca biçim olsun”5 diyen Nâz›m Hikmet, y›llar önce bu hükmü
geçersiz k›lm›ﬂt›r. Buradaki olay körün renk alg›s›ndaki gibi bir durum; burjuva ve küçükburjuva sanatç›lar hayat› biçimsel alg›lad›klar› için sosyalist
gerçekçili¤i de bir biçim sorunu olarak görüyor. Kendi biçimcili¤ini beyhude
bir u¤raﬂla yeni sanat ak›m› olarak sunmaya çal›ﬂ›yor. Tabi kör at›n kör al›c›s› da her zaman bulunur. Zaten kapitalist pazar da bunun için vard›r.
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‹çeri¤in öncelli¤ine vurgu yap›lmas› biçimin etkin rolünü küçümseme de¤ildir. Sanatsal biçim, sanatsal içeri¤in do¤rudan do¤ruya varl›k ve düzenlenme biçimi oldu¤u kadar tarihsel geliﬂme biçimidir de. Nas›l söylendi¤i bir yana, neyin söylendi¤i önemli olan. Elbette nas›l söyledi¤inin de anlat›lmak istenen düﬂünceye uyup uymad›¤›n›n önemi büyüktür, ancak unutmamak gerek,
ayn› söyleme biçimi ile hem ilerici hem de gerici düﬂünce pekâlâ anlat›labilir.
T›pk› ﬂirofrenik bir tart›ﬂma ortam›na dönen “öztürkçe”-“üveytürkçe” de oldu¤u gibi. “Öztürkçe” ile gerici düﬂünce de, ilerici düﬂünce de pekâlâ anlat›labilir. Ayn› ﬂekille hece ölçüsü veya serbest ölçü ile ilerici düﬂünce de, gerici düﬂünce de anlat›labilir. Sanat eserinde önemli olan yeni tekniklerin araﬂt›r›lmas›, denenmesi, içeri¤i daha iyi ifade eden biçimin bulunmas› ve hitap edilen insanlar taraf›ndan anlaﬂ›yor olmas›d›r. Aslolan içerik, biçim ve iﬂlev
bütünlü¤üdür. Günümüzde sanatç›n›n giyimi-kuﬂam›, davran›ﬂlar›, al›ﬂkanl›klar›, özel hayat› egemen biçimcilikten nasibini fazlas›yla al›yor. Ve zamanla
genelleﬂmiﬂ ﬂöyle bir alg› oluﬂturuluyor: “Sanatç›lar toplumdan her ﬂeyi ile
farkl›d›r, bir deha olan sanatç›y› toplumun anlamas› mümkün de¤ildir, sanatç›lar ne yapsa yeridir, sanatç› her ﬂeyin üstündedir ve özgür olmal›d›r, vs.”.
Sanat ile emek, sanatç› ile toplum aras›ndaki ba¤›n kopar›lmas›d›r bu ifadeler.
Sanatç›n›n ‘deha’ olarak tan›mlanmas› ise sanatsal yarat›mdaki emek, e¤itim
ve çal›ﬂkanl›¤› gizlemeye yar›yor. Bu ‘deha’l›¤a birde s›rad›ﬂ›l›k eklendi mi,
al sana kapitalist pazar›n arzulad›¤› ideal sanatç› tipolojisi.
‹ﬂte Türkiye’de sadece ﬂiir alan›nda ak›m oldu¤unu iddia eden ve manifesto kaleme alan birkaç e¤ilim: “‹mgeci toplumcu ﬂiir ak›m›, Soylu yenilikçi
ﬂiir ak›m›, Madde ak›m manifestosu, Yenibütüncü ﬂiir ak›m›, Erekte ﬂiir ak›m›, Nanoist ﬂiir ak›m› …” Bu ‘ak›mlar’›n ideolojik-estetik olarak ortaya koyduklar› yeni olan nedir? Hiçbir ﬂey. Yaz›lanlar›n manifesto mu yoksa basit bir
fiyasko mu oldu¤unu anlamak çok güç de¤il. Tek tek üzerlerinde durmak gereksiz zaman kayb› olaca¤› için ayr›nt›ya girmiyoruz. K›saca ﬂunu söylemekte fayda var; idealist sanat bak›ﬂ›n›n farkl› farkl› yorumlar› hepside. ‹ﬂte bu durum yukar›da aç›klad›¤›m›z gibi idealizmin batakl›¤›ndaki sanatç›lar›n benmerkezcili¤inin ve tarihd›ﬂ›l›¤›n›n tipik göstergesi. Ama unutmamak gerekir
ki yaﬂanan bu durum, tam da burjuvazinin istedi¤i/besledi¤i ideal sanatsal atmosferdir.
Biliniyor, y›llar önce Türkiye’de burjuvazi, yükselen sosyalist gerçekçili¤in önünü ﬂiir alan›nda kesmek için, Garip ve ‹kinci Yeni yöneliﬂlerini büyük
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bir pazarlama tekni¤i ile yeni bir sanat ak›m› gibi sundu. Hâlâ da bu türden
yönelimleri allay›p pullay›p genç kuﬂaklar›n önüne sunuyor. Böylelikle ‘orijinalite hastal›¤›n›’ hep güncel tutuyor. Bu hastal›kl› birikim üzerinde bulunan
sanatç›lar da günümüzde yeni bir sanat ak›m› bulmak karasevdas›yla “ben
yapt›m oldu” mant›¤›n› taﬂ›yor. Bu biraz ﬂiﬂirilmiﬂ sahte özgüven ve tütsü kokan mistisizmin etkisiyledir. Egemen ideoloji ve kültür içinde eﬂinen sanatç›
nas›l ikona dönüﬂmek, kendi deyimi ile ölümsüzleﬂmek için yan›p tutuﬂuyor?
Tabi biliyor ikonun para basaca¤›n›!
Burjuva sanatç›s› felsefî alg›s›n›n çarp›kl›¤› yüzünden hayat› bütünlüklü
kavrayamad›¤› için, sanat› da çeliﬂkili bir karakter gösterir. Bunun sosyo-ekonomik ve ideolojik temelleri var. Meselâ, dönemi içersinde fütüristlerin baz›
davran›ﬂlar›nda ilerici yön bulunabilir, ama bu fütüristlerin genel anlamda ilerici oldu¤u anlam›na gelmez. Fütürizm, ekspresyonizmin aﬂ›r› bir versiyonu
olarak ortaya ç›km›ﬂ, anarﬂist-küçükburjuva ak›md›r. Zaten fütüristlerin ilerici
yönündekiler sosyalist gerçekçiler ça¤›nda olduklar› için zamanla sosyalist gerçekçili¤i benimsemiﬂ, di¤erleri de zamanla yok olup gitmiﬂtir. Ayn› ﬂekilde
burjuva sanat yönelimleri içinde k›smî olarak gerçekçi ö¤eler bulunabilir. Bu
onlar›n gerçekçi oldu¤unu göstermez. Üstelik bu k›smî “gerçekçili¤i” burjuvazi, gerçekçi sanatç›lar› tecrit etmek, gerçekçi sanatç›larla aralar›nda fark yokmuﬂ gibi göstermek ve böylelikle gerçekçili¤in önünü kesmek için kulland›¤›n› da unutmamak gerekiyor.
S›n›flar mücadelesinde, her dönem, her s›n›f›n kendini ifade etti¤i bir sanat biçimi olmuﬂ, bu ifade biçimleri döneme yani çeliﬂki ve çat›ﬂk›lar›n ateﬂine göre yeni ﬂekiller alm›ﬂt›r. Meselâ ayd›nlanma döneminde gerçekçilik burjuvazinin elinde aristokrasinin düﬂünce kalelerinin y›k›lmas›nda önemli bir silah olarak etkin kullan›l›rken; ayn› burjuvazi feodalizmi tamamen tasfiye ettikten sonra gerçekçili¤i s›n›fsal konumuna art›k uymad›¤› için b›rakm›ﬂ ve
onunla amans›z bir mücadeleye giriﬂmiﬂtir. Çünkü tarihsel olarak art›k ilerici
s›n›f olma niteli¤ini yitirmiﬂ, zamanla o savaﬂt›¤› aristokratlar gibi gericileﬂmiﬂtir. Gericileﬂme emperyalizm ça¤›nda küresel bir yap› kazanarak çok daha
derinleﬂmiﬂtir. Gericileﬂme kültürel/sanatsal/siyasal her alanda hâkimdir. Yalan üzerine kurulu bir propaganda kitlelere dayat›lmakta, akademik e¤itimde
de bu yalan tescil edilircesine güya bilimsel tez olarak bireylere anlat›lmaktad›r. Kapitalizmin temel çeliﬂkileri gizlenmeye çal›ﬂ›lmakta; sanat alan›nda özgürlük varm›ﬂ gibi bir propagandayla sürekli beslenmektedir. Her nas›lsa o
“özgürlükten” bir sosyalist gerçekçiler faydalanamamaktad›r.
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Burjuvazi yeni yeni fabrikalar açt›kça nüfusu en kötü koﬂullarda kentlere
y›¤m›ﬂ, iﬂçi s›n›f›n› da nicel olarak art›rm›ﬂt›r. Bu art›ﬂla birlikte s›n›f düﬂman› olan iﬂçi s›n›f›yla uzlaﬂmaz çeliﬂkisinin verdi¤i ecel terlerini yakas›nda hissetmeye baﬂlam›ﬂt›r. ‹çine düﬂtü¤ü ölüm korkusu nedeniyle iﬂçi s›n›f›n› kuﬂatmak için gerici-despot politikalar› h›zla ö¤renmiﬂtir. Burjuvazi y›kt›¤› aristokrasinin gerici söylemleri ile dinin argümanlar›n› burjuva felsefesi cilâs›yla yeniden devreye sokmuﬂtur. ‹ﬂte o zaman gerçekçilik ça¤›n ilerici s›n›f› olan iﬂçi s›n›f›na geçmiﬂ, s›n›f bilinçli sanatç›lar elinde burjuva düﬂüncesi ile savaﬂ›mda yeni bir silaha dönüﬂmüﬂtür. Burjuva gerçekçili¤inin birikimleri sosyalist gerçekçili¤in harc› olmuﬂ, bu harçla emekçi halklar›n tüm ilerici birikimleri bilimsel bir bak›ﬂ aç›s›yla birleﬂti¤inde gerçekçilik muazzam bir s›çrama
göstermiﬂtir. Bizler bu s›çrama ile oluﬂan ve burjuva gerçekçili¤ini aﬂan gerçekçilik birikimine Sosyalist Gerçekçilik diyoruz. Ve sosyalist gerçekçili¤i
sadece Sovyetlerle s›n›rlayanlara onun için karﬂ› ç›k›yoruz. Sosyalist gerçekçilik Sovyetlerde iﬂçi s›n›f› iktidara geçti¤i için yeni yeni nitelikler kazanm›ﬂt›r. Ama birilerinin iddia etti¤i gibi yaln›zca orada baﬂlay›p, orada yok olmam›ﬂt›r. Sovyetler bu kazan›m›n yarat›¤› önemli bir birikim halkas›d›r. Ve o
halka sosyalist gerçekçili¤in bilimsel bir yöntem kazanmas›nda ve temel sorunlar›n›n çözümlenmesinde enternasyonal nitelikte etkin olmuﬂ, zengin bir
birikim b›rakm›ﬂt›r. Dünya’n›n her yerinde s›n›f mücadelesi devam ediyor. ‹ﬂçi s›n›f›n›n özgürlü¤ünden yana s›n›f bilinçli sanatç›lar üretimleriyle/yarat›mlar›mlar›yla bu ›rma¤a su taﬂ›yor...
Binlerce dereden beslenerek gürül gürül akan bu ›rmak karﬂ›s›nda, yeni
sanat ak›m› iddias›nda bulunan hangi idealist-biçimci moda durabilir ki? ﬁelâlenin sesi gelece¤i ça¤›r›yor…
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SEN GÖRMEZD‹N

sen görmezdin
aﬂk›m›n kör gözlerinin gördü¤ünü bile
a¤z›mda morar›rd› kel da¤larda sütlenenler
sabr›na s›¤›nd›¤›m h›nc›m›n koynundaki
ç›ld›rtan memeler
yükü a¤›rd›
ucuz iﬂgücü deposu say›lan emekçilerin
açl›ktan baﬂka ﬂey koyamazd›
evine götürdü¤ü ç›k›n›na
ilk akﬂamdan ﬂavk›rd›
gecelerden yongalad›¤›n gündüzün
yanl›zl›¤›m›n dolunay› görkeminle
ac›lar›m›n ﬂölenini tutuﬂturan
ille de Mitoslu yüzün
yoklu¤un günbat›m› özlemin b›çak yaras›
yürütür özlenen dünyam›z›n yolundan
iki ad›m ileri bir ad›m geri
hüzün topraklar›mda domuran gülleri
hünerli ellerimle budad›¤›mdan beri
sen görmezdin
aﬂk›m›n kör gözlerinin gördü¤ünü bile
el ele tutuﬂurduk
lamban›n ›ﬂ›¤›ndan yürürdük
dar geçitlerde s›nanan gerçekli¤imizle
küçük sevmelerin besledi¤i büyük aﬂklarla
dikebilmek için lonca çiçeklerimizi
baﬂtan ç›kart›lm›ﬂ pasl› mi¤ferlere
kimseler istemezdi
güzelli¤i düﬂlenen gökler alt›nda
vermeye yeltenenin talk›mlar›n›
inad›na indirirken tutkumuzun elleri
yetkinlikler yolundan ezimevine
ﬂ›ras› ﬂaraba dönecek yaﬂamba¤›m›z›n
kehribar salk›mlar›n›

42

Sanat Cephesi 

sen görmezdin
aﬂk›m›n kör gözlerinin gördü¤ünü bile
bizden ö¤renirdi altm›ﬂsekiz sonras› kuﬂaklar
yoksul yüzlerinden y›k›lm›ﬂ yasakl› duvarlar›
al›p evine götürmeyi
dahas›
dilini hayk›ran ac›n›n nabz›n›
toplumsal yap›n›n kolundan tutmay›
boﬂuna m› b›rakm›ﬂ›z dünden güne
aks›r›kl› tanklar›n öksürüklü paletlerine
'iﬂe yarar' bildi¤imiz militan kahkahalar›m›z›
uzun boylu ünlemlerin yan›baﬂ›nda
yaban›l oyunlara dalm›ﬂ çocuklar›n
korkusuz a¤›zlar›ndan
boﬂuna m› saklam›ﬂ›z günden yar›na
yar›lmam›ﬂ a¤›zlar›n kemik kafeslerinde
derin uykulardan çekilmiﬂ kumru dillerimizi
k›rm›z›s› esmer yüzlerden akan türkümüzün
s›n›rs›z umuduna
sen görmezdin
aﬂk›m›n kör gözlerinin gördü¤ünü bile
nice sevdalar incinirdi ince yerlerinden
yas›lm›ﬂ sokaklar›n gö¤sünü topuklayan
küfü ç›kmam›ﬂ fahiﬂelerin bile
gülümseyen güllerinin üzgün halinden
b›rakmad›k kendimizi
geçti¤imiz hiç bir yerde
ne silah ne de bar›ﬂ satanlar›n
kirli takvim yapraklar›na
turna bak›ﬂlar uçuruyorsam inad›na
diﬂ izlerini gönendiren morsulara
var ötesini sen söyle
Refik U¤ur
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SAVAﬁA G‹DERKEN

halaylarla davullarla gönderildiler
nar çiçek açmam›ﬂken ve
niﬂanl›s›na sar›lmam›ﬂken daha
el üstünde
tabutlarda döndüler
veda edilirken son kez
yeni toprak kokusuyla
edilen intikam yeminleri
yeni tabutlara
yeni çiviler çakt›
yeni çiviler
çiviler…
halaylarla davullarla gönderildiler
tarlada hasat toplanmam›ﬂken daha
borsada hissesini düﬂünürken paﬂa çocuklar›
halaylarla davullarla gönderildiler
bir iﬂ bile bulamam›ﬂken daha
yal›lar›n önünden jet h›z›yla geçerken fabrikatör çocuklar›
halaylar toprak kokuyor
davullar toprak kokuyor
kan kokuyor
kokuyor…
bu koku sürecek mi
sonuncu kiﬂiye kadar
Kemâl Kök
1 Eylül 2009
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Hüseyin Ali Selvi
“Ay›k Gözler”le Üretilen Estetik

‹nsan› insanlaﬂt›ran eylem, do¤ada buldu¤unu tüketmesi de¤il, üretim etkinli¤ine giriﬂmesidir. Ekonomik üretim temelinde bir araya gelmiﬂ insanlar, bu üretimi gerçekleﬂtirirken birbirleriyle zorunlu, nesnel ba¤lar, iliﬂkiler de kurmak durumunda kalm›ﬂlard›r. Bu üretim iliﬂkileri, manevî kültürün, sanat›n alt yap›s›d›r.
‹nsanlar, varoluﬂlar›n› sa¤layabilmek için tarihleri boyunca, emek güçlerini birleﬂtirmek zorunda olmuﬂlard›r… Dolay›s›yla toplumsal emek, insan›n el-beyindil diyalekti¤iyle aç›klanan geliﬂiminin temelidir. ‹nsan, akl›n› ve duyarl›l›¤›n› ﬂu
veya bu tanr›sal güce de¤il, milyonlarca y›ll›k emeklerinin birikmesine borçludur. ‹nsan g›rtla¤›n›n konuﬂmaya elveriﬂli biçimde biyolojik evrimi bile yüz binlerce y›ll›k bir do¤al ve toplumsal süreç gerektirmiﬂtir. ‹nsan, önce pençesini el
yaparak ilk iﬂ aletini üretmiﬂ, sonra ça¤lar boyunca fiziksel ve biyolojik evrimine, dilinin (lisan›n›n) ve (üst derecede organlaﬂm›ﬂ olan beyninin bir iﬂlevi olarak) akl›n›n evrimi eﬂlik etmiﬂtir. Dikkat edilirse önce emek ve sonra onunla birlikte dilin geliﬂimi dikkate al›nmadan beynin ve insan bilincinin geliﬂimi anlaﬂ›lamaz. Bu geliﬂim yaln›z biyolojik de¤il en az onun kadar önemli olarak toplumsal bir geliﬂimdir. Sanat›n ortaya ç›k›ﬂ› ve geliﬂimini bu çerçeve içinde düﬂünmek
gerekir.
‹nsan›n maddî ve manevî üretiminin birbirine yabanc›laﬂ›p görece kopmad›¤› ilkel ça¤larda sanat, tamam›yla üretimin canl› bir parças›, toplulu¤un tümünün
kat›ld›¤› ortak bir etkinliktir. Sonraki ça¤lar boyunca egemen s›n›flar›n bask›s› ve
zoru alt›nda ezilen tüm s›n›flarda sözlü kültür incelenirse, sanatsal yarat›c›l›¤›n
halkla içiçe ve halktan yans›yan özelli¤i, bir “üstün insan iﬂi” olmaktan çok halktan birinin yaratmas› ve anonim birçok durumda oldu¤u gibi dilden dile, kuﬂaktan kuﬂa¤a ürünün saflaﬂt›r›larak topluma mal edilmesi gerçe¤i görülebilir.1
Büyük sanatç› M. Gorki ﬂöyle yaz›yor:
“Söz sanat›n›n uzak bir geçmiﬂte, insan eme¤inin ve insan›n geliﬂiminin bir
sonucu olarak do¤du¤unu biliyoruz. Baﬂlang›çta bu sanat, çal›ﬂmaya dayanan deneyimlerin, ak›lda kalmas› kolay, çarp›c› söz kal›plar›na, beyitlere, özdeyiﬂlere,
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atasözlerine, k›ssadan hisselere çevrilmesi arzusunu ifade ediyordu. Konuﬂma
sanat› çal›ﬂman›n hemen ard›ndan geliﬂti. ‹nsan›n do¤ada karﬂ›laﬂt›¤› engellerle
mücadele etme biçimlerinden biri olan konuﬂma sanat›, insanl›¤›n ilk bilimiydi;
bu bilimin ilk kavramlar› (sözcükler) söz konusu mücadelenin izlerini taﬂ›yordu.
Söz sanat›n›n tüm dinlerden onlarca as›r önce ortaya ç›km›ﬂ oldu¤u aç›kt›r. ‹lkel
insanlar gerçekten de sözcük’ün vahﬂi hayvanlar ve do¤a olaylar› üzerinde sihirli bir etki gücü oldu¤unu kabul ediyorlard›.”2
Promete’nin Tanr› Da¤›’ndan çald›¤› söylenen ateﬂ, kontrol edilemeyen,
vahﬂi ve ham bir ateﬂti; insan›n hiç bir iﬂine yaramazd›: T›pk› y›ld›r›m gibi, volkan›n demir-alev püskürmesi ya da orman›n korkunç biçimlerde yanmas› gibi...
‹nsan, kendi ateﬂini kendisi üretmiﬂtir. Bu, insan taraf›ndan evcilleﬂtirilmiﬂ ve
“tanr›” ateﬂinden farkl› bir ateﬂtir...
‹nsanl›k tarihi boyunca felsefe, sanat ya da bilim alan›nda üreten insanlar,
ruh-düﬂünce-tanr›-ﬂeytan-cad›-sihir vs. diyenlerle madde-emek-pratik-nesnel do¤a-sonsuz evren vb. diyenler olarak kabaca iki bölü¤e ayr›lm›ﬂt›r. Birinci bölümdekiler “idealistler”, ikinci bölümdekiler “materyalistler”dir.
Materyalistler, ça¤lar boyunca geliﬂen bilimin verilerine dayanarak, duyarl›l›k ve akl› maddeye göre ikinci dereceden bir ürün, insan varl›¤›n›n fiziksel, biyolojik ve toplumsal evriminin bir ürünü sayarlar. Dolay›s›yla ak›l, bu sonsuz evrenin d›ﬂ›nda ya da içindeki herhangi bir “yarat›c›”n›n insan›n kafas›na d›ﬂardan
koydu¤u bir üfürük de¤il, bilimin her gün yeniden ve yeniden kan›tlad›¤› gibi evrimin ürünüdür.
‹nsanl›¤›n geliﬂiminde büyü, peygamber, tanr› ve din toplumsal ihtiyac› karﬂ›lam›ﬂ yan›lsamal› birer durakt›r sadece. Dolay›s›yla sanat da tarih boyunca büyü, din ve bunlar›n sözel kültürdeki yans›malar›yla etkileﬂim içinde olmuﬂtur.
Marx ﬂöyle anlat›yor:
“Din, insan kendi çevresinde dönmedi¤i sürece, insan›n çevresinde dönen
yan›lsamal› bir güneﬂten baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Öyleyse, gerçe¤in öteki dünyas›n›n yitip gitmesinden sonra, bu dünyan›n gerçe¤ini ortaya koymak tarihin görevidir. ‹nsan›n özyabanc›laﬂmas›n›n (kendi kendine yabanc›laﬂmas›n›n) kutsal biçimlerini bir kez aç›¤a ç›kard›ktan sonra, kutsal-olmayan biçimleri içindeki özyabanc›laﬂmay› da aç›¤a ç›karmak, tarihin hizmetinde olan felsefenin görevidir.
Böylece gökyüzünün eleﬂtirisi hukukun eleﬂtirisine, tanr›bilimin eleﬂtirisi de siyasetin eleﬂtirisine dönüﬂür.”3
‹nsanl›k, bin y›ldan fazla süren ve “din-tanr›-cad›-ﬂeytan-öteki dünya-tevekkül-kutsal görev-günah-ay›p-kurulu soylu düzen-tanr›sal ak›l” diye diye toplum46
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lar› bezdiren Ortaça¤›n y›k›l›ﬂ dönemine do¤ru, tarihte ilk olarak, dünyan›n bütüncül gerçe¤ini “ay›k gözlerle” görmeye baﬂlad›.
Neden daha önce de¤il de o zaman? Çünkü bilimin, üretici güçlerin, kültürel birikimin geliﬂmesi ve kitleleri saran yeni bir hayat ihtiyac›yla buluﬂmas› gerekiyordu. Köleci ve Feodal toplumlar boyunca da köle ve köylü isyanlar›ndan,
yeni üretim tekniklerine, sözlü kültürden yaz›l› kültüre kadar birçok at›l›m yap›lm›ﬂ, ama bunlar insanl›¤› “metafizik uykusundan” uyand›rmaya yetmemiﬂti.
Yayg›n olarak bilinen Herakleitos, Epikuros vb. örrnekler bir yana, yak›n do¤udaki, az bilinen “Dehriyun” düﬂünürlerine bakabiliriz:
“‹slam felsefesinde maddeciler, Dehriyun (zamanc›lar) ad› alt›nda toplanmaktad›r. Hint felsefesiyle Sokrates’ten önceki eski Yunan felsefesinin etkisi alt›nda oluﬂan Dehr (zaman) düﬂüncesi, sonsuzdan gelip sonsuza gidenin (ebedî,
ezelî ve bâkî) ve tek kal›c› gerçe¤in zaman oldu¤unu ileri sürer. Horasanl› ‹bni
Ravendi (ölümü ‹.S. 910), Toharistanl› Beﬂﬂar, Salih ‹bni Abdül-Kudüs gibi düﬂünürlerin yönetti¤i Dehrciler tanr›ya inanmazlar, duyumcudurlar. Duyumlarla
alg›lanamayan hiç bir bilginin edinilemeyece¤i kan›s›ndad›rlar. Maddeden ayr›
bir ruh olamaz, her varl›k zorunlu olarak maddeseldir. Maddesel âlemden öte ayr› bir bilinç ya da irade olamaz. Hiç bir varl›k ba¤›ms›z de¤ildir, hepsi maddesel
bütünün içinde onun çeﬂitli görünüﬂleridir.(...) Madde, tek varl›k de¤il atomlar
y›¤›n›d›r (cevherin mutlak kesreti). Madde mekanik unsurlar›n bütünüdür, içinde onlar› birleﬂtiren baﬂkaca hiçbir ilke bulunamaz... ‹slam felsefesinin çok ilginç
düﬂünürleri olan Dehrciler, uzun zaman Bat›nili¤in içinde gizlenmek zorunda
kalm›ﬂlard›r. Yazd›klar› bütün yap›tlar yak›lm›ﬂt›r. Yukar›daki bilgiler, onlar›
eleﬂtiren yap›tlardan derlenmiﬂtir. Dehrcilik ünlü Türk düﬂünürü ﬁeyh Bedreddin’de devam etmiﬂtir.”4
Kuﬂkusuz ki bu bize eski ça¤larda kendi dönemlerinin kavray›ﬂ›n› aﬂan Aristotales, Lucretius, Hayyam gibi düﬂünür ve sanatç›lar›n seyrek de olsa nas›l ortaya ç›kabildi¤ini aç›klar: Düﬂünce tarihinin evrimi nas›l düz ve basit olmayan bir
çizgi üzerinde ilerliyorsa, insanl›¤›n kültürel ve sanatsal geliﬂmesi de ayn› ﬂekilde kendi iç evrimleri ve toplumlar›n geliﬂimiyle karﬂ›l›kl› etkileﬂimleri sonucu
oluﬂmaktad›r.
Ancak insanl›¤›n tarih boyunca att›¤› ad›mlar›n birikimi üzerinden o döneme kadar ki en büyük at›l›m›, devrimci burjuva Rönesans(yeniden do¤uﬂ), dinde
reform ve Ayd›nlanma hareketleri olmuﬂtur.
Avrupa’da, 11. yüzy›ldan itibaren d›ﬂta Haçl› Seferleri sonucu girilen kültürel bilimsel etkileﬂim, yeni co¤rafyalar›n keﬂfi ve yeni fetihlerden sa¤lanan zenginlikler; içteyse, küçük el zanaatlar›ndan manifaktüre; kendine yeten, kapal›,
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kopuk üretimden, ﬂehirler çevresinde oluﬂan “pazar için üretime” do¤ru oluﬂan
kapitalist geliﬂim, 14.yüzy›ldan baﬂlayarak bilimde ve sanatta Rönesans hareketlerini do¤urdu. Ortaça¤ Avrupas›ndaki kültür ve sanat belirli bir oranda yads›n›p
içerilerek yeni bir yöne çevrildi: Öte dünyay› merkeze alan, dini ve tanr›y› yaﬂama nedeni sayan Ortaça¤ düﬂünüﬂüne karﬂ› do¤al, saf bir gerçekçili¤in tohumlar›n› taﬂ›yan Eski Yunan sanat›na dönmek, dünyay› de¤erlendirmek, dinsel konular› bile insan› merkeze alarak iﬂlemek... Yüzy›llar ilerledikçe, cemaatçili¤e karﬂ› bireycilik, toplumun ayd›n ve egemen kesimleri aras›nda gitgide daha fazla benimsendi. Giyim kuﬂamdan inanç ve ahlakta serbestli¤e kadar reformlar› zorlad›. Hümanist hareket de denilen bu anlay›ﬂ›n öncüleri genellikle ﬂair, yazar ve
düﬂünürlerdir: ‹talyan Petrarca, Hollandal› Erasmus, Dante, Boccacio, Montaigne, T. More, Makyavel ...
15. yüzy›ldan itibaren kâ¤›t üretiminin geliﬂmesi, matbaan›n bulunuﬂu, soylu s›n›f›n›n yer yer çözülmesiyle gerekçelenen “ﬂövalye roman›”, “pastoral roman” gibi ilkel roman örnekleri ortaya ç›kar.
“ﬁövalye romanlar› ve Pastoral romanlar soylular›n özlemlerini dile getiriyordu. Pikaresk roman ise alt s›n›flar›n sesidir. ‹kisini yan yana koydu¤umuzda
soylular›n dünyas› komik görünür bize. ﬁövalye Romanlar›ndaki kahramanlar
gerçek yaﬂamdan öyle uzakt›rlar ki! Pikaresk romanlar ise gerçekleri okuyucunun yüzüne çarpar. Pikaresk kahramanlar, “ben h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k yap›yorum, çünkü beni koﬂullar bu hale getirdi. Koﬂullar böyle kald›kça(...) yapabilece¤im baﬂka bir ﬂey yok” demektedir. Soylular ﬂövalyecilik oynarken, yoksullar,
üretim yapanlar açl›kla savaﬂmaktad›r.”5 Pikaresk roman›n önemi, di¤er ilkel
roman çeﬂitlerini biçimsel aç›dan pek aﬂamamakla birlikte, tarihin bu evresinde
yaz›l› edebiyata yoksullar›n sesinin kat›lmas›d›r. Yol roman› da denilen bu ürünlerde, alt s›n›f›n hayat›, macera, melodram ve entrika ögeleriyle kaynaﬂm›ﬂ iç
dökme ya da anlatma ihtiyac›yla, “yazar yorulana kadar” anlat›l›r. Yap›sal aç›dan roman kurgusu rastgeledir henüz, bir plan yap›lmaz. Ancak bu romanlarda
gerçe¤e uygunluk temel bir ölçü gibidir art›k. Üslupta a¤dal› bir anlat›m de¤il (
bu sadece dalga geçmek için kullan›l›r ), halk deyiﬂleri, argo ve küfür vard›r. ‹spanya’da Quvedo, Cervantes; ‹ngiltere’de Lyly, Greene, Nash gibi sanatç›lar Pikaresk romanlar kaleme alm›ﬂt›r. Birçok Pikaresk roman, yazar› baﬂ›n›n derde
girece¤ini bildi¤inden isimsiz olarak bas›l›p da¤›t›l›r...6
Geliﬂimini yans›tmaya çal›ﬂt›¤›m›z bu süreç, ayn› zamanda insanl›¤›n dünyaya “ay›k gözlerle” bakmaya baﬂlad›¤› ve sanatta gerçekçilik ak›m›n›n ilk filizlerinin yeﬂerdi¤i bir dönüm noktas›d›r. Bilindi¤i gibi gerçekçilik ak›m›, esas ola48
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rak burjuvazinin yükseliﬂinin damgas›n› taﬂ›r. Ancak yukar›daki bilgiler gösteriyor ki, o da daha do¤du¤u andan itibaren kendi karﬂ›t›n› yaratarak ilerlemektedir...
“Gerçekçilik, yarat›c› bir yöntem olarak, insan›n zihinsel geliﬂmesinin yönünü anlamaya zorland›klar› bir zamanda, insanlar›n önce belli belirsiz sonra daha
aç›k biçimde, insan eylemlerinin ve duygular›n›n vahﬂi tutkulardan ya da tasarlanm›ﬂ bir Tanr›dan gelmedi¤ini, bunlar›n gerçek ya da daha do¤rusu maddî nedenlerle belirlendi¤ini kavramaya baﬂlad›klar› zamanda ortaya ç›km›ﬂ tarihsel bir
olgudur.”
“Sanat ve edebiyatta gerçekçi yöntem, toplum üyelerinin, toplumsal iliﬂkilerin iﬂleyiﬂini belirleyen, temelde sakl› kalm›ﬂ güçleri ele alma göreviyle karﬂ›
karﬂ›ya kald›klar› zaman ortaya ç›km›ﬂt›r.”7
Shakepeare, Lenoardo Da Vinci, Cervantes, Rafael döneme damgas›n› vuran sanatç›lardan baz›lar›d›r. Bu geliﬂimin yarat›c› atmosferi, Ansiklopedistler,
Voltaire, Diderot, H’olbach, Rosseau gibi 18. yüzy›l›n büyük Ayd›nlanma filozoflar›n›; Goethe, Puﬂkin, Lessing, Gogol gibi pek çok sanatç›y› yetiﬂtirecektir.
Elbette bu mücadeleler boyunca pek çok bedel de ödenmiﬂtir: Diri diri yak›lan büyük materyalist filozof G. Bruno; yazd›¤› “Güneﬂ Ülkesi” adl› ütopik roman› nedeniyle çok uzun y›llar hapislere, sürgünlere u¤rat›lan Campanella; ezilen köylülerin ve halk›n sesi olan, s›n›fs›z, devletsiz bir toplum düﬂleyerek savaﬂan Thomas Münzer (1490-1525) bunlardan yaln›zca bir kaç›d›r...
Ayd›nlanma düﬂüncesinin zirvesini Engels ﬂöyle yans›t›yor:
“Fransa’da gelmekte olan devrim konusunda kafalar› ayd›nlatan büyük
adamlar›n kendileri de son derece büyük devrimciler olarak görünüyorlard›. Ne
türden olursa olsun hiç bir d›ﬂ yetke (otorite b.n.) tan›m›yorlard›. Din, do¤a anlay›ﬂ›, toplum, devlet örgütü her ﬂey amans›z bir eleﬂtiriden geçirildi. Her ﬂey, ya
us mahkemesi önünde varoluﬂunu hakl› k›lmak ya da varoluﬂundan vazgeçmek
zorunda kald›.(...) Us her ﬂeye uygulanacak tek ve eﬂsiz ölçü oldu. Toplum ve
devletin bütün eski biçimleri, bütün eski geleneksel fikirler usd›ﬂ› ilan edildi ve
bir kenara at›ld›. Dünya o zamana kadar önyarg›larla yönetilmiﬂti; geçmiﬂe iliﬂkin olan her ﬂey ancak ac›maya de¤erdi. En sonu gün do¤uyordu, bundan böyle
boﬂinan, haks›zl›k, ayr›cal›k ve bask›; sonsuz do¤ruluk, sonsuz adalet, do¤a üzerine kurulu eﬂitlik ve insan›n devredilemez haklar› taraf›ndan silinip süpürülecekti.”8
Frans›z Devrimine yol açan bu süreçte burjuvazi kendini bütün ac› çeken insanl›¤›n temsilcisi olarak görür, gösterir. Ancak, kurulu düzenle aç›k bir çat›ﬂmaya her girdi¤inde öncülük etti¤i yoksul köylülük ve geliﬂmekte olan iﬂçi s›n›f›n›n
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gücü onu korkutmakta, geri ad›m atarak feodal beylerle bir ölçüde uzlaﬂmaya
girmektedir. Nitekim 1789 Frans›z Devrimi’ndeki s›n›flar aras› çat›ﬂma, yaln›z
burjuvazinin de¤il, iﬂçi s›n›f›, köylülük ve küçükburjuvazinin etkinli¤ini de gözler önüne serer: Yaln›z “jironden”leri de¤il “jakoben”leri de ortaya ç›kar›r burjuvazi aras›nda. Yaln›z Marat’›, iﬂçilerin iktidar›n› savunan Babeuf’ü de¤il, feodal
topraklara zorla el koyan “komün” örgütlenmesini de ortaya ç›kar›r...
Ayd›nlanma döneminin o parlak “akl›n egemenli¤i” slogan›n›n asl›nda burjuvazinin idealleﬂtirilmiﬂ egemenli¤inden baﬂka bir ﬂey olmad›¤›, eﬂitli¤in yasa
önünde burjuva eﬂitli¤i oldu¤u vb. yavaﬂ yavaﬂ anlaﬂ›lmaya baﬂlan›r. Kültür ve
sanatta feodalizme karﬂ› yüzy›llarca savaﬂ veren ilk gerçekçilik, bu noktadan itibaren gözlerini içinden geldi¤i burjuva s›n›f›n›n düzenine çevirecek, toplumsal
yap›ya nesnel tasvirci, ac›mas›zca teﬂhir edici bir tutum tak›nacak, “eleﬂtirel gerçekçili¤e” evrilecektir.
Örne¤in Stendhal, Balzac, Gogol gibi yazarlar, romanlar›n› yazmak için halk›n aras›na kar›ﬂacak, ayr›nt›l› gözlemler yapt›ktan sonra, âdeta bir laboratuar
asistan›n›n deney tasarlamas› gibi, roman kurgusunu gerçe¤e uygun biçimde kurmaya çal›ﬂacaklard›r...
Burjuvaziye kültür ve sanat alan›nda köklü bir eleﬂtiri getirip gerçekçili¤i
yepyeni bir mecraya yükseltmiﬂ olan iﬂçi s›n›f›n›n teorik ve pratik geliﬂmesi, bu
geliﬂmenin belli bir olgunlu¤a eriﬂmesi, daha sonralar› “sosyalist gerçekçili¤i”
oluﬂturmuﬂtur...
ﬁimdiye kadar özetlemeye çal›ﬂt›¤›m›z bu tarihsel geliﬂimin ›ﬂ›¤›nda anlatt›klar›m›z› somutlarsak: Sosyalist gerçekçi sanat›m›z, do¤ay›, toplumu, insan› bilimsel-diyalektik yöneliﬂle derinli¤ine kavramal›, hayat›n orta yerinden, bireysel
ve toplumsal boyutlar›yla, insanl›¤›n büyük açl›k duydu¤u manevî üretimi gerçekleﬂtirmelidir. Yeni ve köklü ürünlerle, gelmesi u¤runa büyük özverilerle çabalanan “bizim” günlerimizin kültürü geliﬂtirilmelidir. Küçük yergi-mizah f›kralar›ndan büyük hikâyelere, karikatürden resime; ‘masal’dan, ‘destan’dan ‘taﬂlama’ya; ﬂiirden romana; e¤itici dramadan ortaoyunu, Karagöz ve tiyatroya; türkülerden ﬂark›lara dünya üzerinde yeni insan›n ç›kar›na ne üretilmiﬂse hepsinden
“bir atlama tahtas› gibi” yararlan›lmal›, yenileri ve daha köklüleri üretilmelidir.
Kültürel-sanatsal üretimin, “üstün insan iﬂi” olmad›¤›, yeteneklerin uygun
bir evrim içerisinde bütün insanlarda geliﬂebilece¤i, maddî ve manevî kültürün
birbirlerinden kopuk olarak ele al›namayaca¤› ›srarla belirtilmelidir.
“Ayd›nlanma” sonras› süreçte, s›n›f savaﬂ›m›n›n yeni boyutlar kazand›¤›,
Marksist ideolojinin oluﬂup geliﬂti¤i dönem boyunca, düﬂünsel ve sanatsal üre50
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timleriyle ilerici-devrimci taraflar›n kültürel etkinli¤i ve moral üstünlü¤ü uzun
bir zaman burjuva güçlerince engellenememiﬂti. Oysa burjuvazi daha 1850’lerden itibaren kültürel, sanatsal etkinli¤i “elde” bulundurman›n önemini kavram›ﬂ,
üniversite hocalar›ndan “profesör”lere, sanatç›, ayd›n kesimden bilim adam› diye tan›nanlara kadar pek çok kesimden devﬂirdi¤i silahlarla beyinleri taramaya
baﬂlam›ﬂt›.
Ama bu mücadele boyunca sosyalist ve insanc›l yönelim, moral üstünlü¤ünü korumakla kalmad›; en a¤›r faﬂist yönetimler alt›nda bile üstün sanat ve kültür insanlar› yetiﬂtirdi. Bunlar ayn› zamanda demokratik-devrimci mücadelenin
parças› olmakla “devrimci sanatç›”lard›. Brecht, Neruda, Aragon, Mayakovski,
Nâz›m, Vaptsarov, Gorki, Ostrovski gibi nice sanatç›lar, hem sanatlar›nda hem
de yaﬂamlar›nda sosyalist yönelimde bulunarak, yeni toplumun maddî-manevî
kültürünün oluﬂmas› yolunda de¤erli katk›lar sa¤lad›lar. Kimi ürünleri elden ele
dilden dile dolaﬂt›, insanl›¤a maloldu... Kuﬂkusuz ki kusursuz bir süreç de¤ildi bu
ve zaten bu insanlar da “kutsanmay›” beklemediler. Ama bütün devrimci süreçlerin zorlu, dolambaçl›, iniﬂ-ç›k›ﬂl›, kusurlu dönemler oldu¤u; amaçlara dikensiz
gül bahçelerinden geçilerek var›lamayaca¤›n› görmek, bilimsel bak›ﬂ›m›z›n gere¤i de¤il midir?
1970’li y›llar›n sonlar›na gelindi¤inde emperyalist blok, uzun zamand›r hatalar›nda ›srar eden, bürokratik hantall›¤› içinde halktan kopan, baﬂka halklar›n
ac›lar›na duyars›z kalmaktan da çekinmeyen “reel sosyalist” blok ve baﬂ›ndaki
Sovyetler Birli¤i K.P.’si karﬂ›s›nda kültürel ve moral üstünlü¤ü ele geçirmiﬂti.
Psikolojik savaﬂa eﬂlik eden “iletiﬂim devrimi” teknolojileri, kendini bir ölçüde
onarabilen kapitalist düzenin k›ﬂk›rtt›¤› “tüketim kültürü”nün devasa boyutlarda
yay›lmas›n› sa¤lad›. Hantallaﬂm›ﬂ bir bürokratizmi sosyalizm ﬂeklinde alg›layan
ve zorla uygulamaya çal›ﬂan K.P.’lerin bu emperyalist kültür iﬂgaline sa¤l›kl› bir
alternatif oluﬂturma gücü ve iste¤i yoktu... Böylece önce Bulgaristan, Romanya
gibi ülkelerde sonra ço¤unda, boﬂ bir “Coca Cola” ﬂiﬂesini de¤erli bir eﬂya gibi
dolab›nda saklayan, markal› bir “Blue Jeans” için h›rs›zl›k yapmay› göze alan
sosyalist ülke (!) gençlikleri görülmeye baﬂland›.9 Onlar lüks tüketim ve “rahat
yaﬂam” özlemiyle köksüz ve yoz bürokratik yönetimlerin bask›s›na karﬂ› burjuvaziye sar›ld›lar... Hakl› olarak bürokratik gericili¤e, yer yer iﬂbirlikçili¤e evrilmiﬂ revizyonizme tepki duydular ama bu tepkiyi sosyalizme malettiler. Oysa
burjuva düzenin kurulmas›yla birlikte bu ülkelerde sefalet, fuhuﬂ, uyuﬂturucu ve
mafyac›l›k patlama yapt›. Bu halklar eski s›n›rl› sosyalist haklar›n› bile mumla
arar oldular.
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Yaﬂanan tüm bu felaketlere gidiﬂ, birçok Marksist-Leninist taraf›ndan öngörüldü¤ü halde, sosyalist ülkeler içinde direniﬂ ve haklar› koruma temelinde bir
karﬂ›-hareket görülmemesi veya bunun çok zay›f kalmas› düﬂündürücüdür. Oysa
d›ﬂardan bak›ld›¤›nda genel görüntü, Sovyetler Birli¤i baﬂta olmak üzere sosya10
list ülkelerde halk›n nispi refahla birlikte “kültürlü” oldu¤u ﬂeklindeydi. Oysa
geliﬂmeler, “reel sosyalist” uygulamalar›n as›l yumuﬂak karn›n›n tam da bu nokta oldu¤unu göstermektedir. Öte yandan, siyasî-ideolojik çürüme, bürokratik-küçükburjuva zihniyetli parti yönetimleri, sosyalli¤ini gitgide yitirmekte olan bir
“sosyalizm” uygulamas›n›n kültürel bir çürümeyle baﬂbaﬂa gitmesi de ﬂaﬂ›rt›c›
de¤ildir.
Sosyalizm deneyimlerinin kazan›mlar› ve yaﬂanan tüm bu olaylar, olgular,
dürüst, namuslu bilim ve sanat insanlar›nca inceden inceye araﬂt›r›laca¤›na, tek
tük çabalar bir yana, kurda kuﬂa yem edilmiﬂ ve edilmektedir. Elbet yaﬂananlar
böyle ise bundan sonrada böyle olacakt›r anlam›na gelmiyor...
Estetik ve sanatta sosyalist gerçekçi yönelimimiz, yaln›zca kapitalizmin insanl›k d›ﬂ› sistemine karﬂ› savaﬂ›m›n bir parças› de¤il, ayn› zamanda s›n›fs›z ve
s›n›rs›z insanl›k özlemiyle yarat›lmakta olan yeni kültür mücadelesinin öncüsü
olmay› hedeflemelidir...
03 A¤ustos 2009

Notlar:
1 Daha geniﬂ bilgi için bak›n›z: “Marksizm ve ﬁiir”, G. Thompson, Adam Yay.
2 Yans›ma, Sosyalist Ed. Dergisi 2005, Çev. Melike Iﬂ›k
3 “Felsefe Metinleri” Marx-Engels, Sol Yay.
4 “Felsefe Sözlü¤ü”, O. Hançerlio¤lu, Remzi Kit. Yay.
5 Yans›ma, Sosyalist Ed. Dergisi, Memet Karaosmano¤lu, 2005
6 Age
7 “Gerçekçili¤in Tarihi” B. Suçkov, Çev. Aziz Çal›ﬂlar, Adam Yay.
8 “Felsefe Metinleri” Marx-Engels, Sol Yay.
9 Y›llar boyunca çal›ﬂt›¤›m›z ﬂantiyelerde ve bir kaç ilin organize sanayi sitelerinde Bulgar, Romen ve Azeri iﬂ arkadaﬂlar›m›z oldu. Yazd›klar›m›z›n bu bölü¤ü, birbirlerinden
habersiz benzer ﬂeyler anlatan bu insanlar›n anlat›m›na dayanmaktad›r. Öte yandan onlar›n baz› anlat›mlar› da bütün eksikli, hatal› ve yozlaﬂmakta olan bu düzenlerin bile temel
haklar (e¤itim, sa¤l›k, ulaﬂ›m, bar›nma) aç›s›ndan kapitalist ülkelerden ileride olduklar›n› göstermektedir.
10 Burada “kültürlü” olman›n üniversite bitirmiﬂ, kitaplar okumuﬂ olmakla özdeﬂ say›lamayaca¤› gerçe¤i bir kez daha ortaya ç›kmaktad›r. As›l sorun hedeflerini, yaﬂama amac›n›,
do¤rular›n› ve de¤erlerini yitirmekle ilgilidir kan›mca...
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Kaan Kangal
Ekim Devrimi Sonras›
Sanat Tart›ﬂmalar›nda Fütürizm

Dünya tarihinde iﬂçi s›n›f› ve emekçi hareketinin en ileri saflara taﬂ›nd›¤›
devrimci Rusya’da devrim sürecini haz›rlayan farkl› toplumsal etmenler olmuﬂtur: Çarl›k bask›s›, 1. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›, köylülere karﬂ› yap›lan zulüm, yenilikçi sanat çevrelerine karﬂ› uygulanan sansür vs. Devrim sürecini haz›rlayan maddî temel yan›nda bu sürece ivme kazand›ran öznelerin aktif devrimci kat›l›m› da Rusya’da gerçekleﬂtirilen proleter devrimini ete kemi¤e bürüyen ö¤eler aras›nda yer al›yor.
Ekim Devrimi öncesi, devrim zaman› ve sonras› Rusya’daki sanatsal ve
kültürel iklim, Rusya’daki sosyalist hareketi ve toplumsal de¤iﬂimi hem kendi
içinde bar›nd›r›yor ve yans›t›yor, hem de bu de¤iﬂim ve süreci do¤rudan etkiliyordu. Çarl›k hükümetinin yenilikçi ve özgürlükçü sanata karﬂ› sansür uygulamas›, fütüristlerin özerk sanat anlay›ﬂ›n›n önüne geçmeye çal›ﬂ›rken, ayn› zamanda fütürizmin siyasî bir içerik kazanmas›n› da tetikliyordu.
Sosyalist ve özgürlükçü devrimin bilimsel inﬂas›n›n marksizmde vücutlaﬂmas›, siyasetin ne derece sanatla içiçe oldu¤u sorular›n›n marksist perspektif
aç›s›ndan da sorgulanmas›n› gerektirmekteydi. “Sanat›n özerkli¤i” felsefesini
Çarl›k Rusya’s›ndan beri benimsemiﬂ olan fütüristler, sosyalist devrim dönemiyle birlikte sanat›n marksist siyasetten ne derece özerk oldu¤u ve olmas› gerekti¤i üzerine Rus ihtilâlcileriyle derin bir polemi¤e girdiler. Bolﬂevikler aç›s›ndan marksist siyaset, toplumun her türlü kanal›na nüfuz etti¤i için sanat siyasetten özerk olarak tasavvur edilemezdi. Ayn› ﬂekilde siyasetin de sanattan
kopuk, ayr› ve izole bir formasyona sahip olmas› düﬂünülemezdi.
Fütüristlerin “sanat›n özerkli¤i” felsefesinin yeni sosyalist Rusya’da sönümlenmesinin baﬂl›ca nedenleri aras›nda sanat›n siyasetle aras›nda bulunan
özel ve derin iliﬂkinin yeniden gözler önüne serilmesinde yat›yor. “Sanat›n
özerkli¤i” kavram›n›n Çarl›k Rusya hegemonyas›nda muhalif bir nüveye sahip
olmas›, fütürizmin Bolﬂevik devrimcilerle ayn› siyasî kanallara yaklaﬂmas›na
neden olurken, ayn› kavram›n biçimci veya yap›salc› özü fütüristlerin Bolﬂevik
hükümete karﬂ› da muhalif bir tavra bürünmelerine neden oldu.
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‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi mücadelesinin özümsendi¤i bir sanat ve sanat›n devrimci hareket içindeki en önemli toplumsal ö¤elerden birisi oldu¤unu benimsemiﬂ devrimci bir siyaset aras›nda nas›l bir diyalog kurulmas› gerekti¤ine dair Rusya’da yap›lm›ﬂ olan tart›ﬂmalar devrim ve sanat aras›ndaki derin, teorik
ba¤› anlamam›z konusunda bize yard›mc› oluyor.
Rusya’da devrim ve sanat. K›sa bir tarihçe
Rusya’da 1917 y›l›nda doruk noktas›na ulaﬂan devrim süreci sanatç›lar taraf›ndan güçlü bir destek ald› ve sempati kazand›. Çarl›k Rusyas›’nda yayg›n
biçimde uygulanan sansür, devrimci siyaset taraf›ndan tersyüz ediliyor; ilerici
iﬂçi ve emekçi hareketine ait yeni bir sanat›n oluﬂturulmas› do¤rultusunda ilk
ad›mlar at›l›yordu. Çarl›k’›n devrildi¤i ﬁubat ay›ndan itibaren uzun zamand›r
yenilikçi ve ilerici sanat çevreleri taraf›ndan talep edildi¤i üzere Rus Kraliyet
Sanat Akademisi 23 ﬁubat’ta kapat›ld› ve yeni sanat grup ve kuruluﬂlar›n›n
oluﬂturulmas› önündeki sansür engeli ortadan kald›r›ld›.
Kraliyet dönemine ait tüm siyasî kanallar›n temizlenmesinin ard›ndan Rus
devrimci mücadelesinin benimseyece¤i bir Sanat Komisyonu, Maksim Gorki
önderli¤inde birçok yazar, ressam, mimar ve heykeltraﬂ›n bir araya gelmesiyle 4 Mart’ta kuruldu. Komisyonun baﬂ›na Mir ‹skusstva (Sanat Dünyas›) dergisinin ideolojik fikir babas› ve sanat eleﬂtirmeni olan Aleksander Benua getirildi. Komisyon kurulduktan sadece birkaç gün sonra komisyon içinde yer alan
sol avangard sanatç›lar, devrimden önceki süreçten beri sanat›n özgürlü¤ü ve
sanatç›n›n özerkli¤i söylemlerini, Mir ‹skusstva temsilcilerine karﬂ› da savunmaya devam ettiler.
Kerenski hükümetine s›cak bakan Benua, Rerih ve Dyagilev, Güzel Sanatlar Bakanl›¤›’na al›nd›lar ve hemen ertesi gün fütürist ve avangardist sanatç›lar yapt›klar› bas›n aç›klamalar›yla “sanat›n özgürlü¤ü” ad›n› verdikleri mücadelenin tehlikeye girdi¤ini belirttiler. Benua yönetiminde Frans›z Rokokosu’nu ve eski Rus-Moskova sanat gelene¤ini diriltmek ve yeniden canland›rmak için çabalayan resmî sanat politikas›, dönemin fütürist ve süprematist sanatç›lar› taraf›ndan sert bir biçimde eleﬂtirilmeye baﬂland›. Ayn› sene Al’tman,
Rodçenko ve Tatlin gibi avangardist sanatç›lar›n haz›rl›¤› içinde oldu¤u büyük
bir sergi Benua taraf›ndan sansürlenince Mir ‹skussvac›lar ile avangardistlerin
aras›ndaki iliﬂki kopuﬂ noktas›na geldi.
Geçici hükümetin benimsedi¤i sanat politikas›yla yaﬂanan bu z›tlaﬂma, fütürist ve süprematist sanatç›lar›n Bolﬂevik iﬂçi ve emekçi hareketine yaklaﬂmalar›nda ve bu mücadeleye aktif olarak kat›lmalar›nda önemli bir basamak taﬂ›
olacakt›. Sanat ve siyaset aras›ndaki içiçe geçmiﬂlik, sanat›n siyasileﬂtirilmesi
olarak de¤il, sanat›n içinde bar›nd›rd›¤› siyasî nosyonun belirginleﬂmesi olarak
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da anlaﬂ›labilir. Devrimci ideoloji ve içinde devrimci bir içerik bar›nd›ran fütürist ve avangardist sanat ak›mlar›, ihtilâl rüzgarlar›n›n esti¤i yeni Rusya’da
kendilerine yeni oluﬂum kanallar› açacakt›.
Solcu sanatç›lar›n Bolﬂevik ideolojiye yak›nl›k göstermeleri ve geçici hükümet için bir tehdit unsuru olmas›ndan korkan Mir ‹skusstvac›lar, Güzel Sanatlar Bakanl›¤›’n›n yan›nda bir tak›m sanatç› dernekleri kurarak sanat›n
özerkli¤i konusunda birleﬂen sanatç›lar da dahil farkl› siyasî görüﬂlerden sanatç›lar› yeniden kendi taraflar›na çekmeye çabalayarak sol görüﬂteki sanatç›lar
aras›nda yaﬂanan bloklaﬂmay› paralize etmeye çal›ﬂt›lar. Geçici hükümet karﬂ›s›nda direniﬂe geçen Tatlin, Al’tman, Mayakovski, Prokofief, Rodçenko, Punin ve ‹sakov gibi 28 sanatç›, kendi aralar›nda Mayakovski taraf›ndan kaleme
al›nan ve Mir ‹skusstvac›lar’› sertçe eleﬂtiren bir bildiri metnini imzalad›lar.
Bildiride Mayakovski, Benua’n›n ve di¤er Mir ‹skusstva üyelerinin devrim öncesi sanat› yeniden diriltmeye ve bu anlay›ﬂ›n Rusya’daki ço¤unlukta olan sanatç›lar›n yaklaﬂ›m›na tamamen ters düﬂtü¤ünü belirtiyordu. Mayakovski metni “Sanat›n özgürlü¤ü için verilen mücadele, çok yaﬂa!” sözleriyle bitiriyordu.
Fütüristlerin benimsedi¤i sanat ve sanatç› konsepti, sanatsal etkinli¤in her
türlü kurumsall›k ve devlet etkeninden uzak ve özerk bir kimli¤e sahip olmas›
ﬂeklindeydi. Bunun yan›nda sanat›n do¤rudan topluma ulaﬂmas›n›n da güvence alt›na al›nmas› gerekti¤ine inan›yorlard›. Ekim devrimiyle birlikte sanat›n
akademizmden, devlet kontrolünden kurtar›lmas› ve yeni sanat okullar›n›n kurulmas› için ihtiyaç duyulan imkân ve olanaklar da oluﬂturulmaya baﬂland›.
15 Mart 1918’de Burlyuk, Kamenski ve Mayakovski gibi avangardistlerin
yazd›klar› bildiride sanat›n saraylardan, galerilerden, tiyatro sahneleri ve kütüphanelerden soka¤a taﬂ›nmas› gerekti¤i ifade edildi. Sanat›n kutsallaﬂt›r›ld›¤› ve
kutsand›¤› tap›naklar olarak görülen saf arﬂiv niteli¤indeki müzeler ve galeriler,
yaﬂamsal içeriksizliklerinden kurtar›lmal› ve sokaktaki realiteye kavuﬂturulmal›yd›.
Ekim Devrimi’nden sonraki birkaç y›l içinde merkeziyetçilik karﬂ›t›, sanat›n devlet siyasetinden ba¤›ms›zl›¤› söylemlerini koruyan genç fütüristler, Bolﬂevik hükümetten bir tür “güvence” talep ederken, devrimci Bolﬂevik ideolojinin sanat anlay›ﬂ›na karﬂ› mesafeliliklerini koruma taraftar›yd›lar. Sanat ve siyaset olgusunun içiçe geçmiﬂ bir bütün oldu¤unu savunan marksist felsefe, eylemsel düzlemde sanatç› ve Bolﬂevik düﬂünce ve eylem adamlar› aras›nda diyalog kurman›n gereklili¤ini vurguluyordu. Bolﬂevik devrimciler ve sol sanatç›lar aras›ndaki ortaklaﬂa çal›ﬂma, daha fazla iﬂçi ve emekçinin devrimci harekete kat›lmas› do¤rultusunda, birlikte önemli çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirebilirdi.
Bunun yan›nda yeni bir toplumun yeni ve devrimci bir sanat ve kültür yarat55
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mas› önceli¤i söz konusuydu. Devrimci nosyonu içinde bar›nd›ran yeni bir sanat anlay›ﬂ›, yenilikçi sol sanatç›lar›n çal›ﬂmalar›nda da görülürken, bu sanatsal devinime ideolojik bir ivme kazand›rmak, Ekim Devrimi sürecinin devam›n› pekiﬂtirecek ve tamamlayacak bir yap›taﬂ› olacakt›.
Ancak durum, genç fütüristler taraf›ndan farkl› ﬂekilde alg›lan›yordu. Bolﬂevikler, devrimden sonra birçok eserin tehlikede bulundu¤unu farkederek eski eserleri korumak için sol sanatç›larla birlikte ortak bir komisyon kurulmas›n› önerdi. Bu giriﬂim do¤rultusunda birçok sanatç›ya yap›lan ve Smolniy’de
düzenlenen konferansa sadece 5 sanatç› kat›lm›ﬂt› (Al’tman, Blok, ‹vniev, Mayakovski ve Meyerhol’d).
Bolﬂevikler’in sanat-siyaset diyalo¤u için yapt›klar› ikinci bir yap›c› giriﬂim de yine fütüristlerin direniﬂi ile karﬂ›laﬂt›. 1917 Kas›m›’nda tüm ülke içinde sanat iﬂleriyle ilgili ortaklaﬂa bir örgüt kurulmas› önerisi getirildi ve bu öneriyi fütürist sanatç›lar, komiser Lunaçarski’nin sanatç›lara özerklik meselesinde kendilerine yeterli güvenceyi vermediklerini iddia ederek geri çevirdiler.
Fütüristlere göre Lunaçarski asl›nda sanat ve sanatç›lar› sol harekete yamamak, sanat içinde sol görüﬂün propagandas›n› yapmak ve sanata yersiz bir iktidar yak›ﬂt›rmas› yapmaktayd›.
Benua dönemi sanat politikas›n›n ard›ndan sanat›n yeni bir kurumsal ve siyasî döneme girdi¤i devrim sonras› Rusya’da fütürist gruplar, Bolﬂevikler’e
karﬂ› sempati duymakta, ancak devrim öncesi dönemden kalma bir güvensizlik de hissetmekteydiler. Devrimci harekete k›smen direnen fütüristler d›ﬂ›nda
bu mücadeleye aktif olarak kat›lmak konusunda tereddüt etmeyen avangardistler de vard›. Halk E¤itim Komiserli¤i NARKOMPROS’un Ocak 1918’de, Petrograd’da Görsel Sanatlar Bölümü’nün kurulmas›yla birlikte ﬁterenberg baﬂkanl›¤›nda, Al’tman, Brik, Baranov-Rosineye, Çehonin, Karev, Mayakovski,
Matveyev, Punin ve ﬁkolnik gibi önemli sanatç›lar devrimci Rusya’da yeni bir
sanat anlay›ﬂ›n›n oluﬂturulmas› yönünde e¤itim ve üretim etkinli¤ine baﬂlad›lar. Yaklaﬂ›k iki ay sonra Görsel Sanatlar Bölümü’nün Moskova’da ikinci bir
ﬂubesinin aç›lmas›yla Kandinski, Maleviç, Mayakovski, Morgunov, Rozanova, ﬁevçenko, Tatlin, Udal’çova gibi birçok sanatç› ö¤retim vermeye baﬂlad›.
NARKOMPROS içinde Kas›m 1917’de kurulmuﬂ olan An›tlar Kurulu,
devrim öncesinden beri sert eleﬂtirilere maruz kalan Benua’n›n sorumlulu¤u
alt›ndayd›. Fütüristlerden Brik, Kuﬂner ve Punin, müzecili¤in ve sanat tarihçili¤inin, devrimin tüm içeri¤ine ters düﬂtü¤ünü, eski olan›n y›k›l›p yok edilmesi ve yerine yenisinin inﬂa edilmesi gerekti¤i gibi radikal fikirler ileri sürüyorlard›. ‹talyan fütüristi Marinetti’nin manifestosunda da aç›kça belirtti¤i, müzeleri ve arﬂivleri y›kmak ve yok etmek konusundaki ›srar, baz› Rus fütürist ke56
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simler taraf›ndan da paylaﬂ›l›yordu. 1919’da düzenlenen ilk Sovyet Müze ‹ﬂleri Konferans›’nda Brik ve Punin, sanatç›lar› “profesyonel” ve gelece¤e yönelik bir kültürün yarat›lmas› ve geçmiﬂe ait fetiﬂize edilen sanat›n yok edilmesi
için birleﬂmeye ça¤›rd›lar.
Punin, bir yaz›s›nda Lunaçarski’y’i hedef alarak, fütürizmin devlete ve
devlet siyasetine ihtiyaç duymad›¤›n›, bir “devlet sanat›” olmad›¤›n› ve fütüristlerin seçtikleri yolun genel anlam›yla sanat için “do¤ru” yol oldu¤unu aç›kça vurgulad›. Mart 1919’da Pravda’da yay›nlanan bir yaz›da fütüristler ve kübistler, burjuva ve küçükburjuva ak›mlar›n bir uzant›s› olarak nitelendirilerek,
bu ak›m›n temsilcilerine karﬂ› belli bir tav›r al›nmas› gerekti¤i belirtildi. Fütürist gruplar ve Bolﬂevik siyasetçiler aras›ndaki yaﬂanan bu z›tlaﬂma ve gerginli¤e karﬂ› Lunaçarski Halk Komiserli¤i’nin farkl› sanat ak›mlar›na eﬂit biçimde yaklaﬂ›laca¤›n› ve belli gruplara öncelik tan›nmayaca¤›n› belirtti.
Rus fütüristlerinin perspektifinden sanat ve siyaset sorunsal›
Fütürist ak›m›n Rusya’da buldu¤u yank› ve fütüristlerin kendi sanat anlay›ﬂlar› aç›s›ndan ç›kar›labilecek siyaset tablosu, Bolﬂevik devrimini anlamak
ve nesnel yaklaﬂabilmek için ﬂüphesiz incelemeye de¤er. Rus iﬂçi mücadelesinin baﬂar›ya ulaﬂmas› içinde yatan kültürel ve sanatsal boyut, sanat›n Rusya’da
devrim öncesi ve sonras› ne tür bir rol oynad›¤› konusunda bize önemli ipuçlar› veriyor. Yine ayn› ﬂekilde devrim dönemi Rusya’s›nda yeni bir dünya görüﬂü ve teorik-pratik tasla¤›n›n oluﬂturulmas›nda yeni sanatsal oluﬂumlar, devrimin süreklili¤inin nas›l bir kültürel zemine oturdu¤unu anlamak do¤rultusunda dikkate de¤er bir içeri¤e sahip. Fütürist gruplanmalar›n Rus devrimci hareketine karﬂ› ald›¤› olumsuz tavr› anlamak konusunda birincil kaynaklara ve o
döneme ait sanat-siyaset metinlerine e¤ilmek bize yard›mc› olacakt›r.
Lunaçarski’nin Rus sanatç›lar›yla ortaklaﬂa çal›ﬂma konusunda ortaya att›¤› taslaklar›n fütüristler taraf›ndan çok farkl› bir ﬂekilde alg›land›¤› ve yorumland›¤›n› söylemek mümkün: “[...] Sanat yarat›c›lar› bu tür ortaklaﬂa bir çal›ﬂma için kendilerini haz›r hissetmiyorlar ve Rusya’da olup biten siyasî hadiseleri henüz kavrayamam›ﬂlard›r; sadece emekçilerin, kapitalizmin boyunduru¤u
alt›ndan kurtulmalar› aç›s›ndan de¤il, ayn› zamanda saf bir demokratik perfpektif aç›s›ndan da. Daha Lunaçarski taraf›ndan K›ﬂl›k Saray›’nda kurulan ve
birçok farkl› sanatsal ve bilimsel-sanatsal alandan temsilciler taraf›ndan oluﬂturulan NARKOMPROS konseyinin ilk toplant›s›nda sanatç›lar›n sanat iﬂlerinde iﬂçi, köylü ve askeri örgütlerinden ba¤›ms›z çal›ﬂabilmesinin [sanat üretimi için en önemli] koﬂul oldu¤u son derece aç›kt›. Konsey taraf›ndan haz›r57

 Sanat Cephesi

lanan ve oylama sonucu ço¤unluk taraf›ndan kabul edilen karar, devlet iktidar›na belli bir denetleyici rol vermekle birlikte örgütlenme biçiminde sanat üreticilerine özerk bir derne¤e sahip olaca¤› ve bunun yan›nda finansal destek
sa¤lanaca¤› konusunda güvence verilece¤i ﬂeklindeydi.”1
Rus proleteryas›n›n Çarl›k Rusyas›’na karﬂ› kazand›¤› zaferden sonra devrimci iﬂçi ve emekçi önderlerin yeni bir devlet ve toplum formasyonu do¤rultusunda önem verdikleri alanlardan birisi de proleterya s›n›f›n›n sanat ve kültürle olan iliﬂkisiydi elbet. Devrim felsefesinin benimsedi¤i, devrimcili¤i aﬂ›layan ve Rus emekçilerini sosyalist harekete kazanmaya yönelik bir sanatsal ve
kültürel oluﬂum konusunda da z›tlaﬂmalar bulunuyordu. Proleteryaya ait sanat,
proleter kültür (Proletkul’t), proleter sanatç› gibi kavramlar, farkl› kesimlerden
farkl› eleﬂtiri ve yorumlar al›yordu. Fütüristlerden Brik proleter kültürünün ve
sanat›n›n öznesini ﬂu sözlerle sorguluyordu: “[Proleterya kültürünün üreticisi]
proleterin kendisidir. ‹nsanlar böyle cevapl›yorlar bu soruyu. Bir proleteri al›p
ona sanat dersi verdikten sonra onun üretti¤i her ﬂeyin proleterya sanat› olaca¤›n› san›yorlar. [...] Proleter sanat ne “proletarya için sanatt›r” ne de “proletaryan›n sanat›d›r”. Proletarya sanat› sanatç›-proleterin sanat›d›r. Sadece ve sadece bu sanat, gelece¤in sanat›n› yaratabilecek bir donan›ma sahiptir. [...] Sanatç›-proleter sanatç›s›ndan ne baﬂka bir sosyal katmandan gelen tüketiciye seslendi¤i için, ne de kendi kendisine ve kendi sanat›na olan yaklaﬂ›m›ndan dolay› ayr›lmaktad›r burjuva sanatç›s›ndan. [...] Burjuva sanatç›s› kendi “benli¤ini”
netleﬂtirmek için; proleter sanatç› ise kendi toplumsal yükümlülü¤ünü yerine
getirmek için yaratmaktad›r. Burjuva sanatç›s› kendisine yabanc› bir gücün boyunduru¤u alt›ndad›r; proleter-sanatç› kendi gerçekli¤iyle yüzyüzedir. Burjuva sanatç›s› ﬂöhret ve kazanç peﬂinde koﬂtururken proleter sanatç› kiﬂisel ç›karlar›n› bir öncelik haline getirmez ve sanat›n önünü kesen engelleri ortadan kald›rmak için mücadele verir. Burjuva sanatç›s› binlerce kez geçmiﬂin ﬂablonlar›n› tekrarlarken proleter sanatç› daimi surette toplumsal anlama sahip yeni bir
ﬂeyler üretir.”2
Sosyalist bir toplumsal-kültürel formasyon do¤rultusunda yeni Sovyet insan›n›n e¤itilmesi ve geliﬂtirilmesi konusunda “proleter sanat” olarak tan›mlanan olgu konusunda temkinli olmakta ›srar eden Brik gibi, baﬂka bir fütürist,
Nikolay Al’tman da proleter s›n›fa ait herhangi bir kiﬂinin sanat ve kültür ad›na yapt›klar›n›n kutsanmamas› ve kutsallaﬂt›r›lmamas› gerekti¤ini yineliyor:
“Biz fütürizm ve proleter yarat›c›l›k aras›nda derin bir ba¤ oldu¤unu düﬂünüyoruz. Sanat sorunlar›na nahif yaklaﬂ›mlar sergileyen insanlar, bir iﬂçinin herhangi bir çiziminin, bir iﬂçiyi temsil eden herhangi bir afiﬂin bir tür proleter sanat eseri oldu¤unu sanma e¤ilimi içinde.”3
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Sanat›n özerkli¤i ve Proletkul’t tart›ﬂmalar› d›ﬂ›nda Rus formalizm okulundan yazar Viktor ﬁklovski’nin yeni biçimler ve ﬂekil üretimleri, yeni anlam
yarat›mlar› için anahtar bir metod niteli¤i taﬂ›yordu. Bir nesnenin d›ﬂ görünümünden sahip oldu¤u içeri¤e dair bir fikir edinebildi¤imizi ve ilk baﬂta herhangi bir anlam ve içerik taﬂ›mayan bir ﬂekil üretiminin de yeni anlamland›rmalar› beraberinde getirdi¤ini savunuyor ﬁklovskiy: “Bütün yazarlar yeni yaﬂam biçimlerinin [yaﬂam koﬂullar›] yeni sanat biçimleri yaratt›¤› fikrini paylaﬂ›yorlar.
[...] Ancak biz fütüristler baﬂka bir sonuca vard›k: Yeni biçim yeni içeri¤i yarat›r. Biz sanat›, eser içinde sadece temsil edilen karakterlerin içinin doldurulmas› için bir rol oynayan ve asl›nda tamamen ortadan kald›r›labilecek [...] olan
yaﬂamdan ba¤›ms›z k›ld›k. [...] Sanat her zaman yaﬂamdan ba¤›ms›z olmuﬂtur
[...]. Sanatta yeni biçimler yeni içerikleri d›ﬂa vurmak için de¤il, eski ve art›k
varolmayan biçimleri yok etmek için vard›rlar.”4
A¤›rl›kl› olarak sanat›n özerkli¤i ve biçim-içerik konular›nda fütüristleri
eleﬂtiren marksist düﬂün ve eylem adamlar›, sanat›n yaﬂamdan kopuk olmad›¤›n› ve her iki kanal›n da birbirinden beslendi¤ini savunuyorlard›. Ayn› ﬂekilde sanat›n siyasî bir içeri¤e ve politik bir söyleme sahip oldu¤u, dolay›s›yla da
sanat›n yaﬂamdan ve siyasetten ayr›, ba¤›ms›z ve özerk bir kimli¤e sahip olmas›n›n mümkün olmad›¤›n›n da alt›n› çiziyorlard›. Devrimci bir harekette her
Rus emekçisinden oldu¤u gibi sanatç›lardan da destek ve katk› bekleyen Bolﬂevik devrimcileri, sanatç›n›n özel ve merkezi konumu üzerinde duruyor ve
yeni Sovyet toplumunda bir kültür ve sanat oluﬂumu konusunda devrimci özün
sanat taraf›ndan kapsanmas›, sanat içinde çekirdek bir içerik haline gelmesi
konusunda çaba içindeydiler. Ba¤›ms›zl›k ve özerklik konusunda maddî koﬂullar›n haz›rlanmas› üzerinde duran Rus devrimcileri sanat›n ba¤›ms›zl›k kazanmas›n›n, de¤iﬂtirilecek olan toplumsal koﬂullar sayesinde mümkün olaca¤›n›
söylemekteydi: “Yoldaﬂlar-Vatandaﬂlar! Büyük Rus Devrimi bizleri harekete
geçmeye ça¤›r›yor. Birleﬂin! Sanat›n özgürlü¤ü için mücadele edin! Kendinizi
tayin etme ve denetleme hakk› için savaﬂ›n! Devrim özgürlük getirmiﬂtir. Özgürlük olmadan sanat da varolamaz. Sadece özgür, demokratik bir cumhuriyette özgür sanattan sözetmek mümkündür.”5
1917’de “Iskusstvo i Revolyutsiya” (Sanat ve Devrim) derne¤inin kurulmas›n›n ard›ndan Sovyet halk›na yap›lan ça¤r›da sol düﬂünceye yak›n sanatç›lardan kat›l›m ve destek beklendi¤i belirtiliyor ve yine ayn› ça¤r›da derne¤in
kuruluﬂ amaç ve ilkeleri ﬂu maddelerde aç›kça dile getiriliyordu: “Bu toplulu¤un amac› devrimci parti ve örgütlerin devrimci düﬂünce ve programlar›n sanat arac›l›¤›yla yay›lmas›n› desteklemektir [...] Topluluk üyelerinin her biri sa59
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nat üreticisi olmak zorundad›r ve hem devrimci bir partiye hem de sol düﬂünceyi benimsemiﬂ bir sanat okulunun üyesi olmal›d›r. [...] Topluluk, devrimci
parti ve örgütlerin talepleri do¤rultusunda kutlamalarda, toplant›larda ihtiyaç
duyulan [ve] evlerin, toplu ve kitlesel mekanlar›n, sokaklar›n süslenmesi amac›yla ça¤r›, ilan, konuﬂma, flama, plaket, duyuru haz›rlayacakt›r.”6
Sanatç›lar›n ajitasyon ve propaganda faaliyeti içinde aktif ve do¤rudan kat›l›m› konusunda destek bekleyen Sovyet hükümeti, Brik ve Al’tman gibi fütüristlerin, sanat›n ve sanatç›n›n özerkli¤i hususlar›nda devrimci hükümetle iﬂbirli¤i yapmaya burun k›v›rmas›na da eleﬂtirel yaklaﬂ›yorlard›. 1920’de Lunaçarski fütüristleri ﬂu sözlerle eleﬂtiriyordu: “Petrograd sanat dünyas›nda bize
karﬂ› düﬂmanca bir tutum tak›nan oluﬂumlar vard›. Sanatç› derne¤i toplant›lar›nda öyle veya böyle bizi sabote etmeye yönelik kararlar al›n›yordu. Bizim
kendi siyasî program›m›zdan rahats›z olan di¤er entellektüel çevrelerin baz›lar›nda oldu¤u gibi burada da grup önderleri “demokrasi” ve “kendi kendini denetleme” ad›na mücadele vermeye baﬂlad›. Hatta resmî aç›dan, hem sanatsal
aç›dan, hem de kelimenin siyasî anlam›nda en devrimci kesimlerden gelen sanatç›lardan bile baz›lar› kendilerince de onaylanacak bir iktidar oluﬂumu için
gereken koﬂullar›n yarat›lmas› için Sovyet iktidar›na emir verme e¤ilimi taﬂ›yordu. [...] Sanat Akademisi’ndeki okullar› eski “ﬂöhret” kal›nt›lar›ndan ar›nd›rmak için her okula eﬂit derecede imkanlar sa¤lamak gerekiyordu ve bununla birlikte özellikle proleter ve yar›-proleter kesimlerden gençlerin de sempati
ve deste¤inin kazan›lmas› hedefleniyordu. Mükemmel bir ressam olan, Paris’teki Rus sanat dünyas›nda oldukça iyi bilinen ve çok do¤ru bir insan olarak
niteleyecebilece¤im, Sovyet iktidar›nda bulunan solcu bundist, eski dostum
yoldaﬂ D. P. ﬁterenberg de bu karar› onaylam›ﬂt›. Yoldaﬂ ﬁterenberg kararl› bir
modernist olarak içinde bulundu¤u faaliyetlerden ötürü yo¤un destek alm›ﬂt›.
Brik ve Punin gibi devrimci sanat›n yetenekli yay›mc› ve teorisyenleri, solun
ola¤anüstü temsilcilerinden Tatlin, Maleviç, Al’tman ve [...] Çehonin, Maﬂkov
gibi birkaç baﬂka halk reformlar›na destek veren sanatç› [bizim için] sanat alan›nda bir dayanak teﬂkil edecek bir grup kurdular. S›k biçimde tekrarlanan teorik ve pratik hatalar›na ra¤men bu gençleri kararl›l›kla destekliyorum.”7
Fütüristlerden ayr› bir ﬂekilde Lunaçarski, Bolﬂevik hükümetin sanat siyasetindeki temsilcisi olarak yine 1920’de kaleme ald›¤› sanat siyaseti tezlerinde geçmiﬂin de¤erlerine sahip ç›k›lmas› gerekti¤ini savunuyordu. Marksistler,
geçmiﬂe ait olan›n yok edilip y›k›lmas› de¤il, ikibin y›ll›k insanl›k tarihinin
(ilerici devrimci) tüm birikimine sahiplenerek bu birikim üzerinden devrimci
bir kültür ve sanat yarat›m› konusuna e¤ilmesi gerekti¤ini düﬂünüyorlard›. Yeni proleter Rusya’n›n ileriye do¤ru yapaca¤› at›l›m konusunda fütüristlerin mü60
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zecilik ve sanat tarihçili¤ine sald›rgan yaklaﬂ›m›ndan farkl› olarak, sosyalist
devrimin devirdi¤i eski sistemin, Rusya’n›n geçmiﬂinden silinmesi anlam›na
gelmedi¤i ve devrimin devaml›l›¤› için devrim öncesine de¤in varolmuﬂ kültürel birikimin yeni proleter kültür ve sanat›n›n oluﬂturulmas› için önemli bir hazine niteli¤ine sahip oldu¤u fikrindeydiler. Devrimci mücadelenin di¤er toplumsal alanlarda oldu¤u gibi sanata karﬂ› da devrimci bir özü bar›nd›rmas› ve
sanatç› kitlelerinde sosyalist düﬂüncenin nüfuzu konusunda çaba sarfedilmesi
gerekti¤ini söylüyorlard›.8
Proleter bir sanat ve kültürün yarat›lmas› konusunda Brik’in de hakl› olarak belirtti¤i gibi herhangi bir proleter iﬂçinin sanat ve kültür ad›na yapt›¤› üretim olarak adland›r›lamazd›. “Proleter sanat”, proleter mücadelenin ve devrim
sürecinin içinde yo¤rulmuﬂ bir emekçinin, hakk›n› vererek ve yetkin bir e¤itim
sonucu toplumun sanatsal kanal›nda yapaca¤› katk›ya denmeliydi. Bu teorik
taslak konusunda hemfikir olan fütüristler ve Bolﬂevik devrimciler, sanat ve siyaset etkinli¤inin aras›nda bir diyalog oluﬂturmak konusunda farkl› görüﬂleri
savunuyorlard›. Devrim öncesine ve devrim zaman›na k›yasla 1920’li y›llara
do¤ru Bolﬂevik iktidara karﬂ› sert tutumunu yumuﬂatan fütüristler, bir yandan
siyaseten ar›nm›ﬂ bir tür “laik” sanat anlay›ﬂ›nda ›srar ediyorlar ve di¤er yandan da proleter sanat›n temsilcili¤i konusunda di¤er sanat ve siyaset çevrelerine toz kondurmuyorlard›. 1920’lerin baﬂ›nda fütürizm, Çar hükümetine karﬂ›
sahip oldu¤u tepkisel, devlet karﬂ›t› ve özerklik yanl›s› çizgisinden, devrimci
Rusya’da sanat ve kültür alan›nda bir tür güç ve iktidar oda¤› olmaya do¤ru
kaym›ﬂt›. Bolﬂevik hükümetten kendi içiﬂlerine kar›ﬂmamas›n› talep eden ve
siyasî ve ekonomik güvence isteyen, ayr›ca Proletkul’t oluﬂumunda tek “do¤ru” adres olarak kendilerini gösteren fütüristler, siyasî bir oluﬂum haline gelmelerinden ötürü devrimci kesimin olumsuz tepkisini toplam›ﬂt›.
NARKOMPROS Merkezi Komitesi’nden Lunaçarski ve Sanat Emekçileri Sendikas›’ndan Slavinski 1920 Kas›m›’nda yap›lan ortak bir oturumda,
“proleter esteti¤i prensiplerinin tart›ﬂmas›z bir konuma henüz gelmedi¤ini”9
belirtiyorlard›. Rus Komünist Partisi (Bolﬂevik) Merkezi Komitesi’nin
1920’de yay›mlad›¤› bildiride “Proletkul’t’un Ekim Devrimi’nden önce oluﬂtu¤u” belirtiliyordu. “[Proletkul’t] Kerenski hükümeti zaman›nda E¤itim Bakanl›¤›’ndan “ba¤›ms›z” bir iﬂçi organizasyonu oldu¤u duyurulmuﬂtu. Ekim
Devrimi bu perspektifi de¤iﬂtirdi. Proletkul’t organizasyonlar› “ba¤›ms›z” kalmak konusunda ›srar ettiler, ancak daha önceden de bu hareket zaten Sovyet
iktidar›na karﬂ› “ba¤›ms›zd›”. Bundan ve bir dizi farkl› nedenden ötürü sosyal
düzlemde yabanc› unsurlar, [bu sanat hareketini] tersyüz edecek küçük burjuva etmenler Proletkul’t’a nüfuz etti. Fütüristler, yozlaﬂm›ﬂ olanlar, marksizme
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düﬂman bir tür idealist felsefe yandaﬂlar› ve bunun d›ﬂ›nda burjuva bas›n›ndan
ve felsefesinden bir tak›m ak›ls›z, Proletkul’t hareketi içinde kendilerini tesir
sahibi olarak etkin k›lmaya çal›ﬂt›lar.”10
Bolﬂevik Hükümet’le yap›lan polemi¤in yan›nda fütüristler içinde baz›
ideolojik bölünmeler de yaﬂan›yordu. Süprematist ve konstruktivistlerden
Rodçencko, Tatlin, Maleviç, Kandinski, Stepanova gibi önemli sanatç›lar devrimci hükümet taraf›ndan kurulan sanat akademilerinde ö¤retim görevlisi olarak çal›ﬂmaya ve Sovyet siyasetindeki sanat anlay›ﬂ›nda belirleyici olmaya
baﬂlam›ﬂlard›. Fütürist ve di¤er avangardist çevrelerden Bolﬂevikler’le iﬂbirli¤i yapmak istemeyen baz› kimselerse yurtd›ﬂ›na ç›kmay› ye¤lemiﬂlerdi.
‹ddia edilenin tersine fütürist sanat›n Bolﬂevikler taraf›ndan tasfiye edilmesi de¤il, bilimsel sosyalizme karﬂ› inand›r›c› bir muhalif içeri¤e sahip olmamas›ndan ötürü sönümlenen ve baﬂka sanatsal ak›mlar›n oluﬂmas›na öncülük
eden fütürist sanat, bugünkü sosyalist sanat anlay›ﬂ›n›n oluﬂumunda, özellikle
Ekim Devrimi döneminde, çok önemli ve ö¤retici bir yap›taﬂ› olmuﬂtur.
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KALB‹M‹N SOL ﬁER‹D‹
savaﬂ kurbanlar›na
dostlar›m
savaﬂ bugün kalbimin kuzeyine s›çram›ﬂ
güneyi ise kangren olmuﬂ büsbütün
ortas›nda kapkara bir yara
heyelan bölgesindeymiﬂ sol ﬂeridim
sülükler dadanm›ﬂ topra¤›ma
kutup baﬂlar›ma vurmuﬂ sefalet
parma¤›ndaki o kokuﬂmuﬂ bulaﬂ›¤› somura somura
harman›m› kundaklamak için f›rsat kolluyormuﬂ cehalet
kongolu kenelerin hummal› öpüﬂleriyle delik deﬂik olmuﬂum
büyük bir greve haz›rlan›yormuﬂ su havzalar›m
ayaklanma planlar› yap›yormuﬂ atmosfer
küresel ›s›nma imparatorlu¤u s›n›rlar›na katacakm›ﬂ beni
art›k ya¤mac›lar› doyurmaya yetmiyormuﬂ ﬂu antik gö¤süm
bush-toni/k fay hatt›ysa büyük bir vurgun peﬂindeymiﬂ
bu koﬂullar alt›nda
iyileﬂme ihtimalim koca bir s›f›rm›ﬂ
dostlar›m
çocuklar›m iﬂgal alt›nda tepeden t›rna¤a soyulmuﬂum
kay›tlara geçirmiﬂ beni zab›tlar
art›k vesikal›d›r bu yer/yüzünüz
demir yumruklar›n ﬂiddetiyle nakavt olmuﬂ yüce adalet
hala karantinan›n çare olmad›¤›n› düﬂünüyor doktorum
bütün bir co¤rafya telef olmuﬂken
yang›n›n aç a¤z›nda ç›rp›nan üveyi¤in
kefenini y›rtan o yaﬂama arzusunu bir türlü anlayam›yor
savaﬂ art›k evlere paketleniyormuﬂ
bulut devﬂiren zeus troya savaﬂ›n› nas›l izlediyse ida'da
ayaklar›n› uzata uzata ininde öyle izliyormuﬂsun
hastal›¤›m›n panzehirini bulmak da mümkünmüﬂ piyasalarda
bir kutu al›nca
duymuyormuﬂsun a¤r›y›
dahas› bir al›nca yan›nda bedavaya al›yormuﬂsun üç maymun oyununu
görmüyormuﬂsun bozgunu görmüyormuﬂsun gökyüzünü
ﬁevki Özdemir
11 A¤ustos 2008, Çi¤li
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UMUDUN KIZIL RENG‹
Havva’n›n kocas›
Yasakl› meyve yedi
Ademo¤lu Adem’in büyük babas›
Eylemci
Huyundan m› ne
Vallahi çekilmez
Boynuzunda Dünya
Alem durdu
Öküz döndü
Öküz döne döne öldü
Fitne uyan›k
Hemen eklendi
Tanr› gördü billahi
Zulüm s›raya girdi
Vah Dünyal›m
Alt› üstü kahpelik
Ne hallere kald›
Sevdas›z b›raksan
Döner mi Dünya
Can kurban dedi can
Yolu diﬂine takt›
Yoldaﬂ ar›yor
Devrimci
Bir eylemci
ﬁart olsun dedi
Aﬂk olsun inad›na
Açt› kanatlar›n›
K›z›l Y›ld›z›n ateﬂine
Oldu pervane
Yontulmad›k duygular›n
A¤›rlaﬂan gölgesinde
Diklendi can
Panzerlerin önünde
E¤ilip bükülmeden
Umudun k›z›l renginde
Yoldaﬂ ar›yor
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Nas›rl› elleriyle
Demirine su verdi karanl›¤›n
Eﬂi¤ine tak›ld›
‹tilip indi
Dört duvar›n boﬂlu¤una
Beﬂ parmakl› bir avuç gökyüzü
Umudun k›z›l renginde
Devrimci
Bir eylemci
Ademo¤lu vallahi
Sonradan görme
Maymundan dönme
Yoldaﬂ diye güvenme
Yok billahi
ﬁeytan al›p götürdü
Döne döne getirdi
Boﬂuna m› ne
Bir eylemci
Devrimci
Yoldaﬂ ar›yor
Hasretin özleminden
Da¤lar›n ﬂafa¤›na düﬂtü
Bir türkü tutturmuﬂ davullu zurnal›
Yok diyordu
Yan›p yak›lsak
Çekilip as›lsak da
Yok diyordu
Ele güne karﬂ›
A¤lay›p s›zlamak yok diyordu
Umudun k›z›l renginde
Tek yol deyip yürüdü
Elinde gül
Giderken öldü
Ölürken güldü
Bir eylemci
Devrimci
Hüseyin Gül
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As›m Gönen
Tarihsel Süreç ‹çinde Gerçekçilik

S›n›fl› toplumlarda gerçekçilik ve özellikle sosyal bilimler, tarihin hiçbir döneminde sömüren s›n›fla bar›ﬂ›k olmam›ﬂt›r. Sömüren egemen s›n›f için dura¤anl›k ve sömürünün ebedili¤i ne kadar gerekliyse, ezilenler için geliﬂme ve de¤iﬂim
de o kadar gerekli ve ihtiyaçt›r. Toplumsal yaﬂamdaki geliﬂme ve de¤iﬂim, bilimsel ve sanatsal alandaki geliﬂme ve de¤iﬂimi de beraberinde getirir. Bu diyalektik iliﬂki sürekli birbirinin ileriye do¤ru yolunu açar. Birindeki de¤iﬂme ve geliﬂim öbüründe de etkisini gösterir. Bu geliﬂme içinde gerçekçilik üretim ve paylaﬂ›m iliﬂkilerinin biçimine göre biçimler alm›ﬂt›r.
Köleci toplumun yaﬂam biçimine denk düﬂen masallardan tutun da destanlara kadar bütün sanat dallar›, ola¤anüstülüklerin etkisinde varl›k alan›na ç›km›ﬂlard›r. Daha sonraki toplum düzenlerinde sanatta gerçekli¤in içeri¤inin de¤iﬂimi
yan›nda biçim de¤iﬂtirdi¤ini de görürüz. Ola¤anüstülükler yerini yaﬂam›n geliﬂmiﬂli¤ine denk düﬂen, yani yaﬂam›n yeni iliﬂkilerine göre biçimlere b›rakm›ﬂlard›r. Ama köleci toplumun sanat eserlerinde öne ç›kan ola¤anüstülükler için gerçekçi de¤ildir demek, gerçekli¤e ayk›r›d›r. Gerçekli¤e ayk›r›l›k yaﬂamdaki geliﬂme ve de¤iﬂime aç›k olup olmamakla ilgilidir. Bu da ezen s›n›fla ezilen s›n›f›n
sanat üretimiyle ilgilidir. Hangi s›n›f geliﬂme ve de¤iﬂimin mücadelesi içindeyse, o s›n›fa denk düﬂen sanat ola¤anüstülükler içerse de gerçekçi ve ilericidir. Di¤eri ise gerçekd›ﬂ› ve gericidir. Yani hangi s›n›f ad›na üretildi¤iyle ilgilidir. Masalla örnekleyelim.
Sömüren s›n›f ad›na üretilen masallar gerçekd›ﬂ›, uyutucu ve gericidirler.
Köleler ad›na üretilenler ilerici, bilinçlendirici ve çözüme yöneliktirler. Bu ba¤lamda masallar gerçekd›ﬂ› olsalar da, bu yönleriyle gerçekli¤i nas›l içerdikleri
üzerinde dural›m. Y›rt›c› hayvanlara at›lacak bir köle, oradan sa¤ ç›kmak için
kendine yard›m edecek ola¤anüstü kahramanlar hayal eder ve bunu masala dönüﬂtürebilir. Çok a¤›r koﬂullarda orakla güneﬂin alt›nda günlerce ekin biçen bir
köle, iﬂin bir an önce bitmesi için, o iﬂi lambadan ç›kan bir deve çabukça yapt›rmay› hayal eder ve bunu yine masala dönüﬂtürebilir. Yani köle sahiplerinin her
S.C. F/5
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türlü zulmünden kurtulmak için, ola¤anüstü güçler yarat›p, kendi gücüyle aﬂamad›¤› sorunlar› o güçlerle aﬂmay› hedeflemek gerçekd›ﬂ› de¤il, yaﬂam›n o gerçekli¤inin karﬂ›l›¤› olarak gerçek içidir. Açl›ktan kurtulmak, aﬂk›na kavuﬂmak, özgürlü¤ünü elde etmek için üretilen bütün bu sanatsal de¤erler, o dönemin yaﬂam›na uygun düﬂen gerçekliklerdir. Hayalî bu güçler insan psikolojisinden ve mücadelesinden ba¤›ms›z de¤ildir. ‹çinde yaﬂanan somut durumun soyut alana böyle yans›mas›, bilimselli¤e de ayk›r› de¤ildir. Tarihsel o süreç masallarda, destanlarda, tragedyalarda, tiyatro sahnelerinde as›rlarca sanat›n bu biçimdeki gerçekli¤ine tan›kl›k etmiﬂtir.
Köleli¤in y›k›lmas›nda ve yeni bir yaﬂam olan feodalitenin kurulmas›nda
kölelerin somut mücadeleleri ne kadar etkili olmuﬂsa, bu de¤iﬂimle ilgili maddî
yaﬂam›n manevî yans›mas› olan bu sanat ürünleri de o kadar etkili olmuﬂtur.
Köleli¤in bir sonraki aﬂamas› olan feodal sistemde bu tür ürünler yeni yaﬂama uygun olarak dönüﬂüme u¤rad›lar. Daha geliﬂmiﬂ yaﬂam›n daha geliﬂmiﬂ
ürünleri ç›kt› ortaya. Ayn› zamanda daha ileri yaﬂam›n daha ileri sanat›n›n da
önünü açt›. Feodalizmden kapitalizme geçiﬂte bu eserlerin yeri inkâr edilemez.
Kölecilik döneminde her s›n›f›n, ezen ve ezilen her grubun, her mesle¤in ayr› ayr› yarat›lan tanr›lar›, her s›n›f ve grubu tek tanr›da temsil edecek biçimde tekleﬂti. Ola¤anüstülükler ola¤ana do¤ru evrildi. Ola¤anüstü güçler yerlerini ola¤an
güçlere b›rakmaya baﬂlad›lar. Sorunlar›n çözümünde ola¤anüstü güçlerin yerini
genel olarak tanr›n›n gücü temsil etmiﬂ, sorunu yaratan› öbür dünyayla tehdit
ederek, çözüm elde edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu bütünüyle böyle olmasa da genel
olarak böyle bir tablo izlenmiﬂtir.
Dante’nin, ‹lahi Komedya’daki ola¤anüstü gücü, cehennem ve tanr› korkusudur. ‹nsanl›¤a karﬂ› sorun ç›karanlar, Tanr›’n›n gücü ve Cehennem korkusuyla, sorun ç›karmaktan cayd›r›lmak istenmiﬂlerdir. Dante’nin, Yunus Emre’nin,
Mevlana’n›n, Shakspeare’in, Cervantes’in, Goethe’nin ürünleri birbirinden
önemli farkl›l›klar içerseler de, Homeros ile k›yasland›¤›nda, toplumsal dönem
farkl›l›klar› çok daha iyi anlaﬂ›l›r. Gerçeklikleri de kendi dönemlerindeki maddî
yaﬂam›n manevî yans›mas›na uygunluk içindedirler. Bu ürünler kendi dönemlerindeki üretim ve paylaﬂ›m iliﬂkilerini yans›tt›klar› gibi, daha ilerici üretim ve
paylaﬂ›m iliﬂkilerinin de üst yap› kurumu olarak manevî esteti¤ini yans›t›rlar. Yaﬂam›n geliﬂmiﬂlik düzeyi, kendi koﬂullar› içinde bilimin de geliﬂmiﬂlik düzeyini
belirler. Bilimin geliﬂmiﬂlik düzeyi ile sanatsal gerçekli¤in konumu birbiriyle uygunluk içindedir.
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Feodal sistemin ufkunda kapitalist sistem belirmeye baﬂlay›nca, bu yeni yaﬂam biçimini hisseden feodal sistem sanatç›lar›n›n eserleri, feodal sistemin baﬂlang›c›na göre de¤iﬂiklik içerirler. Shakspeare ile Dante’nin, Yunus Emre ile Goethe’nin farkl›l›klar› buradan kaynaklan›r. Elbette bu farkl›l›klar eserlerin estetik
düzeyiyle ilgili de¤il, yaﬂam› yorumlama durumuyla ilgilidir. Bu yorumlama giderek yaﬂam› de¤iﬂtirme mücadele ve azminin coﬂkusuna tan›kl›k eder. Burjuva
demokratik devrimin ufuktaki güneﬂi, eﬂitlik, özgürlük, kardeﬂlik, demokrasi
mücadelesinin aynas› olarak sanat eserlerinde kendini gösterir. Toplumsal çürümüﬂlü¤ü sergilemek, yaﬂam› de¤iﬂtirip dönüﬂtürme konusunda yeterli bir anlay›ﬂ
olarak öne ç›kar. De¤iﬂimin motor gücü burjuvazidir. Toplumsal çürümüﬂlükten
kurtulman›n yeri yeni bir sömürünün yeri oldu¤u için, yeni yaﬂam› kuracak olan
güç, hiçbir zaman sorunlar› kökten çözecek güç olarak kendini gösterememiﬂtir.
Onun için sanat eserleri toplumu yans›tman›n aynas› olmuﬂ, ama yeni yaﬂam›n
nas›l sömürüsüz olaca¤›n›n görüntüsünü yans›tamam›ﬂt›r. Sömürüsüz, s›n›fs›z
bir toplumu yorumlamak, öyle bir yaﬂam› kuracak yöntem ve gücü yans›tmak daha sonraki sanatç›lar›n eserlerine kalm›ﬂt›r. Bir baﬂlang›ç olarak k›saca Shakspeare de¤inmek istiyorum.
Hamlet’i kan davas›n› iﬂleyen eser olarak yorumlayanlar›n say›s› az de¤ildir.
Bu Hamlet’teki gerçekli¤i çarp›tmaya yöneliktir. Üniversitelerde bile konu bu biçimde çarp›t›larak iﬂlenir. Hamlet Danimarka s›n›rlar› içinde iﬂlenir. Belki de
Shakspeare sansürden kurtulmak için olay› kendi yaﬂad›¤› ülkenin d›ﬂ›nda bir ülkeye mal ederek yans›tmak zorunda kald›.
Bilinir, Hamlet’in babas› Danimarka kral›d›r. Annesi ve amcas› anlaﬂarak
kral› zehirler ve evlenerek taht›n yeni kral ve kraliçesi olurlar. Eser bütünü içinde çürümüﬂlü¤ün, ç›karc›l›¤›n, gerici emellerin, zorbal›¤›n damgas›n› taﬂ›r. Hamlet karanl›k, gerici, ç›karc›, zorba güçlerin karﬂ›s›nda ayd›nl›k, ilerici, ezilen,
haks›zl›¤a u¤rayan güçleri temsil eder. Ayd›nl›k, ilerici güçlerle, karanl›k gerici
güçler Hamlet ile annesi ve amcas› üzerinde sembolize edilir. Hamlet babas›n›n
katili olan amcas› ve annesine karﬂ› ilerici ayd›nl›k güçler ad›na amans›z bir mücadeleye girer. Asl›nda eser bir bütün olarak Danimarka’daki ilerici güçlerle, gerici güçler çat›ﬂmas›n› yans›t›r.
Eserde gerici, ç›karc› güçlere ve onlar›n uygulad›klar› haks›zl›klara karﬂ›
pek çok gönderme vard›r. Eser dikkatli okundu¤unda öldürülen kral ad›na verilen mücadelede, yeni saltanat sahiplerine karﬂ› Hamlet’in yandaﬂlar› genel olarak
halktan insanlard›r. Alt tabakay› temsil eden s›n›f olarak mücadelede kölelik,
köylülük veya iﬂçi s›n›f› gibi bir s›n›f olgusu yoktur ama ezilenleri temsilen bek67
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çiler, tiyatro oyuncular›, saray hizmetlileri ve tüm ilerici ayd›nl›k güçleri içine
alan bir Hamlet tiplemesi vard›r. Eserin özü bir kiﬂiye karﬂ› bir kiﬂinin kan davas› de¤il, o kiﬂiler üzerinden zalimle mazlumun iﬂleniﬂidir. O kiﬂiler üzerinden
halkla, asiller aras›ndaki mücadele yans›t›l›r. Çürümüﬂlü¤ün, ç›karc›l›¤›n boyutu
küçük kardeﬂin, a¤abeyisinin kar›s›n› ayartmas›, taht› kanl› biçimde ele geçirmesi ile birlikte bundan daha iyi bir biçimde yans›t›lamazd›. O dönem s›n›f mücadelesini veriﬂ biçimi olarak Shakspeare böyle bir yol izlemiﬂtir. Hamlet toplumun
ilerleyiﬂ ve bu ilerlemede geldi¤i noktaya uygunluk içinde görüntülerle doludur.
Hamlet yaﬂam›n geliﬂmiﬂli¤ine eﬂde¤erdeki gerçekli¤in de en çarp›c› eseridir.
Yaﬂam ilerlemeye, geliﬂmeye devam ettikçe gerçeklik de buna uygun olarak
ilerlemeye ve geliﬂmeye devam etmiﬂtir. Feodal toplum kendi üretim, paylaﬂ›m
ve bu düzeyde yaﬂam› yorumlamaya uygunluk içinde kendi sanatsal gerçekli¤ini yaratm›ﬂt›r. Ayn› ﬂey bilimsel geliﬂme içinde geçerli olmuﬂtur. Nas›l ki köleci
yaﬂam biçiminin özünde, o yaﬂam biçiminden kurtulman›n gerçekli¤i yat›yorsa,
feodal yaﬂam biçiminde de, o yaﬂam biçiminden kurtulman›n gerçekli¤i yatar.
Unutulmamal›d›r ki sanat alan›ndaki de¤iﬂiklik ve yenilikler, yaﬂamdaki de¤iﬂiklik ve yeniliklerle iç içedir. Öncelik yaﬂam alan›ndaki geliﬂmeye ba¤l› olmak
üzere ikisi de birbirini tetikler. Feodal yaﬂam biçimi kendi ufkunda, burjuva s›n›f›n›n istek ve öncülü¤ünde olmak kayd›yla kapitalist yaﬂam biçimini gösterir.
Feodal sistemin ezilenleri yan›nda yer alan sanat ve bilim insanlar›, ezilenlerin
gücünü, onlar›n ihtiyaçlar›na uygun olarak daha ileri bir yaﬂam için seferber
ederler. Feodalizme karﬂ› ileri düﬂünce ve üretim biçiminin savunucusu olan burjuvazi, bu do¤rultuda emekçi s›n›flarla dayan›ﬂma içine girer. Açl›k, sefalet, bask› karﬂ›s›nda özgürlük, kardeﬂlik, demokrasi, eﬂitlik fikirleri yüzy›llar›n bask›c›
kabu¤unu çatlat›rken, bu hava sanatç›lar› öylesine kendine çeker ki, onun verdi¤i azim ve coﬂku ﬂaheserlere giden yol olur. Burjuvazinin tüm toplum için vaad
ettikleri, sanattaki yenili¤in ve gerçekli¤in özünü oluﬂturur.
Burada de¤inmenin yararl› olaca¤›n› san›yorum. Sümerlerden, Roma’ya kadar köleci devlet yap›lanmalar› içinde ortaya ç›kan tüm sanat yap›tlar›n›, Osmanl› ‹mparatorlu¤u, Rus Çarl›¤›, Fransa, ‹ngiltere, ‹spanya krall›klar› gibi feodal
dönem sanat yap›tlar› ile k›yaslay›nca, gerçekçili¤in ve yenili¤in, üretim biçiminin özelli¤ine göre nas›l de¤iﬂiklik gösterdi¤i san›r›m daha iyi anlaﬂ›l›r. T›pk›
Cervantes, Yunus Emre, Shakspeare, Dante’nin eserlerinin Balzac, Stendhal,
Tolstoy, Dostoyevski, Puﬂkin’in eserleriyle k›yaslay›nca ortaya ç›kan fark gibi.
Cervantes gerçekçili¤i ile Balzac gerçekçili¤i aras›ndaki fark, feodal sistemle kapitalist sistemin yaﬂam biçimi ve geliﬂmiﬂlik düzeyiyle ilgili farkl›l›¤›n sanattaki
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göstergesidir ki Balzac dönemi feodalizmin can çekiﬂirken, kapitalizmin canland›¤› döneme iﬂaret eder. Yani feodal dönemin baﬂlang›c› ile son zamanlar›na
denk gelen sanat eserleri de, gerçekçilik bak›m›ndan farkl›l›klar içerirler.
Gerçekçilik, tarihi süreçte en belirgin halini kapitalist sistem içinde burjuvazi ve iﬂçi s›n›f› mücadelesinde alm›ﬂt›r. Yaln›z burada feodal derebeyli¤e, asillere karﬂ› burjuvazi önderli¤indeki yeni yaﬂam› kurma mücadelesine denk düﬂen
gerçekçili¤in üzerini biraz daha açmak istiyorum. Bu anlay›ﬂ›n sanatç›lar›ndan
baz›lar›n› k›saca anmakta yarar var. Stendhal, Tolstoy, Dostoyevski, Balzac,
Gustave Flaubert ve di¤erlerinin yeni yaﬂam›n kurucusu olarak burjuvazinin vaad etti¤i özgürlük, eﬂitlik, kardeﬂlik, demokrasi mücadelesi yan›nda, feodal yaﬂam›n sanc›lar›na karﬂ› tav›r koyan büyük sanatç›lard›r. Burjuva felsefî anlay›ﬂ›n›n
dayatt›¤› gerçekçilik, kuﬂ bak›ﬂ› topluma yukar›dan bak›p görüneni oldu¤u gibi
yans›tma anlay›ﬂ›d›r ve ona denk düﬂen gerçekçilik budur. Yukar›dan oldu¤u gibi yans›tman›n gönlü, hakl› olana insanî yaklaﬂ›m› ça¤r›ﬂt›r›r. Gönlü azat etmekten yanad›r ama köleli¤i asla yasaklamaz. Bu gerçekçilikte, yaﬂanan olumsuzluklar oldu¤u gibi yans›t›l›r. Kiﬂilerin ve toplumun çekti¤i ac›lar bütünüyle onlar›n
tuttu¤u aynan›n içindedir. Çözüm yolu ve çözücü güç o felsefeye uygun olarak
karanl›kta kal›r. Tolstoy çözücü güç olarak özel yaﬂam›nda tanr›ya, Balzac krala
bel ba¤lar. Çünkü zulmü alt edecek bir güç, onlar›n gözünde henüz tarih sahnesine ç›kmam›ﬂt›r. O döneme has gerici üretim ve ç›karc› paylaﬂ›m›n karﬂ›s›na, en
ilerici üretim ve en kardeﬂçe paylaﬂ›m biçiminin mücadelesini verecek olan s›n›f
ve o s›n›f›n kahramanlar› o eserlerde yerini bulamaz. O dönem sanatç›lar›n›n ve
o geliﬂmiﬂli¤e denk düﬂen gerçekçili¤in ufku bu kadard›r. Daha ilerisini görmek,
burjuva yaﬂam biçiminin ufkunda kendini gösteren sosyalist yaﬂam biçiminin ihtiyaç haline gelmesiyle ilgilidir.
Donkiﬂot’u okuduktan sonra, Anna Karenina veya K›rm›z› ve Siyah’› okumaya baﬂlay›nca, nas›l ki so¤uk sudan s›cak suya girmiﬂ gibi farkl›l›k hissedilir;
kapitalist dönemin ufukta göründü¤ü ve burjuvazinin önderlik etti¤i yeni yaﬂam
biçiminin etkisiyle yaz›lm›ﬂ eserlerden, ufukta sosyalizmin göründü¤ü ve iﬂçi s›n›f›n›n öncülük etti¤i sosyalist yaﬂam biçiminin etkisindeki eserlere geçince de,
yine bambaﬂka bir hava hissedilir. Goriot Baba, K›rm›z› ve Siyah, ‹ki ﬁehrin Hikayesi, Anna Karenina vs. ayn› iklimde ayn› biçimde yeﬂeren eserlerdir.
Ana, Çimento, Tütün, Çeli¤e Su Verildi, Demir Ökçe, Gazap Üzümleri’ne
yukar›da sayd›klar›mdan geçiﬂ yap›l›nca bambaﬂka bir ortama girer okuyucu. ‹ﬂte bu fark, bir yaﬂamdan di¤erine geçiﬂin ve o mücadeleyi veren s›n›f ve o s›n›fa
ba¤l› olanlar›n özellikleriyle ilgilidir. Ad›na eleﬂtirel ya da toplumcu gerçekçilik
69

 Sanat Cephesi

densin, orda sorunun kayna¤› olan s›n›f ve uygulad›¤› yaﬂam biçiminin ortaya
koydu¤u olumsuzluklar, birey yaﬂam›na yans›y›ﬂ temelinde bütün ç›plakl›¤›yla
sergilenir ama ne çözüm yolu vard›r, ne de çözecek bir s›n›f veya o s›n›f› temsil
eden kahramanlar. Kiﬂiler olay›n ak›ﬂ› içinde olaya teslim olarak yans›t›l›rlar.
Olay›n ak›ﬂ›n› teslim almak gibi bir olgu yoktur orda. Oysa sosyalist gerçekçi sanatç›lar›n eserlerinde sorunun kayna¤› aç›k biçimde ortaya konur. Çözüm yolu
ve çözücü güç okuyucuya kendini aç›kça gösterir. Okuyucu kendini çözücü gücün içinde hissetmekten alamaz. ‹ﬂte eleﬂtirel ya da toplumcu gerçekçili¤i sosyalist gerçekçilikten ay›ran en önemli özellik buras›d›r.
Bu noktada sosyalist gerçekçili¤in tarihsel süreç içindeki geliﬂimine göre
kendi bünyesindeki ilerleme ve buna denk düﬂen de¤iﬂimden söz etmek istiyorum. Emperyalizmin düﬂman kardeﬂler biçimindeki tekelleri ve onun dayatt›¤›
küreselleﬂme olgusu karﬂ›s›nda emekçilerin dünya çap›nda örgütlülü¤ünü ve birli¤ini öngören proletarya enternasyonalizminin sanata yans›y›ﬂ›, sanattaki yeni
gerçekçili¤in temelini oluﬂturacakt›r.
Sermaye sahiplerinin birli¤i biliyoruz ki savaﬂ›, sömürüyü, krizi ve iﬂsizli¤i
ba¤r›nda taﬂ›yan, birbirine düﬂman kardeﬂlerin birli¤idir. Bu birlik her an birbiriyle de kanl› biçimde dalaﬂmay› ba¤r›nda taﬂ›r. Bu birlik hiçbir zaman yeryüzüne mutlu bir yaﬂam indiremez. Onu baﬂaracak olan s›n›f, yeryüzündeki dost kardeﬂler olan Dünya iﬂçi s›n›f›n›n birli¤idir. Uluslararas› tekellerin küreselleﬂme
ad›na Dünya’y› tek ülke konumuna getirmeleri karﬂ›s›nda, Dünya emekçilerinin
de kendi Dünyalar›n› kurmak için tek vücut olma zorunlulu¤u vard›r. Art›k bir
ülke içindeki ilerici güçle, o ülke içindeki gerici güç çat›ﬂmas›, tüm Dünya’n›n
ilerici gücü ile tüm Dünya’n›n gerici gücü mücadelesine dönüﬂmektedir. Dünya’n›n herhangi bir yerinde halktan yana bir de¤iﬂim olacaksa, Dünya’n›n tüm
emekçilerinin deste¤i o de¤iﬂimi baﬂarman›n temel dayana¤› olacakt›r. Yani art›k mücadele bir ülke içindeki küçük bir devle, karﬂ›t› küçük bir dev aras›nda de¤il, Dünya çap›nda büyük bir devle, karﬂ›t› büyük bir dev aras›nda kendini gösterecektir. Bu durumda gerçekçilik de yeni duruma göre yeni biçim almak zorundad›r. Yine Hamlet’ten baﬂlamak istiyorum.
Ayd›nl›k, ilerici, iyi olanla, karanl›k, ç›karc›, çürümüﬂ güçlerin mücadelesi
Hamlet’te Danimarka s›n›rlar› içinde verilir. Bu bir ülkedeki ilerici gerici çat›ﬂmas›d›r. Bunun yan›nda toplumcu ya da eleﬂtirel gerçekçi eserler de ayn› ülke s›n›rlar› içindeki yaﬂam›n yans›mas› biçimindedirler. Bünyesi bunlardan çok farkl› oldu¤u halde, sosyalist gerçekçi eserler de s›n›f mücadelesi ve çözüm konusunu yine bir ülkenin ilerici, gerici güçleri temelinde yans›tm›ﬂlard›r. Her ne kadar
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proletarya enternasyonalizmine ba¤l› olunsa da, eserlere yans›y›ﬂ biçimi, yazar›n›n kendi ülkesinin s›n›rlar› içindeki güçlere dayal›d›r. Biraz Ehrenburg’un Paris
Düﬂerken, F›rt›na, Dipten Gelen Dalga serisi kendi ülke s›n›rlar›n›n d›ﬂ›na yans›m›ﬂt›r ama Dünya emekçilerinin birleﬂik o dev gücü eserde yine yoktur. Roman›n kahramanlar› Dünya emekçi s›n›f›ndan de¤il, kendi ülke s›n›f›ndan beslenmektedirler. Dünyaca ünlü sosyalist gerçekçi romanlar aras›nda yer alan Ana,
Çimento, Ve Çeli¤e Su Verildi, Tütün, Gazap Üzümleri, Demir Ökçe, Bitmeyen
Kavga kendi ülke s›n›rlar› içindeki ilerici gerici güçler çat›ﬂmas› içinde kalm›ﬂlard›r. Günümüze kadar bu anlay›ﬂ› aﬂan bir eser ortaya ç›kmam›ﬂt›r. Ç›kamazd›
da, çünkü yaﬂam›n ve mücadelenin var oluﬂ biçimi buna uygun de¤ildi. Dünya
emekçilerinin birleﬂik gücü bu günkü kadar kendini dayatmam›ﬂ ve ihtiyaç haline gelmemiﬂti.
Günümüzde küreselleﬂme ad›na tekellerin ulusall›ktan uluslar aras› niteli¤e
bürünmesi, eme¤in de ulusall›ktan uluslar aras› niteli¤e bürünmesini dayatmaktad›r. Sosyalist gerçekçi eserler bir ülke s›n›rlar› içinde burjuva iﬂçi s›n›f› çat›ﬂmas›n›, buna ba¤l› olarak kahramanlar›n›, olumsuz tiplerini, kendi ülke s›n›rlar›n›n d›ﬂ›na da taﬂ›mak zorundad›r. Okuyucu bundan böyle eline ald›¤› bir eserde
tüm Dünya emekçilerinin ve karﬂ›tlar›n›n birleﬂik gücünü solumal› ve o havay›
hissetmelidir. Sermaye için tek ülke konumuna gelen Dünya, emekçiler için de
birleﬂik bir gücü öne ç›karmaktad›r. Kahramanlar, tipler karﬂ›t dev iki gücün mücadelesini yans›tmak zorundad›r. Çünkü bir ülkede kiﬂinin ya da tüm toplum bireylerinin yaﬂam›n› etkileyen olaylar, asla uluslararas› tekellerden ba¤›ms›z de¤ildir. ‹ﬂsizlik, açl›k, sa¤l›k sorunu, e¤itim sorunu, trafikten tutun da bir çocu¤un
simit çalmas›na kadar hiçbir olay uluslar aras› tekellerin uygulamalar›ndan ba¤›ms›z düﬂünülemez. Onlar›n dev gücü yaﬂama damgas›n› onlar›n ç›karlar› do¤rultusunda vuruyorsa, emekçilerin birleﬂik dev gücü de yaﬂama damgas›n› tüm
Dünya insanl›¤›n›n insanca yaﬂayaca¤› bir yeryüzü için vurmal›d›r.
Bu durumun sanattaki yeri, ayn› durumun gerçekli¤ini yans›tmal›d›r. Bir roman, bir ﬂiir, bir tiyatro eseri tüm Dünya emekçilerinin solu¤unu al›p vermelidir.
Ayn› zamanda karﬂ›t olarak da gerici unsurlar› temsilen tüm Dünya ç›karc›lar›na
yüklenmelidir. Zor iﬂ ama bundan öncekiler kendi yaﬂam koﬂullar›n›n gerçekçili¤ini daha ileri bir yaﬂam için esteti¤e baﬂar›yla dönüﬂtürdüler. Bundan sonrakiler de bunu baﬂarmak zorundad›rlar.
17 A¤ustos 2009
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YAﬁAMAK SEV‹NC‹

yaﬂamak alabildi¤ine
sonsuz s›n›rs›z yaﬂamak
sevmekte doludizgin
sevilmekte dümdüz
yoklukta el ele yaﬂamak
varl›kta zulümsüz
uçsuz bucaks›z boﬂluklara kanat açarak
uçsuz bucaks›z yaﬂamak
y›km›ﬂ s›n›rlar› iﬂte kavuﬂmak
topra¤›n bir yerde verdi¤ine
hasret de¤il öbür yerde toprak
sürüp nehirleri en k›zg›n çöllere
da¤larda çiçekler gibi rengarenk
kovanda ar›lar gibi ﬂen ﬂakrak yaﬂamak
ne geçim derdi
ne savaﬂ
ne yaln›zl›k duygusu
ne sat›r ne kütük
ne don vurmuﬂ çiçeklerde avaz avaz ba¤›rmak
ne de ölüm korkusu
toprakta kar›ncalar gibi kaynaﬂarak
yaﬂamak ülkeler dolusu gülüp
sevincinden
ülkeler dolusu a¤layarak yaﬂamak
günde sekiz saat de¤il
günde sekiz vardiyaya bölünerek
hükmetmek zamana
yirmi dört saatte yirmi dört saat yaﬂamak
yaﬂamak sonsuz s›n›rs›z
uçsuz bucaks›z yaﬂamak
ne çin benden uzak bana ne hint ne de ›rak
ne benden daha yak›n çin’e çin ›rak’a ›rak
ey eme¤i alt›n kubbelerde ﬂavk›yan
gülmeye doydukça gülmeye ac›kan ey
sevmek ki dalda çiçek sevilmek ki kovanda bal
yaﬂamak alabildi¤ine
doludizgin uçsuz bucaks›z yaﬂamak
yaﬂamak anam›n ak sütü gibi helâl be
helâl
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sevmekte dolu dizgin yaﬂamak
sevilmekte dümdüz
yoklukta el ele yaﬂamak
varl›kta zulümsüz
yükünden k›r›lacak bir dal gibi yaﬂamak yani
yani a¤z›na kadar balla dolu kovanlar
art›k hangi diyar›na varsam
ﬂavk›ndan laleler çizer gülüﬂün
art›k hangi diyar›na varsam
gülüﬂün firik kokar
k›na kokar
süt kokar
yaﬂamak bu görsün a¤z›nda leﬂ tutan
açl›ktan nefesi kuruyan görsün
savaﬂ ve kan kokusundan
görsün baﬂ›na duman çöken
ne borsalar›n k›s›r memelerine a¤›z dayamak
ne de su içmek serab›ndan çöllerin
çözmüﬂ dü¤meleri kavuﬂmak
i¤deler çiçek açm›ﬂ
dile gelmiﬂ yakamozlar
ay ›ﬂ›¤› dile gelmiﬂ
yaﬂamak böyle asi diyor da¤ taﬂ
böyle uysal
yaﬂamak anam›n ak sütü gibi helâl be
helâl
As›m Gönen
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Eﬁ‹K
bir anne
elmac›k kemikleri ç›km›ﬂ
baﬂ›nda eski püskü yaﬂma¤›
kuca¤›nda sö¤üt dal› gibi ipince bebe¤i
dizleri bükük bir anne
açl›k iniltisiyle geçen kurﬂun gölgelerinde
de¤il akan gözyaﬂlar›n›
siler sümü¤ünü
elinin tersiyle
yavru habersiz iﬂgallerden
jenositlerden
baﬂ›n› yaslam›ﬂ
annesinin memesine
yaﬂam›n t›k›rt›lar› aras›nda
ﬂaﬂk›n ﬂaﬂk›n süzer
insanlar›n kaç›ﬂmalar›n›
çarpan silah seslerini
cop inlemelerini
kimin eli bu kadar a¤›r
kimin sesi bu kadar gür
kim bu kadar ac›mas›z
anne olamaz
anne ›slak
anne ›l›k
anne yasl›
anne lâgar
anne top güllelerine siper etmiﬂ avuçlar›n›
elleri paramparça
utkuya yabanc›
elleri yang›l›
‹rfan Ünal
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‹smail Hardal
Gerçeklik ve Hakikat

Realitenin(gerçekli¤in) insan beynine yans›y›ﬂ›, alg›s› veritedir (hakikattir). Bizde genel olarak realite ve verite kar›ﬂt›r›l›r. Her ikisi ayn› anlama gelmek üzere özdeﬂ olarak kullan›l›r. Gerçekli¤e de gerçekli¤in yans›y›ﬂ›, alg›lan›ﬂ›na da gerçek/gerçeklik denmektedir. Oysa, gerçek ve gerçeklik nesnelli¤i belirtir, hakikat ise gerçe¤i ve gerçekli¤i alg›y›/yans›y›ﬂ› yani öznelli¤i
belirtir. Hem nesnel olan›, hem öznel olan› gerçek/gerçeklikle aç›klamak, hakikatin anlaﬂ›lmas›n› ve kavranmas›n› güçleﬂtirmektedir.
Hakikatin izafî (göreceli/de¤iﬂken) ve mutlak (de¤iﬂmeyen) yanlar› vard›r.
Ço¤u kaynaklarda hakikatin karﬂ›l›¤› olarak öznel gerçeklik kullan›lmaktad›r. Öznel gerçeklik, hakikatin izafî ve mutlak yanlar›n› karﬂ›lamaktan çok
uzakt›r. Öznel gerçeklik, hakikatin izafî hakikat bölümünü karﬂ›lamakta,
mutlak hakikat bölümünü karﬂ›lamamaktad›r.
Gerçekli¤in insan beynine yans›mas›/alg›s›n› öznel gerçeklik olarak belirtirsek, hakikatin mutlak hakikat bölümünü/yan›n› görmemizi engellemiﬂ
oluruz.
Gerçekli¤in öznel gerçeklik olarak alg›lanmas›, hakikatin görece(de¤iﬂken) yanlar› ile mutlak (de¤iﬂmeyen) yanlar›n›, bu her iki yan›n birbirleri ileri iliﬂkilerini, geliﬂimini, süreci alg›lamam›z›, yorumlamam›z›, gerçekli¤e
müdahalemizi, müdahalenin yerini ve zaman›n› mu¤laklaﬂt›r›r; öznelcili¤e
do¤ru yönelmemize neden olur. Öznelcilik ise bizi her alanda kaba volontarizme, anarﬂizme, macerac›l›¤a ... sürükleyebilir.
Gerçek, gerçeklik maddî/nesnel/somuttur (objektiftir). Bundan dolay›
gerçeklik kavram›n› kullan›rken tek baﬂ›na gerçeklik de¤il, nesnel gerçeklik
kavram›n› kullanmam›z do¤ru olacakt›r.
Mutlak hakikat ile izafî hakikat aras›nda kal›n duvarlar yoktur. Tam tersine aralar›ndaki iliﬂki diyalektik/geliﬂimsel bir iliﬂkidir. Mutlak hakikat, izafî hakikatlerin bileﬂimi, bütünü, toplam›d›r. Bilimsel geliﬂmelerin verileri, te75
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orilerin prati¤e uygulanmas› gibi etkenlerle izafî hakikatte de¤iﬂimler ortaya
ç›kar, izafî hakikatte aﬂ›lm›ﬂ olan› belirler. ‹zafî hakikatteki yeni de¤iﬂimleri
mutlak hakikat üzerinde test eder. Mutlak hakikati bilimsel geliﬂime ve toplumsal prati¤e aç›k hale getirir. Bu durumda izafî hakikatte aﬂ›lm›ﬂ olan kavramlar, mutlak hakikatten bilimin tarihine gönderilir, yeni kavramlar mutlak
hakikatin içine girerler. K›sacas› izafî hakikatteki de¤iﬂim ve dönüﬂümler
mutlak hakikatin geliﬂimini sa¤lar; diyalektik materyalizmin temel yasalar›
burada da iﬂler.
Gerçeklik dural de¤il hareket halindedir. Gerçekli¤i hareket halinde kavrayabiliriz. Gerçekli¤e an/somut durum, dönem/evre, ça¤, tarihsellik bütünselli¤i içinde, süreç olarak bakmam›z gerekiyor. Nesnel gerçekli¤e bu bütünsellikten kopuk olarak bakt›¤›m›zda, toplumsal prati¤imizin nihaî amac›n›n
yönünü belirleyemeyiz.
Hakikatin ölçütü, bilimsel bilgi teorisi ve pratiktir. Prati¤in s›nav›ndan/deneyinden geçemeyen bilgi hakikî de¤ildir. Hakikatin görece ve mutlak
yanlar›n› görmek istiyorsak, bilim tarihinde k›sa bir gezintiye ç›kmak yeterli olacakt›r.
Osmanl›ca'da bile realite ve verite kavramlar›n›n karﬂ›l›klar› farkl› kullan›lm›ﬂt›r. Real/realite için ﬂe’ni, ﬂeniyye/ﬂeniyyet, verite için hakikat kullan›lm›ﬂt›r. Oysa bizde, günümüzde genellikle her iki kavram için de gerçek/gerçeklik kavram› kullan›lmaktad›r.
Hakikatin izafî ve mutlak yan ayr›mlar› yap›lmay›nca, herkesin kendi öznel gerçeklikleri gündeme gelmekte, izafî hakikatler mutlak hakikat olarak
sunulmakta, dogmatizme kap› aralanmaktad›r. Öznel gerçeklikler mutlak hakikatle iliﬂkilendirilemedi¤i için de hakikatin bilimsel bilgi teorisi ve pratikte k›stas› yap›lamamaktad›r. Öznel gerçeklik üzerinden öznelli¤e yönelinilmekte, nesnel gerçeklikteki geliﬂmeler, de¤iﬂimler, dönüﬂümler görmezlikten
gelinmekte ya da nesnel gerçeklik öznel gerçekliklere giydirilmeye çal›ﬂ›lmakta, öznel idealizme düﬂülmektedir.
Öznel idealizmin aﬂ›lmas›n›n yolu da nesnel gerçekli¤in yans›y›ﬂ›/alg›lan›ﬂ› olarak hakikatin izafî ve mutlak yanlar›n› diyalektik materyalist yöntemle iliﬂkilendirmekten geçiyor.
Hakikatin izafî hakikat ile mutlak hakikat aras›ndaki diyalektik iliﬂki,
toplumsal bilincin bütün biçimlerinde oldu¤u gibi sanatsal hakikat için de geçerlidir.
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Sanatsal hakikat, do¤an›n/toplumun/insan›n iliﬂkileri üzerinden nesnel
gerçekli¤i yans›tmakla yetinmeyip estetiksel de¤erlendirmeyi de içerir.
Do¤a Toplum Birey (‹nsan)
Nesnel gerçeklik insan›n iradesinden ba¤›ms›zd›r ve somuttur. ‹nsan›n
nesnel gerçeklikle kurdu¤u iliﬂkilenme, nesne/özne iliﬂkilenmesidir. Bu iliﬂkilenme do¤a/toplum/birey(insan)in diyalektik birli¤i üzerinden ﬂekillenmektedir.
Do¤an›n diyalekti¤i oldu¤u gibi, toplumun diyalekti¤i de, insan›n (bireyin) diyalekti¤i de vard›r. Toplum ve insan do¤ay› de¤iﬂime dönüﬂüme u¤rat›rken kendisini de de¤iﬂime dönüﬂüme u¤ratmaktad›r. ‹liﬂki karﬂ›l›kl› etkileﬂim üzerinden yürümektedir. Bu karﬂ›l›kl› diyalektik etkileﬂim içerisinde do¤an›n do¤as›, toplumun do¤as›, insan›n (bireyin) do¤as› sürekli geliﬂim, de¤iﬂim, dönüﬂüm göstermektedir. De¤iﬂim ve dönüﬂümün olabilmesi için geliﬂim ﬂartt›r. Geliﬂimi sa¤layan, geliﬂimin itici gücü do¤a/toplum/insan (birey)
diyalekti¤inin çeliﬂkili/çat›ﬂk›l› birli¤idir. Geliﬂimin, de¤iﬂimin, dönüﬂümün
yönünü do¤an›n, toplumun, insan›n (bireyin) niteli¤i belirlemektedir. ‹nsan›n/insanl›¤›n do¤ay› de¤iﬂtirme ve dönüﬂtürme süreci, do¤a üzerinde egemenlik kurma, do¤an›n efendisi olma süreciyle birlikte yürümektedir. ‹nsan
do¤a üzerindeki iliﬂkisini iﬂ/üretim süreci üzerinden kurmaktad›r. ‹ﬂin/üretim
sürecinin organizasyonu insanlar aras›ndaki iliﬂkileri koﬂullam›ﬂ, insanlar
aras›ndaki üretim iliﬂkileri de toplumsal iliﬂkileri ve toplumu do¤urmuﬂtur.
Burada en önemli belirleyici ö¤eyi toplumun niteli¤i oluﬂturmaktad›r.
Toplumun s›n›f karakteri önemli etkenlerden biridir. Toplum s›n›fs›z bir toplum ise do¤an›n/toplumun/insan›n (bireyin) niteli¤i farkl›, toplum s›n›fl› toplum ise do¤an›n/toplumun/insan›n (bireyin) niteli¤i farkl›d›r.
Toplumun do¤ayla iliﬂkisi, toplumun bireyle iliﬂkisi, bireyin toplumla, do¤ayla iliﬂkisi tarihsel ve toplumsal birikimin üzerinden ﬂekillenmiﬂtir. Tarihsel
toplumsal birikim ise insan›n/insanl›¤›n maddî-manevî kültürel miras›n› oluﬂturur.
Kültürel miras›n ilerici özü, ne kadar bireylere taﬂ›n›p içselleﬂtirmeleri
sa¤lan›rsa, gelece¤in bilinçli olarak biçimlendirilmesi de o kadar olgunlaﬂt›r›lm›ﬂ ve kolaylaﬂt›r›lm›ﬂ olur.
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Felsefe Sözlü¤ünde Gerçekçilik*

1. Skolastikte genel-geçer sorunlar›n (universalia sunt realia) (dar anlam›yla) nesnel-idealist, (genel anlam›yla) metafizik-bilgibilimsel temel çizgide ele al›n›ﬂ biçimine verilen isim. Gerçekçilik arac›l›¤›yla genel-geçer sorunlar›n belirlenimi, dayana¤›n› a) “genel olan›n”1 gerçek (real) olmas›nda, b)
“genel olan›n”, (tekil) nesnelere k›yasla üst dereceden bir gerçeklik ve varoluﬂ niteli¤ine sahip oluﬂunda, c) genelleyici kavramlar›n (tekil) nesnelerden
daha önce varoldu¤u (universalia sunt realia ante rem) formüllerinde bulmaktad›r.
Baﬂka bir de¤iﬂle: Gerçekçilik, genelleyici kavramlar içinde bir “genel
olan” görmektedir. Bu “genel olan”, insan bilincinin d›ﬂ›ndad›r ve ayn› zamanda ona ba¤›ml›d›r. Gerçekçili¤e göre “genel olan” tekil nesnelerden önce, yani “Tanr›sal olan›n” içinde varolan bir genelli¤e sahiptir.
“Genel olan”, gerçekçilik için somut nesneler toplam› ve “tekil olan” da
bu toplam›n bir uzant›s›d›r. Gerçekçiler esas varoluﬂun do¤rudan deneyim yoluyla ve herhangi bir genelleyici kavramsall›¤a ihtiyaç duymadan mümkün
oldu¤unu itiraf etmektedirler. Hatta gerçekçili¤in baz› temsilcileri aﬂ›r›ya kaçarak karﬂ›m›zda duran herhangi bir kimsenin genel anlam›yla “insan-l›k”
kavram›n› içinde bar›nd›rd›¤› ölçüde gerçek (real) oldu¤unu, varoldu¤unu ileri sürmüﬂlerdir. Yani belirli bir kimseyi insan yapan, tüm “insanl›k” karﬂ›s›nda herhangi bir gerçekli¤e sahip de¤ildir; aksine bu tekil varl›k biçimi asl›nda
bir hiçlikten ibarettir. Gerçek (real) olan, insan›n kendisi de¤il, “insan-l›kt›r”.
‹ddiaya göre “insan-l›¤›n” varoluﬂu hiçbir insan›n fiziksel olarak varolmamas› durumunda bile kendisini muhafaza edecektir. Sözgelimi “ev” kavram› tekil olarak evlerin varolmamas› koﬂulunda da bir varl›¤a sahip olabilir.
Gerçekçili¤in bu ﬂekillemeleri fikir tarihinde platonik gerçekçilik olarak
an›lan kavramdan anlaﬂ›ld›¤› üzere Platon’un ide ö¤retisine kadar uzanmak78
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tad›r. Bu tip bir gerçekçilik anlay›ﬂ› aﬂ›r› gerçekçilik, ultra gerçekçilik veya
evrensel gerçekçilik olarak da adland›r›lmaktad›r. Bu yönelimin temel fikir
babalar› Ortaça¤ skolasti¤inde merkezi bir konuma sahip Anseln von Canterbury ve Wilhelm von Champeaux’dur.
Skolasti¤in geliﬂim süreci boyunca gerçekçili¤in aﬂ›r› biçimleri Aristoteles referans al›narak yumuﬂat›lm›ﬂt›r. Aﬂ›r› gerçekçili¤in yumuﬂat›lm›ﬂ biçimi
aristotelesçi gerçekçilik veya ölçülü gerçekçilik olarak da an›lmaktad›r. ‹lk
etapta nominalizm temsilcileri taraf›ndan gerçekçilere karﬂ› getirilen eleﬂtiriler aﬂ›r› gerçekçili¤i ölçülü bir biçime sokmak temelliydi. Ölçülü gerçekçilik
iﬂin temelinde pek de bir yenilik getirmiyordu. Kendi anlay›ﬂ›na göre “genel
olan›n” gerçek (real) oldu¤unu, genelin tekilden önce gelmedi¤ini, onun içinde varoldu¤u, alternatif formülüyle aç›kl›yordu. Bu noktada aﬂ›r› gerçekçilik,
“genel olan”, “tekil olan›n” oluﬂumcu belirlenimidir, teziyle tekrardan gün›ﬂ›¤›na ç›k›yor. (“Genel olan”, “tekil olan›n” içinde gerçekleﬂtirilmiﬂtir ya da
kendi kendisini tekil, bireysel, özel olan›n içinde gerçekleﬂtirir.) Baﬂtaki universalia sunt realia “in” re2 yeniden aﬂ›r› gerçekçili¤in universalia sunt realia
“ante” rem’ine3 dönüﬂmüﬂtür.4 Ölçülü gerçekçilik aç›s›ndan in re, “genel olan”
tekil nesneler içinde özel, bireysel bir ﬂekilde realize edildi¤i zaman bir geçerlilik kazan›r. Sorunsal tarih perspektifinden bak›ld›¤›nda ﬂu sonuç ç›kmaktad›r: Aristoteles’in biçim kavram›yla olas›l›kland›r›ld›¤› zaman, aﬂ›r› gerçekçilik kavram› Platon’un ide ö¤retisiyle net bir biçimde örtüﬂmektedir: Biçim,
içeri¤i ortaya ç›kartmakta ve onu yaratmaktad›r.
Ölçülü gerçekçilik, aﬂ›r› gerçekçilikten pek de farkl› olmayarak genellik
sorununa nominalizm arac›l›¤›yla yaklaﬂmaktad›r. Buna göre “genel olan”,
“tekil olan›n” ard›nda bir nitelik kazan›rsa sorunsal ana hatlar›yla anlaﬂ›l›r bir
hale gelmektedir. Her nas›l universalia sunt realia in re, gerçeklik aﬂamas›
(basama¤›) için bir geçerlili¤e sahipse, nominalizmin universalia sunt nomina post rem’i de tin (düﬂün) aﬂamas› için bir geçerlili¤e sahiptir: “Genel
olan”, tin içindeki biçimiyle, özel bir niteli¤i sahiptir. Universalia sunt realia
ante rem bundan ötürü bir tür zemin olarak da görülebilir; di¤er bir de¤iﬂle,
in re (gerçeklik içinde) ve post rem (gerçeklikten sonra, tin ve düﬂünce içinde) varl›k olas›l›¤› kazanm›ﬂ oland›r. Dinbilim bu varl›k olas›l›¤›n› “Tanr›”
kavram›yla ifade etmektedir.
Bu tür bir tez kurgulaman›n bir dizi çeliﬂkiyi de beraberinde getirmesi bilindik bir durum. Bu olgu gerçekçilik temsilcilerinin tart›ﬂt›klar› kimselere
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karﬂ› ürettikleri alternatif çözümlemelerden sapmalar› ve yeni tezler üretmeleri gibi geliﬂmeleri de do¤urmuﬂtur. Bu dönüﬂüm ve sapmay› bugün halen
Katolik ve neo-skolastik felsefenin diyalektik materyalizme karﬂ› yürüttü¤ü
savaﬂta da gözlemlemek mümkün. Gerçekçi bir içerikten yoksun olmayan veya kasti olarak yoksun b›rak›lmayan bir diyalektik materyalizm tasviri bugün
dahi Katolikler’ce henüz kaleme al›nmam›ﬂt›r.
Felsefe tarihçilerinin, gerçekçilik ba¤lam›nda öne sürülen tezlerin çürüklü¤ü konusunda birleﬂmelerine ra¤men skolasti¤in zaman›ndan bugüne dek
(Prantl’dan bahsetmek gerekirse) Katolik Kilisesi resmî anlamda gerçekçili¤e toz kondurmam›ﬂt›r. Bu durum, gerçekçilik savunucular›n›n, karﬂ›tlar›na
yönelik nas›l bir tutum içinde bulunduklar›n›, yani Katolik Kilisesine ait metafizik-dogmatik yap›n›n gerçekçi aç›kland›rmalarla nas›l yat›p kalkt›¤›n› oldukça net bir ﬂekilde gözler önüne seriyor. Evet, Katolik Kilisesi, gerçekçi
konumunu terketmesi halinde kendi felsefî ö¤retisini de tehlikeye atacakt›r.
Tanr›’n›n varl›¤›, Baba-O¤ul-Kutsal Ruh üçlemesi ve meleklerin hiyerarﬂisi
gibi Katolik Kilise’nin temel dogmalar› felsefî olarak gerçekçi olmayan argümanlarla savunulamaz. Katolik Kilisesi dogmas› kendi tezlerini “tekil olandan”, yani nesnel gerçeklikten yola ç›karak türetmemektedir, çünkü son tahlilde “genel olan›n”, gerçek (real) ve esas oldu¤unu iddia etmektedir. Bu sava ek olarak, “genel olan”, saf ve mutlak gerçek (gerçekçilik manas›nda) s›fatlar›na sahip varolan ﬂeylerin daha yüksek bir gerçeklik derecesi kazand›¤›
belirtilmiﬂtir.
Evrensellik/genel-geçerlilik probleminin gerçekçi bir aç›dan ele al›nmas› sadece merkezi veya zor bir bilgibilimsel sorunun olas› bir düﬂünsel cevab› de¤il, ayn› zamanda ilk etapta Katolik Kilisesi’nin merkezi bir politik, sosyal ve ideolojik kurum olarak feodal toplumdaki konumunu korumas› ve sa¤lamlaﬂt›rmas› çizgisinde inﬂa edilmiﬂ bir dünya görüﬂü seçimidir.
Bu da asl›nda neden modern Katolik felsefesinde neo-skolasti¤in ve
özellikle onun ana damar› olan neo-thomizmin gerçekçili¤e k›yasla pek de
tercih edilmedi¤ini aç›klamaktad›r. Burada, Katolik felsefenin neden gerçekli¤e felsefî-bilgibilimsel veya bilimsel aç›dan de¤il de, dünya görüﬂsel, tepkisel-politik, sosyal ve ideolojik hedeflemelerle beslenerek ba¤land›¤›ndan
bahsedilmektedir. Yani ortada varolan çeliﬂkilerden birisi taraf›ndan oluﬂumland›r›lan, belli bir tarihsel dönem içinde çoktan aﬂ›lm›ﬂ, karﬂ›tlar› taraf›ndan
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çürütülmüﬂ olan felsefî bir geliﬂim aﬂamas›na ba¤lanman›n nedenleridir burada söz konusu olan.
2. Neo-skolasti¤in ve özellikle skolasti¤in, gerçeklik anlay›ﬂ›yla örtüﬂümünden türeyen neo-thomizmin bilgi teorisine (metafizik, ontoloji) verilen
ad. Neo-thomizm temsilcileri buradan hareketle “gerçekçilik” ismini, kendi
felsefî ö¤retilerini idealizmden ay›rmak için kullanmaktad›rlar. “Gerçekçilik”
ismi bu ba¤lamda iﬂe yaramaz ve kafa kar›ﬂt›r›c› bir ﬂekilde içeriklendirilmektedir, çünkü neo-thomistler taraf›ndan yap›lmak istenen bu ayr›m asl›nda
idealizmden gerçek bir ayr›m de¤ildir; iﬂin asl›nda “gerçekçilik” idealizmden
de¤il, onun bir alt kolu olan öznel idealizmden ay›rt edilmektedir, çünkü neo-thomizm asl›nda ç›k›ﬂ noktas›, kapsam›, prati¤e geçirilmesi ve sonucu ba¤lamlar›nda bir idealizm türüdür, nesnel bir idealizmdir. Neo-thomizm insan
bilinci d›ﬂ›nda ve bundan ba¤›ms›z varl›¤›n [Sein] oldu¤unu kabul eder ve
bunun Tanr›’yla (baﬂlang›ç ve son, köken ve amaç ba¤lam›nda) bir ba¤›nt›s›
oldu¤u, Tanr› taraf›ndan yarat›ld›¤› ve bir varolan olarak [Seiendes] buna ba¤›ml›l›k teﬂkil etti¤i kan›s›ndad›r.
Bugünkü bilimsel deneyim ›ﬂ›¤›nda bak›ld›¤›nda neo-thomizm taraf›ndan savunulan, insan bilinci d›ﬂ›nda ve ondan ba¤›ms›z bir varl›k iddias› son
tahlilde –bu ifadeyle, neo-thomist varoluﬂ ö¤retisinin bilgibilimsel ve mant›ksal çabas›n›n birbiriyle kar›ﬂt›r›lmamas› gerekir- insan bilincinin idealist bir
vücutlaﬂmas›ndan, bir kurgudan [fiksiyon] ibarettir ve bilim öncesi düﬂünün
bir ürünüdür, denebilir.
3. D›ﬂ dünyan›n nesnel-real varl›¤›ndan yola ç›kan ve bu konuda daha derin bir belirlemeden kaç›nan bilgibilimsel ö¤retilere verilen ad. Bu tip bilgibilimsel ö¤retilerin “gerçekçilik” ismiyle adland›r›lmas› bir tür belirsizlikten
kaynaklanmakta ve kavramsal karmaﬂaya neden olmaktad›r, çünkü bunun
arac›l›¤›yla nesnel-real olarak alg›lanan d›ﬂ dünyan›n, do¤as›yla ilgili hiçbir
ﬂey söylenmemektedir. Bu, maddî veya tinsel, kendili¤inden kaynakl› veya
tanr›sal bir yarat›lm›ﬂl›¤a sahip olabilir. Yani “gerçekçilik” sözcü¤ü, kullan›m biçimi gözönüne al›nd›¤›nda felsefenin temel sorusuna tek-anlaml› olan
bir cevap verememektedir.
Felsefe tarihinde de bu kavram bilgibilimsel ö¤retilerin bir tasviri ﬂeklinde, daimi olarak nesnel ve öznel idealizmi eklektik yollardan birbirine ba¤layan, temel sorunlarda netleﬂmede tutars›z ve kendinden emin olmayan düﬂüS.C. F/6
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nürler taraf›ndan s›kça kullan›lm›ﬂt›r. Daha seyrek göze çarpmas›na ve sadece neo-thomizm taraf›ndan desteklenmesine ra¤men bu kavram nesnel idealizm savunucular› taraf›ndan kullan›ld›¤› zaman öznel idealizmle bir ayr›m
yapma hedefiyle iﬂlevselleﬂtirilmektedir. Ayn› kavram geç burjuva felsefesinin E. Von Hartmann, Külpe, Becher gibi neo-kantç› veya neo-pozitivist düﬂünürleri gibi öznel idealizm savunucular› taraf›ndan kullan›ld›¤›nda ise solipsizmle kendisini ay›rt etmek ve öznel idealizmin solipsistik sonuçland›rmalar›ndan kaç›nmak amaçlanmaktad›r. Bu düﬂünürlerden ço¤u kendi ö¤retilerini “eleﬂtirel gerçekçilik” olarak adland›rmaktad›r.
Yukar›da ad› geçen bilgibilimsel duruﬂa ek olarak naif gerçekçilikten ise,
bilginin alg›sal basama¤›n› tüm bir bilgi süreciyle eﬂit sayan, yani nesnel gerçekli¤in alg› içinde önceden varoldu¤unu savunan (alg› arac›l›¤›yla bilgisi
edinilen) düﬂünce biçimi anlaﬂ›lmaktad›r.

* Bu metin, Manfred Buhr&Georg Klaus taraf›ndan haz›rlanan Philosophisches Wörterbuch,
sözlü¤ünün Leipzig 1975 bask›s›ndan Kaan Kangal taraf›ndan çevrilmiﬂtir.
Dipnotlar:
1

T›rnak iﬂareti çevirmene aittir. Almanca orjinal metinde das Allgemeine (“genel olan”)
ve das Einzelne (“tekil olan”) aras›nda önemli bir ayr›m yap›lmaktad›r. Platon’dan beri
felsefe yaz›n›nda tart›ﬂ›lan tin-vücut, bu dünya ve öteki dünya sorunsallar›, gerçek ve gerçekçilik polemiklerinde de ortaya ç›kmaktad›r. Gerçe¤in ve gerçek olan›n belirlenmesi
için tekil ve nesnel olarak varolan objelerden mi, yoksa genelleyici kavramlardan m› yola ç›kmak gerekir, sorusuna metafizik, idealizm ve materyalizm farkl› çözüm önerileri
getirmiﬂtir. Ancak tüm bu felsefî ak›mlar kendilerine biçim-içerik, genel olan-tekil olan,
kelime-ﬂey diyalekti¤ini ç›k›ﬂ noktas› almaktad›r. (Çvr.)

2

in re: nesnenin içinde (Çvr.)

3

ante rem: nesnenin d›ﬂ›nda, karﬂ›s›nda, nesneye karﬂ› (Çvr.)

4

Yazar›n belirtmek istedi¤i, nesneler içinde gerçeklik kavram›n›n realize ediliﬂinin asl›nda san›lan›n aksine aﬂ›r› gerçekçili¤in sav›na denk düﬂtü¤ü ﬂeklindedir. Aﬂ›r› gerçekçili¤in antitezi olmas› gereken ölçülü gerçekçilik çeliﬂkili bir ﬂekilde genel olan›n nesneler
dünyas›ndan önce geldi¤i fikrini paylaﬂt›¤› belirtiliyor. (Çvr.)
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Sosyalist Gerçekçilik Nedir?*

Sanat yöntemi; gerçekli¤in sosyalist aç›dan sanatsal olarak içselleﬂtirilmesi
ilke ve hedeflerinin devingenlik içinde geliﬂmiﬂ sistemi. Sanatsal yöntemin ilke
ve hedefleri (iﬂlevleri), bir bütün olarak sosyalist gerçekçi sanat›n düﬂünsel ve estetiksel birli¤ini oldu¤u kadar, bireysel (ortaklaﬂa) sanatsal etkinli¤in sonuçlar›n› da belirler. Dolay›s›yla Sosyalist Gerçekçilik terimi, sanatsal bir do¤rultu olarak sosyalist sanat› gösterdi¤i kadar, bu do¤rultu içinde yer alan yap›tlar› da kendi tarihsel, ideolojik ve estetiksel özellikleri içinde bize gösterir. Sosyalist Gerçekçilik terimi, genelinde, tek tek yap›tlar›n nitel özelliklerini belirten eleﬂtiri
için de kullan›l›r. Böyle bir ﬂey, sanat yap›tlar›n›n yarat›m ilkelerini dile getirdi¤i ve o yap›tlarda gerçekleﬂtirilmiﬂ ilkelerin yarg›lama temellerini oluﬂturdu¤u
ölçüde geçerlidir. Sosyalist Gerçekçilik’in sanatsal yöntemine iliﬂkin ilkeler,
edebiyat ve sanat›n sosyalist s›n›fsal özelliklerini belirler. Sanatsal etkinlik ile
emekçi kesimlerin bilinçli tarihsel ç›karlar›, hedefleri ve önceli¤i aras›nda oldu¤u kadar, halk kitlelerinin de tarihsel olarak belirlenen somut toplumsal, düﬂünsel ve sanatsal ç›kar ve gereksinimleri aras›nda bir ba¤daﬂ›kl›k kurar. Sosyalist
gerçekçi sanat, sosyalist bir düzenin ve halk›n yaﬂam›n›n gerçekli¤ine oldu¤u kadar; sald›rganl›k, emperyalizm ve gericili¤e karﬂ› bar›ﬂ ve sosyalist demokrasiden yana tav›r almaya da içten ve derinden ba¤l›l›¤a dayan›r. Sosyalist gerçekçi
sanat, sanatsal gücü, yantutarl›l›¤› ve halka ba¤l›l›¤› ile tüm derinli¤i ve çeﬂitlili¤iyle, halk›n yaﬂam›nda etkin bir rol oynamaya, sosyalist kan›larla sosyalist yaﬂamsal tasar›m ve iliﬂkileri, güzellik duyusunu ve idealini biçimlendirmeye çal›ﬂ›r. Sosyalist yantutarl›k ile halka ba¤l›l›k ilkeleri, Sosyalist Gerçekçilik’in gerçekli¤e sanatsal olarak yaklaﬂ›m›n, biçimlendirme, genellendirme ve estetiksel
olarak de¤erlendirmenin her an›nda etkisini koruyan ilkeleridir. Bunlar sanatsal
yap›tlar›n sosyalist düﬂünce kapsam› üstünde etkide bulunurlar. Bu arada, sosyalist gerçekçi sanat›n yerel, ulusal ve evrensel diyalektik birli¤in kapsam› önemli
bir yer tutar. Kendi tarihsel konumu gere¤i, sosyalist gerçekçi sanatsal yöntemin
ilke ve hedefleri, sanat tarihinde tüm gerçekçi yöntemlerce edinilmiﬂ ve dene83
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yimleﬂmiﬂ yarat›m ilkelerinin nitel olarak daha da ileriye do¤ru geliﬂtirilmesini
gösterir. Geçmiﬂteki hümanist ve ilerici tüm sanatsal geliﬂmeler, gerçekli¤in sanatsal olarak içselleﬂtirilmesinde sanat alan›nda etkili olmuﬂ tüm yarat›c› etkinlikler (bu arada geç-burjuva sanat›) ile sosyalist yenilikçi sanat, Sosyalist Gerçekçilik’te bir birlik içinde yer al›r. Baﬂl›ca bir yarat›m yöntemi olarak, gelenek
ile yenili¤in birli¤inde kendi anlat›m›n› bulur. Gerçek sosyalist hümanizm, sosyalist gerçekçi sanat›n estetiksel özelli¤inin toplumsal ve düﬂünsel temelini oluﬂturur. Bunun ilke ve deneyimleri, sosyalist bilinçle ve bilimsel dünya görüﬂüyle
aras›ndaki ayr›lmaz, ama hiçbir zaman da mekanik olmayan karﬂ›l›kl› iliﬂkide
kendini aç›¤a ç›kar›r. Sosyalist Gerçekçilik yöntemi, gerçeklikle sanatsal iliﬂkilerde özsel bir ileri ad›m› gösterir. Bu yöntemle toplumsal geliﬂmenin bilimsel
bilgisi ile nesnel gerçekli¤in bu bilgilere dayan›larak biçimlendirilmesi ve toplumsal gerçekli¤e gittikçe bu yolla daha çok egemen olunabilmesi aras›nda kopmaz bir ba¤›nt› vard›r. Sosyalist Gerçekçilik yöntemi, nesnel gerçekli¤i kendi
ilerici geliﬂimi içinde sanatsal olarak içselleﬂtirmeye yönelir. Sosyalist gerçekçi
sanatsa, nesnel gerçekli¤i bütünlü¤ü içinde kavramaya çal›ﬂ›r. Dünya sanat tarihinde ilk kez bir sanatsal do¤rultu, böylesine tüm baﬂl›ca ça¤daﬂ toplumsal güçlerin verilebilmesinin bir alan› haline gelerek, birçok ulusun ulusal / kültürel haklar›n›n sanatsal olarak verilebilmesini sa¤lam›ﬂt›r. Sosyalist gerçekçi sanat, bütün bir tarihsel gerçekli¤i, sosyalist insan›n varl›¤›n›n ve olgunlaﬂmas›n›n tüm tarihselli¤ini, geçmiﬂini ve gelece¤ini, zihin ve duygu dünyas›n›n tüm uzan›mlar›n› kavrar. Sosyalist Gerçekçilik yöntemi, sürekli de¤iﬂimi ve ileriye do¤ru geliﬂimi içinde gerçekli¤i sanatsal olarak içselleﬂtirmeye çal›ﬂ›r. “Gerçeklik bize ileriyi açar. Bu yüzden, biri geçmiﬂ, biri de içinde yer ald›¤›m›z bugünkü olmak
üzere, yaln›zca iki gerçeklik yoktur. Üçüncü bir gerçekli¤i, yani gelece¤in gerçekli¤ini de görmemiz gerekir. Bu üçüncü gerçekli¤i herhangi bir biçimde bugüne ba¤lamam›z, ortaya koymam›z gerekir. Bu olmaks›z›n, sosyalist gerçekçilik
yöntemi de kavranamaz.” (Gorki). Sosyalist gerçekçi sanatsal etkinli¤in temelinde yatan toplumsal ve tarihsel olarak belirlenmiﬂ dünya görüﬂü, felsefî, ideolojik
ve ethik konum ve ilkeler, ilerici toplumsal kesimlerin konumu ve ilkeleriyle bütüncül olarak kaynaﬂm›ﬂt›r. Hakikat ile yantutarl›k, sosyalist gerçekçi sanatta ayr›lmaz bir birlik oluﬂturur; yantutarl›k olmaks›z›n hakikat de olamayaca¤› gibi,
hakikat olmaks›z›n da yantutarl›k olamaz sosyalist sanatta. Bu ilkenin kendine
özgü özelli¤i, somut hümanizmden, sosyalist eylemin kendi içinden ve ona iliﬂkin dünya görüﬂünden kaynaklan›r; özellikle de tarihsel somut insan imgesinin
sanatsal olarak biçimlendiriliﬂinde kendi anlat›m›n› bulur.
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Sosyalist Gerçekçilik yöntemi, gerçekçi sanat›n tarihi boyunca ortaya ç›km›ﬂ
sanatsal-estetiksel yarat›m ilke ve deneyimlerini yarat›c› yoldan geliﬂtirir. Sosyalist Gerçekçilik yöntemi, baﬂka sanatsal yarat›m yöntemlerince ortaya konmuﬂ
verimli u¤rak ve ö¤eleri de kendi içine alarak, sanatsal tipleﬂtirme ilke ve deneyimleri do¤rultusunda biçimlendirilen olaylar›n estetiksel olarak de¤erlendirilmesi ve imgesel olarak ortaya konmas› yoluyla bunlar› daha da geliﬂtirmeye bakar. Somut tarihsel, derinden bir sanatsal biçimlendirme içinde, insan tarihin öznesi olarak ortaya konur; bir ileri toplumsal oluﬂum biçimine geçiﬂin bir ileri ethik ve estetiksel anlat›m› verilerek, insan›n kendi gelece¤ine toplum yoluyla egemen olabilmesinin estetiksel yönü belirlenmeye çal›ﬂ›l›r. Bu arada, Sosyalist
Gerçekçilik sanat›yla birlikte güzelli¤in tarihsel olarak yeni bir tasar›m› ve ölçüsü de ortaya gelir. Sosyalist Gerçekçilik sanat›, çok geniﬂ ve çeﬂitli yarat›m olanaklar›n›, çok geniﬂ tema, içerik, üslûp, biçim, biçimlendirme tarz› ve bireysel
yarat›m özelliklerini kapsar. Böyle bir ﬂey, Sosyalist Gerçekçilik yönteminin
kendi iç olanaklar›na oldu¤u kadar; sanatsal gereksinimlerin artarak ayr›ﬂmas›yla, yaﬂam›n birçok yan› ve yönüyle sanatsal olarak daha derinden içselleﬂtirilebilmesiyle, sanatç›n›n özgürlük ve sorumluluk alan›n›n geniﬂlemesiyle ba¤›nt›l›,
geliﬂmiﬂ toplumsal biçimlendirme gereklerine de karﬂ›l›k verir. Buysa burjuva
sanat ve sanatsal yarat›m anlay›ﬂlar›na ödün verme aray›ﬂlar›n› da kendili¤inden
d›ﬂar›da b›rakm›ﬂ olur. Sosyalist gerçekçi sanat, toplumun ileriye do¤ru biçimlendirilmesinde, sosyalist hümanizmin gerçekleﬂtirilmesiyle kendine düﬂen yap›c›, birlikte oluﬂturucu iﬂlevini yerine getirir. Burada “eleﬂtirel ö¤e”, toplumla iliﬂkisi aç›s›ndan sanat›n kendi yap›c› iﬂleviyle olan diyalektik ilintisi içinde verimli olabilir ancak. Yaﬂamsal olaylar›n, sanatsal eleﬂtirel olarak ele al›n›ﬂ›, sanat›n
toplumun yeniden oluﬂturulmas›ndaki yap›c› iﬂlevinin bir parças›d›r yaln›zca. Bu
anlamda, sosyalist gerçekçi sanat›n iﬂlevleri, tüm kendine özgü estetiksel özellikleri içinde geniﬂ bir alan› kapsar. Çünkü sanat her ﬂeyden önce, insanlar›n ethik
ve estetiksel duyular›n›n, verilerinin ve be¤eni yeteneklerinin geliﬂmesine yard›mc› olur. Sosyalist gerçekçi sanat, bu nedenle, yüksek bir kültür düzeyine ulaﬂ›lmas›nda, kiﬂili¤in yüksek düzeyde geliﬂtirilmesine katk›da bulunur; insani yaﬂamay› ö¤retir. Dolay›s›yla sanat›n dünya görüﬂü kapsam›n›n, bilgisel de¤erinin
büyük bir önemi vard›r. Baﬂl›ca bir yaﬂamsal anlat›m biçimi, gerçeklikle yarat›c›, üretken bir iliﬂki kurma biçimi olarak sanat, ayn› zamanda insanlarda biçimlendirme iste¤i, biçimi duyumsama, ﬂimdiye kadar ki birçok özelli¤i bulgulama
da demektir. Böylece bir ﬂeyse, “sanat için sanat” anlay›ﬂ›n› d›ﬂta b›rak›r, çünkü
sosyalist gerçekçi sanat ancak toplumsal mücadele içinde, yeni bir toplum ve insan kiﬂili¤inin biçimlendirilmesi yolunda olgunlaﬂ›r.
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“Sosyalist Gerçekçilik’in sanatsal yöntemi” terimi, ilk kez 1932’de Sovyetler Birli¤i’nde ortaya at›lm›ﬂ ve az sonra Yazarlar Birli¤i’nin tüzü¤ünde yer alm›ﬂt›r. Buradaki tan›m› ﬂöyledir: “Sosyalist gerçekçilik, sanatç›dan, ileriye do¤ru geliﬂmesi içinde gerçekli¤in hakikate ba¤l›, somut-tarihsel olarak verilmesini
ister.” Karﬂ›t sanat anlay›ﬂlar› ve görüﬂleri, Sosyalist Gerçekçilik yöntemini öznelci bir baﬂa buyrukluk olarak küçümsemeye çal›ﬂ›rlar. Oysa Sosyalist Gerçekçilik yöntemi terimi, birçok ülkedeki ilerici, sosyalist sanatsal geliﬂmelerden edinilmiﬂ zengin yarat›c› deneyimlerin genellendirilmesini gösterir. Sosyalist edebiyat›n yeni nitelikleriyle yeni yönlerini oldu¤u kadar, bunlar›n büyük sanat gelene¤i çizgisi içindeki yerini de kavray›p dile getirecek bilimsel bir tan›mlama yapabilme konusunda ortaya konmuﬂ geniﬂ çabalar›n bir sonucu olmuﬂtur. Materyalist estetik düﬂüncesi tarihinde çok daha önceden buna benzer anlamlarda kavramlara rastlan›r. Örne¤in, materyalist düﬂüncenin klasiklerinin F. Lassale’a
“Franz von Sickingen”le ilgili olarak yazd›klar›nda, Minna Kautsky ile Miss
Harkness’e mektuplar›nda tarihsel somut bir sosyalist edebiyattan söz edilir. W.
Liebknecht de “modern ve gerçekçi roman edebiyat›”ndan söz etmiﬂtir. Bu nedenle Sosyalist Gerçekçilik yönteminin kuramsal belirlenimi, bilimsel materyalist düﬂüncenin klasiklerinin estetiksel görüﬂleri üzerine temellenmiﬂtir. F. Mehring, C. Zetkin, D. Blagpyev, G. Plekhanov, V. Vorovski, A. Lunaçarski gibi kiﬂilerin çok de¤erli edebiyat ve sanat bilimi çal›ﬂmalar›yla haz›rlan›p oluﬂturulmuﬂtur. Ama bu kavramlaﬂmalar her ﬂeyden önce, evrensel sosyalist edebiyat ve
sanat›n, kökleri Alman ve Frans›z sosyalist eylemlerine, G. Weerth (1822-1856)
ile E. Pottier (1816-1887) gibi yazarlar›n etkinliklerine dayanan kendi geliﬂme
çizgisine ba¤l›d›r. Bunlar ilerici sosyalist eylemlerin kendi somut hümanist özelli¤inden ayr› tutulamazlar. Ezilen emekçi kesimlerin insansal bir özvarl›k olarak
kendi konumlar›n› yeniden ele geçirmek için yar› bilinçli ya da bilinçli olarak
verdikleri çabalar tarihe geçmiﬂ oldu¤undan, bunlar›n gerçekçilik alan› içinde de
kendi bir yeri vard›r. Sosyalist gerçekçi sanat›n tarihi ile sosyalist dünya görüﬂünün pratikte geçirdi¤i evreler aras›nda en karmaﬂ›¤›ndan bir ba¤lant› olup, toplumsal geliﬂmelerin en sonunda kendini sosyalist gerçekçi edebiyat olarak pekiﬂtirmiﬂtir. M. Gorki’nin dramatik ve epik yap›tlar›nda, öncelikle de “Ana” roman›nda (1906) dünyaca klasik doru¤una ç›km›ﬂt›r. Gorki’nin yan›s›ra birçok daha
baﬂka sosyalist gerçekçi yazar aras›nda D. Bedn›y de vard›r. Bat› Avrupa’da ise
M. Andersen Nexö’nün yap›tlar›nda ayn› tür sanatsal yarat›m ilkelerine rastlan›r.
Bu ilkeler daha sonra enternasyonal bir edebiyat ve sanat›n dünyaca yayg›n ilkeleri haline gelmiﬂtir. M. Gorki’nin, A. Fadeyev’in, D. Furmanov’un, W. Maya86
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kovski’nin, M. ﬁolohov’un, A. Serafimoviç’in edebiyat yap›tlar›nda oldu¤u kadar, örne¤in Dovﬂenkov’un, S. Eisenstein’in ve Pudovkin’in sinema yap›tlar›yla
I. Grabar’›n, B. Joganson’un, V. Mukina’n›n, I. ﬁadr’›n resim ve heykel yap›tlar›nda da tüm aç›kl›¤›yla görülür bu. Bundan sonra Sosyalist Gerçekçilik’in ilkeleri dünya çap›nda yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. Almanya’da çok say›da önde gelen sosyalist
gerçekçi yazar, plastik sanatç›, tiyatrocu, besteci ve sinema sanatç›s› etkin olmaya baﬂlam›ﬂ; Fransa’da, Macaristan’da, Çekoslavakya’da, Bulgaristan’da,
ABD’de, Çin’de, Japonya’da ve daha baﬂka birçok ülkede 1930’lardan bu yana
güçlü bir sosyalist gerçekçi edebiyat oluﬂmuﬂtur. Özellikle de 1934’de I. Sovyet
Yazarlar› Kurultay’›nda sosyalist edebiyat ve sanat›n birçok kuramsal ilkesinin
bütünsel bir ba¤lamda ele al›nmas›, sosyalist gerçekçi edebiyat ve sanat›n geliﬂmesinde önemli bir itici güç olmuﬂtur. 1930’larda ise, sosyalist sanatsal yarat›m›n yeni koﬂullardaki ideolojik ve kuramsal belirlenimleri, nesnel tarihsel bir zorunluluk halini alm›ﬂ bulunuyordu. Bu arada enternasyonal edebiyat, tiyatro ve
sinema sanat›, müzik ve plastik sanatlar da önemli ilerlemeler göstermiﬂti. Sosyalist Gerçekçilik’in sanatsal yönteminin belirlenimi, ayn› zamanda kapitalist ülkelerdeki ilerici sanat üstünde de önemli ölçüde etkili olmuﬂ; emperyalizme ve
faﬂizme karﬂ› geniﬂ halk kitlelerinin duyarl›¤› ile sosyalist toplumcu sanat ilkelerinin, tümünden önce de sanatta halka ba¤l›l›k ve halktan yana olma ilkelerinin
birleﬂmesine yard›m etmiﬂtir. Böylelikle sosyalist gerçekçi edebiyat faﬂist savaﬂlara karﬂ› geniﬂ halk kitlelerinin manevi-sanatsal bir silah› haline gelmiﬂtir. Faﬂizmin yenilgiye u¤rat›lmas›ndan sonra, Sosyalist Gerçekçilik yöntemi, birçok
Avrupa ve Asya ülkesinde edebiyat ve sanat›n temel ilkesi olarak uygulamaya
geçirilmiﬂ; böylece kapitalizmin dünya çap›nda aﬂ›lmas› u¤ra¤›nda edebî ve sanatsal ilerlemenin baﬂl›ca do¤rultusu haline gelmiﬂ, edebiyat alan›nda oldu¤u kadar öbür sanat alanlar›yla sanatsal kuram alan›nda da tüm dünya yüzünde yüksek
düzeyde geliﬂmiﬂ bir Sosyalist Gerçekçilik sanat› oluﬂmuﬂtur (M. ﬁolohov, K.
Fedin, A. Fadeyev, N. Ostrovski, A. Tvardovski, K. ﬁimonov, D. ﬁostakoviç, A.
Haçaduryan; J. Becher, B. Brecht, A. Seghers, H. Eisler; L. Aragon, A. Stil; M.
Majerova, V. Nezval; B. Illes; Seah O’Casey, R Fox; T. Pavlov, P; Neruda, J.
Amado, N. Guillen; A. Maltz; Lu Hsün, Mao Dun, D. Natsagdordﬂ, ﬁ. Tokunaga, Y. Miyatomo gibi adlar bunlar aras›nda say›labilir.) Sosyalist Gerçekçilik
yöntemi ça¤›m›zdaki tüm ilerici yazarlar› ve sanatç›lar› bilinçli bir düzeyde ayn›
saflar aras›nda birleﬂtirmiﬂtir. Sosyalist Gerçekçilik yönteminin ilke ve hedeflerinin kapitalist toplumsal yaﬂam biçimlerinde eleﬂtirel, sosyalist yaﬂam düzenlerinde ise yap›c› yap›c› ve Marksist eleﬂtirel bir görevi vard›r.
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Sosyalist Gerçekçilik yöntemi, kendi özniteli¤i gere¤i evrensel olup; gösterdi¤i geliﬂim, her ulusun kendi geliﬂim mücadelesinin özellikleriyle kendine özgü
kültür ve sanat gelene¤ine dayan›r. Tarihsel deneyimler, Sosyalist Gerçekçilik
yönteminin uygulan›ﬂ›n›n, sosyalist ulusal edebiyat ve sanat›n oluﬂumundaki en
önemli estetiksel temelleri ortaya koydu¤unu göstermiﬂtir. Özellikle gerici güçlere karﬂ› savaﬂ›mda, Sosyalist Gerçekçilik’in yayg›nlaﬂmas›, 20. yüzy›lda emperyalizme, karﬂ› Burjuva-hümanist edebiyat ve sanat›n gerçekçi yarat›m ilkelerinin geliﬂmesi üstünde etkili olmuﬂtur. Böylesine bir etkileme, 20. yüzy›lda yeni bir eleﬂtirel gerçekçilik tipinin do¤mas›na ve sosyalist gerçekçi konuma do¤ru çeﬂitli yollardan geçiﬂ biçimlerinin oluﬂmas›na yol açm›ﬂt›r; örne¤in, L Leuchtwanger, A. Zweig, H. Mann, R. Martin du Gard, E. Hemingway, R. Rolland, G.
B. Shaw gibi yazarlarda rastlan›r buna. Ço¤u zaman çeliﬂkilerle dolu karmaﬂ›k
süreçler içinde Sosyalist Gerçekçilik’e yaklaﬂ›lmas› ve sonunda sa¤lam temellere oturan bir dünya görüﬂü; içinde yer al›nmas›, sosyalist sanat›n düﬂünsel ve estetiksel olarak zenginleﬂmesine yol açm›ﬂt›r. Bu arada sosyalist düzenlerin kurulma süreçleri de daha bitmemiﬂ oldu¤undan, bu gibi toplumlarda da tüm sanatç›lar sosyalist gerçekçi sanatç› de¤illerdir. Hümanist, demokrat, yurtsever olarak
bar›ﬂ için çaba gösteren birçok sanatç› vard›r; bu sanatç›lar›n sosyalist gerçekçi
bir konum, içinde yer almalar› karmaﬂ›k süreçleri içerir. Öte yandan Sosyalist
Gerçekçilik ilkeleri günümüzde birçok ideolojik tart›ﬂmaya da konu olmakta;
sosyalist gerçekçi sanat ilkelerinin bile bile çarp›t›lmaya kalk›ﬂ›lmas›na karﬂ› sürekli bir savaﬂ›m verilmektedir. Bu yolda, karﬂ›t konuma en çok “kritikçi” görüﬂler yard›mc› olmakta; sosyalist sanat ilkelerinin çarp›t›lmas› yoluyla ona kaynakl›k eden temel görüﬂ ve eylemlerin çarp›t›lmas›na çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu nedenle
Sosyalist Gerçekçilik yöntem ve ilkelerinin titizlikle korunmas› sözkonusudur;
çünkü Sosyalist Gerçekçilik, ilerici eylemlerin çeﬂitli tarihsel evreleri boyunca,
gerçekli¤in hakikate ba¤l› olarak sanatsal yoldan içselleﬂtirilmesini verebilecek,
düﬂünsel ve estetiksel yetenekte bir sanatsal yöntem olmuﬂ; ulusal ve evrensel sanat›n geliﬂmesinde ana do¤rultu olmay› tarihselli¤i içinde korumas›n› bilmiﬂtir.

* Bu metin, 1983 y›l›nda Alt›n Kitaplar Yay›nevi taraf›ndan yay›nlanan ve Aziz Çal›ﬂlar’›n
çevirip düzenledi¤i Ansiklopedik Kültür Sözlü¤ü’den sayfa 166-174’deki Toplumcu
Gerçekçilik maddesidir. Metin dil özellikleri, kavram, terimler mant›¤› dikkate al›narak
yeniden düzenlenmiﬂtir.
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“K›z›l” Bienal’de Göstermelik Sosyalizm

“Dünya görüﬂleri eylemin hipotezleridir. ‹ﬂçi s›n›f› pek fazla yara almadan bir dünya görüﬂünü oluﬂturmak, o dünya görüﬂünden yararlanmak ister, iﬂçi s›n›f›n›n eylemi
önemlidir. Ayn› dünya görüﬂünü, benzer eylem hipotezlerini gereksinen burjuva ayd›nlar› da kullanmak isterler; ama bu dünya görüﬂünü burjuva ayd›nlar›n›n benimsemeleri,
burjuva ayd›nlar› aç›s›ndan tehlike yarat›r.”
Bertolt Brecht 1

11. ‹stanbul Bienali al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda söylemlerle baﬂlad›. Geçti¤imiz bienallerde verilen “ﬂiirsel adalet” ve “küresel savaﬂ ça¤›nda iyimserlik” gibi mesajlar Ortado¤u ve Kafkaslar’daki çat›ﬂmalar yan›nda s›r›t›rken bu bienalin mesaj›
Bertolt Brecht’in 1928 y›l›nda Elisabeth Hauptmann ve Kurt Weill ile birlikte
yazd›¤› Üç Kuruﬂluk Operas›’ndan bir al›nt› ile veriliyor: “‹nsan neyle yaﬂar?”
Üç Kuruﬂluk Opera’s›nda Brecht, mafya ve polisin karanl›k ç›kar iliﬂkilerini sorgulay›c› bir aç›dan kaleme al›yordu. Bienalin baﬂl›¤› ise bienal sanatç›lar›n›n büyük holdinglerle içinde bulunduklar› flört iliﬂkisine gönderme yapt›¤› izlenimini veriyor. Geçti¤imiz bienal baﬂl›klar›ndan farkl› olarak bu bienalde seçilen
mesaj›n muhalif bir içeri¤e sahip oldu¤undan ve solcu bir imada bulundu¤undan
bahsetmek mümkün.
Küratörler gerek bas›n toplant›s›nda okuduklar› sanat manifestosunda gerekse de bas›na verdikleri demeçlerde günümüzün mülkiyet iliﬂkilerinin Brecht dönemiyle bir benzerlik teﬂkil etti¤ini yinelediler. Brecht’in “her suçlu bir burjuva
ve her burjuva bir suçlu” saptamas›n›n her zamankinden daha “hayatî” ve “gerçek” oldu¤unu söylediler; hem de ayn› masada oturduklar› Türkiye’nin en ünlü
burjuvalar›ndan bienal sponsoru Mustafa Koç’un yan›nda! Bir tarafta Marksist
al›nt›larla bildiri metinlerini süsleyen “k›z›l” küratörler di¤er tarafta hemen onlar›n yan› baﬂ›nda Koç Holding temsilcisi Mustafa Koç…2 Bu çeliﬂkili iﬂbirli¤inde
küratörlerin ne ölçüde samimi olduklar› belki ak›llarda soru iﬂaretleri uyand›rabilir. Lâkin verilen mesaj›n samimiyeti sadece küratörler baz›nda de¤il, sanatç›
eserleri ve sanat izleyicisi aç›s›ndan da de¤erlendirilmelidir.
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Küratörlerin H›rvatistanl› olmas› bienal mesaj›n› anlamak bak›m›ndan
önemli ipuçlar› verebilir. Bienalde sergilenen baz› eserlerde “Do¤u Bloku” ülkelerinde (Halk Demokrasileri diyemiyorlar) üretilen sanata karﬂ› “So¤uk Savaﬂ”
y›llar›ndan beri süregelen bir önyarg›n›n teﬂhir edilmek istendi¤i ortada. “So¤uk
Savaﬂ” y›llar›nda piyasa koﬂullar› d›ﬂ›nda üretilmeyen sanat Bat›l› sanat kurumlar› taraf›ndan kabul görmüyor, sosyalist ülkelere ait sanat ürünleri totaliter yönetimlerin bir yapt›r›m› olarak lanse ediliyor ve bu ülkelerdeki muhalif sanat da
Bat›l› kurumlarca görmezden geliniyordu. Do¤u Avrupa sanat› bir hedef tahtas›
haline getiriliyordu. Bugün ise Do¤u Avrupa’daki düzenin y›k›lmas›n› demokrasinin totalitarizme karﬂ› zaferi olarak nitelendiren ‘post-sosyalist’ ülkelerde
Marksizm Nazizm’e denk tutuluyor, Marksizm’e yak›n duran sanat anlay›ﬂ› d›ﬂlan›yor, sol görüﬂlü sanatç›lar persona non grata3 olarak damgalan›yorlar.
Bienal küratörleri böyle bir ba¤lamda siyasî, tarihsel ve sanatsal a¤›r bir yükümlülü¤ün alt›na girmiﬂ durumdalar. Sa¤l›kl› bir sanat-siyaset iliﬂkisinin yeniden yap›land›r›lmas›, sanat ve hayat›n birbirleriyle karﬂ›l›kl› etkileﬂiminin yeniden kurgulanmas› ve bu projelerin Marksist bir çizgi üzerinden hayata geçirilmeye çal›ﬂ›lmas› ﬂüphesiz kolay de¤il. Kendileriyle yap›lan röportajlarda içinde bulunduklar› koﬂullar ve savunduklar› söylemler aras›nda derin bir çeliﬂkinin mevcut oldu¤unu bildiklerini küratörler de onayl›yorlar, ancak bütün bu olumsuzluklara karﬂ›n bu giriﬂime bir ﬂans tan›nmas›n› istediklerini belirtiyorlar. Bu aﬂamadan itibaren küratörlerin samimiyetini sorgulamaya devam etmek yerine ortaya
konulan söylemin tüm bienal sistemi içinde ne kadar tutarl› oldu¤una e¤ilmek
daha anlaml› olacak.
Bienale 40 ülkeden toplam (yüzde 26’s› Do¤u Avrupa’dan olmak üzere) 70
sanatç› kat›ld›. Kamuoyunda bienale dair en çok yank› bulan konulardan birisi bu
bienalin hem daha önceki ‹stanbul bienallerine hem de di¤er ülkelerdeki bienallere k›yasla “politik” oluﬂuydu. “Politik” kavram› farkl› çevrelerce de¤iﬂik ﬂekilde tan›mland›¤›ndan bienaldeki sanat-siyaset polemi¤inde de sorun yaﬂayan kimseler var. Genel kan›ya göre sanat eserinde siyasî hadiselerin dolay›ms›z ele al›nmas› o eserin “politik” bir eser olmas›n› sa¤l›yor. Nitekim burada gözlerden kaçan nokta, asl›nda her sanat iﬂinin siyasî bir arka plan›n›n oluﬂu ve Sarkis’in de
bir röportaj›nda belirtti¤i gibi sanat›n siyasî olmak için do¤rudan siyasî kanallar› kullanmak zorunda olmay›ﬂ›d›r. Irak Savaﬂ›, kad›n haklar› veya düﬂünce-örgütlenme özgürlü¤ü gibi konular›n do¤rudan iﬂlenmedi¤i eserlerin siyasî bir arka
plandan mahrum oldu¤unu söylemek yanl›ﬂ olur. ‹deolojik olmaktan özellikle
kaç›nan sanatç›lar›n tav›rlar›, siyasî bir iddiaya sahip olanlar kadar “politiktir”
asl›nda. Bu iki yönelim aras›nda sadece bir yorum ve eylem fark› vard›r.
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Marx burjuva felsefecilerinin ﬂimdiye dek dünyay› yorumlad›¤›n›, ancak as›l
sorunun onu de¤iﬂtirmek oldu¤unu söyler Feuerbach Üzerine Tezler’inde.
Marx’›n felsefeciler için söyledi¤i bu sözü sanat sorunsal›na tercüme edersek ﬂu
sonucu ç›karabiliriz: Sanatç›lar dünyay› farkl› yorumlamaktad›r, ancak önemli
olan onu de¤iﬂtirebilmektir. Alt› çizilmesi gereken nokta sanatç›lar›n dünyay› de¤iﬂtirmeleri gerekti¤i de¤il, lâkin s›n›f mücadelesinin daha ileri saflara taﬂ›nabilmesinde bize nas›l bir katk›da bulunduklar›d›r.
Marksizm’e göre sanat›n, bilim-sanat-estetik-etik-siyaset aç›s›ndan diyalektik bir bütünlü¤ü vard›r ve sanat de¤erlendirmesi bütün bu noktalar›n dikkate
al›nmas›yla yap›lmal›d›r. Sanat, hayata nüfuz edebildi¤i ve onun de¤iﬂtirilebildi¤ini gösterdi¤i ölçüde siyasî rengini belli eder. ‹zleyicisine ulaﬂabildi¤i, bir ﬂey
kazand›rabildi¤i ve hatta onu belli bir konuda ikna edebildi¤i oranda kal›c›laﬂ›r.
Bu ba¤lamda asl›nda sanat›n siyasili¤i sanat›n realize edilebilmesi için bir önkoﬂuldur denebilir. Bienal sergilerinde de sanatç›lar›n hayat› yorumlama biçimlerinin yan›nda, bizim kendi gerçekli¤imize ne ölçüde tesir edebildiklerine dikkat etmeliyiz. E¤er bienal manifestosunda Brecht’ten yap›lan al›nt›n›n her zamankinden daha hayatî ve “gerçek” oldu¤u iddia ediliyorsa, bu iddian›n tutarl›l›¤›n›
araﬂt›rmak için gerçekli¤in içinde neyin de¤iﬂtirildi¤i ölçüt olarak al›nmal›d›r.
Ça¤daﬂ sanat›n sergilendi¤i dünya bienallerinden farkl› olarak bu bienalde
1960’l›, 70’li ve 80’li y›llardan kalma eserler de sergilendi. Bu eserler aras›nda
Vyaçeslav Ahunov’un Sovyetler’in Kruﬂçev ve Brejnev dönemini eleﬂtiren iﬂleri dikkat çekiyor. Antrepo, Tütün Deposu ve Feriköy Rum Okulu’nda farkl› iﬂleri sergilenen Ahunov kolaj, resim ve enstalasyon tekniklerini kullan›yor. “Sineklik Devrim” çal›ﬂmas›ndaki kolajlar›nda farkl› propaganda posterlerinden kesitleri sineklikler içine yerleﬂtirerek ikon ve çerçevesi aras›nda ironik ve içeri¤i biçime yabanc›laﬂt›r›c› bir kompozisyon yarat›yor. Brejnev döneminde keskinleﬂen
biçimci ve göstermelik Marksizmin samimiyetini eleﬂtiren bu yap›tlarda sanatç›
sistemden duydu¤u rahats›zl›¤› dile getiriyor. Ahunov propaganda posterlerini
sergileyerek Sovyet görsel siyasî sanat›n› arﬂivleyerek tarihselleﬂtiriyor. Yap›ld›klar› dönem için ayr› bir anlam taﬂ›yan bu eserler bugün Sovyetler’de mevcut
muhalif sanat için bir belge niteli¤inde.
Eski Sovyet cumhuriyetlerinden sanatç›lar›n güncel iﬂleri bugünün koﬂullar›n› yine yabanc›laﬂt›rma tekni¤ini kullanarak ele al›yor. Sözgelimi Kazak sanatç› Natalya Dyu’nun “Mutlustan” adl› enstalasyonunda reklam panolar›, televizyon kanallar› ve gazete köﬂelerini süsleyen güler yüzler ve mutlu görünen insanlar ile sokaktaki insanlar›n as›k yüz ifadeleri aras›nda bir kontrast yakalan›yor.
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K›rg›z sanatç› Alimcan Corobayev, Sovyetler’in da¤›lmas›n›n ard›ndan h›zla yay›lan dincili¤in foto¤raflar›n› sergiliyor. Biﬂkek’te kaidesinin üstünde Sovyet
halklar›n› selamlayan Lenin heykeli ve hemen önünde namaz k›lan K›rg›z Türkleri aras›ndaki çarp›c› çeliﬂki vurgulan›yor. Belarus kökenli ve Almanya’da yaﬂayan Marina Napruﬂkina, Almanya’da al›ﬂ›lageldi¤i üzere Belarus’u ve Lukaﬂenko hükümetini karalay›c› bir iﬂle karﬂ›m›za ç›k›yor: K›rm›z›, dört basamakl›
dev bir merdiven. “Baﬂbakanl›k Platformu” ad› verilen eserde güya Lukaﬂenko’nun “demokrasi düﬂmanl›¤›” ön plana ç›kart›l›yor.
Yukar›da bahsi geçen Do¤u Avrupal› sanatç›lar sosyalizm dönemi ve sonras›nda ne tür toplumsal olaylar›n yaﬂand›¤›n› ve alg›land›¤›n› ortaya koymaya çal›ﬂ›yorlar. Seçilen konular ideolojik uzant›l› olmakla birlikte küratörlerin sahiplendikleri iddialar› onaylamaktan ziyade ironik bir kontrast oluﬂturuyorlar. Yans›t›lan gerçeklik ve eser ba¤lam›nda savunulan tezler B. Brecht’in ve R. Luxemburg’un (Ya sosyalizm ya barbarl›k!) sözlerine bir tezat niteli¤inde. Bu eserlerden farkl› olarak belki de sadece “ﬁto Delat?” (Ne Yapmal›?) adl› Rus sanatç›
grubunun anti-militarist ve anti-kapitalist söyleminin belirgin bir sol duruﬂa sahip oldu¤u söylenebilir. “ﬁto Delat?”, çekime haz›rlad›¤› Brechtvari epik tiyatrosunda 1990’l› y›llar›n baﬂ›nda Rusya’daki siyasî karmaﬂay›, liberaller, komünistler ve faﬂistler aras›ndaki politik diyalogu konu al›yor. Sembolik unsurlarla
ve koro ﬂark›lar›yla zenginleﬂtirilmiﬂ eserde Sovyetler’de yap›lan emperyalist fetih sorgulan›yor. Lenin’in “Ne Yapmal›?” kitab›na gönderme yapan grup ilerici
bir anti-kapitalist sanat muhalefetinin oluﬂturulmas› çabas› içinde.
Do¤u Avrupal› sanatç›lar, baz› Ortado¤ulu ve Türkiyeli sanatç›larla birlikte
bienalin en ideolojik eserlerini ortaya koymuﬂ durumdalar. Ancak bu ideolojik
iddian›n ayaklar› ne ölçüde yere bas›yor? ‹zleyiciyle kurulan iletiﬂim de en az sanatç›n›n kendi kayg›lar› kadar önemli. Eserlerin vermek istedi¤i mesajlar›n izleyiciye ulaﬂmas›, ona bir ﬂeyler kazand›rabilmesi, o eserin siyasî içeri¤ini oluﬂturur. K›stas olarak seçilmesi gereken, konunun nas›l yorumland›¤› de¤il, neyi de¤iﬂtirebildi¤idir.
‹zleyiciye ulaﬂma konusunda ‹stanbul Bienali son derece baﬂar›s›z, dünya
çap›nda bir üne sahip olmas›na karﬂ›n ‹stanbul Bienali Türkiye’de halk›n en az
ra¤bet etti¤i sanat etkinli¤idir. Bienaller hem ‹stanbul’un kültürünü ve tarihini
markalaﬂt›r›p pazarlamak için kullan›lan birer reklâm arac›d›rlar, hem de sanatç›lar›n eserlerini sergilemeleri için biçilmiﬂ bir kaftan! Ayr›ca bienalin izleyici
kitlesi son derece elit, sanat ve kültür konular›na ilgi gösteren kalbur üstü tabakalard›r.
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Brecht, Lüxemburg ve di¤er tüm Marksistler gündelik olgulara iﬂçi s›n›f›n›n
özgürlü¤ü aç›s›ndan bak›yorlard›. Ancak ﬂu Bienal’de Brecht’in ismi, ayn› Che
Guevara’da oldu¤u gibi markalaﬂt›r›l›yor ve çok elit bir kesme hitap eden bir “sanat ﬂenli¤inde” propagandas› yap›l›yor. Dolay›s›yla buradaki as›l sorun küratörlerin samimili¤i de¤il, “dünya görüﬂleri eylemin hipotezleridir” aç›s›ndan iddialar›n›n tutarl›l›¤›d›r. Elbette Koç Holding’in bienal sponsorlu¤u yapmas› ve küratörlerin sol söyleminden rahats›z olmas› da iﬂin baﬂka boyutlar›na iﬂaret ediyor.
Ancak ‘postmodern ça¤da’ ﬂirketlerin sanat camias›yla kurduklar› piyasa iliﬂkilerini göz önünde bulundurursak bu, “ola¤an” bir durum. Örne¤in geçti¤imiz y›llarda Sak›p Sabanc› Müzesi’nde Frans›z Komünist Partili Picasso’nun, Tarihi
TKP’li Abidin Dino’nun iﬂleri ve tam da bienal baﬂlarken Garanti Bankas› sponsorlu¤unda Yüksel Arslan’in eserleri sergilendi. Bankalar ve uluslararas› ﬂirketler sanat› bir prestij unsuru olarak görüyor ve ortaya konan kültürel zenginli¤i
kendilerine atfediyorlar, t›pk› Mustafa Koç’un bienal konuﬂmas›nda yapt›¤› gibi.
Bienal sisteminin çeliﬂkisini belki ﬂu ﬂekilde görsel yoldan netleﬂtirebiliriz:
Bir tarafta sosyalizmin her zamankinden çok daha hayatî oldu¤unu söyleyen bienal küratörleri; bunun yan›nda “eleﬂtiri s›n›r›n›” aﬂmamaya özen gösteren ve “radikal” iddiadan uzak duran sanat eserleri; bu sanat eserlerinin sergilendi¤i bienalin sponsoru olan Koç Holding; ve di¤er tarafta bu etkinliklerden hiç haberi dahi olmayan her geçen gün sömürülme oran› artt›r›lan iﬂçi s›n›f› ve emekçi halk
var. Bienalin emekçi kesimden insanlara ulaﬂmad›¤›n›n en basit örne¤i, Tütün
Deposu’nun yan›ndaki kahvede oturan hamallar›n veya Antrepo yak›n›ndaki kafelerde çal›ﬂan garsonlar›n (b›rak›n sergileri gezmek!) bienalin ne oldu¤unu bilmemeleri.
Burjuvazi ile Marksist sanatç›lar›n kardeﬂ kardeﬂ ayn› etkinlikte “olabilece¤i”ni ispatlama gayreti olarak okuyabiliriz bu y›lki bienali. Burjuvazi demokrasisinin nimetlerini gösteriyor; bir yandan küreselleﬂme ve kapitalizme karﬂ› bir araya gelen IMF toplant›s› protestocular›na ac›mas›zca sald›r›yor, di¤er yandan
Marksist sanatç›lara, etkinliklerine yer veriyor! Burjuvazinin buradaki tavr› tamamen derinleﬂen kriz koﬂullar›nda yükselme istidad› gösteren Marksist örgütlenmelere haddini bildirmek ve “e¤er Marksizmi çok istiyorsan›z salonlara s›k›ﬂm›ﬂ sanatla idare edin” demek veya Marksistleri kendi sanat etkinlikleri içine çekerek
kalbinden vurmak… Toplumsal üretimin kayma¤›n› yiyen burjuva s›n›f›na Marksizm propagandas› yapmak, sanat› sokak yaﬂam›ndan koparmak ve onu antrepo
binalar›n›n arkas›na saklamak ancak ayaklar› havada bir iddia olabilir. Burada
Marksizm aç›s›ndan as›l tehlikeli olan, Koç Holding’in oynad›¤› ikili oyundur:
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Sol gösterip sa¤ vurmak! Bienal sosyalizm propagandas›n› sergi mekânlar›nda
teﬂhir ederek onu denetim alt›na al›yor, onu tehlikesizleﬂtiriyor. Bienal sponsoru
Koç Holding ayn› zamanda Tüpraﬂ ve Ford iﬂletmelerinin de sahibi. Tüpraﬂ iﬂçileri bundan birkaç sene öncesine kadar Tüpraﬂ’›n Koç Holding’e sat›lmas›na karﬂ› verdikleri mücadeleyi kaybetmiﬂlerdi. Ford iﬂçileri ise y›llard›r kendi haklar›n›n
çi¤nenmesine maruz kal›yorlar. Bu iﬂçiler aç›s›ndan bienalin ne tür olumlu bir kazan›m› olabilir ki?! Bienal’de ortaya at›lan sosyalist sanat söylemi, e¤er hayatî ve
siyasiyse, as›l olarak örne¤in Koç iﬂletmelerinde çal›ﬂan iﬂçiler için hayatî olabilir. Bu iﬂçilere ulaﬂamayan, bu iﬂçilerin gündelik gerçekli¤ine tesir etmeyen sosyalizm propagandas›n›n tutarl›l›¤›ndan ne ölçüde bahsedilebilir?!
Günümüz koﬂullar›nda s›n›f bilincine sahip olmayan iﬂçi s›n›f›na s›n›f bilincini kazand›r›lmas› do¤rultusunda yap›lan onlarca etkinlikler yan›nda, özellikle
sanat-estetik-etik-politika bütünlü¤üne vurgu yapmak gerekiyor. Türkiye Sol siyasetinin bilim-tarihi bu bütünlü¤ü kurarak bir s›n›f kültürünün yarat›lmas›nda
ﬂüphesiz büyük bir engel teﬂkil ediyor. Uluslarötesi tekelci sermayenin önemli
bir bileﬂeni olan burjuvazinin eskisine göre özgüveni yüksektir. S›n›f düﬂman›
olan iﬂçi s›n›f›n›n her türlü örgütünü (sendika, parti, dernek vb.) ustal›kla denetim alt›na almay› baﬂarm›ﬂt›r. Ayk›r› birkaç farkl› sese de “terörist” etiketi ile katliam düzeyinde sald›rmaktad›r. Sanat-kültür alan›nda da ayn› hâkimiyet mekanizmas›n› her geçen gün art›rmaktad›r. Banka sermayesi Nâz›m Hikmet yay›nlamakta, kapitalist tekeller “sol” renkli kültür-sanat fuarlar›, sergileri, bianelleri
düzenlemektedir.
11. Bienal üzerinden bizce as›l cevaplanmas› gerekli soru ﬂudur; burjuvazi
sanat aç›s›ndan ne yapt›¤›n› gayet iyi biliyor, ya Sol?
Sanat Cephesi
Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi
Dipnotlar:
1

Bertolt Brecht, Sosyalizm ‹çin Yaz›lar, Günebakan Yay›nlar›, s.161, 1977

2

Bienal, Eczac›baﬂ›lar’›n kurdu¤u ‹stanbul Kültür Sanat Vakf› (‹KSV) taraf›ndan 1987 y›l›ndan bu yana düzenlenmektedir. Baﬂta Koç Holding olmak üzere bienal sponsorlar› Arçelik A.ﬁ., Koç Enerji Grubu ﬂirketlerinden Aygaz, Opet ve Tüpraﬂ, Ford Otomotiv Sanayi A.ﬁ., Polisan Boya Sanayi ve Tic. A.ﬁ. Gerçekleﬂmesinde katk›s› olanlar ise Foundation for Arts Initiatives, The Christensen Fund, Ford Foundation, British Council-Creative Collaboration, Mondriaan Foundation, Institut für Auslandsbeziehungen e. V., The
Danish Arts Council, Bureau of Educational and Cultural Affairs, U.S. Department of
State, Washington, Australian Government-Australia Council for the Arts gibi çok say›da tekelden oluﬂmaktad›r.

3

‹stenmeyen adam
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Dergi’mizde Dil ve Anlat›ma ‹liﬂkin
Nas›l Bir Tutum ‹zleyece¤iz

Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada sistemin dayatt›¤› konuﬂma-anlaﬂma-iletiﬂim
kurma-e¤itim-ö¤renim-piyasa, vb. iliﬂkilerin dil-lisân anlay›ﬂ› Türkçe’dir.
Kullan›lan bu Türkçe’nin oluﬂumunun ve “i¤diﬂ edilmesi”nin de ayr› bir serüveni vard›r.
Cumhuriyet tarihi boyunca egemen s›n›f›n kültür politikas›, Osmanl› toplumunun üretti¤i tarihsel, düﬂünsel birikimin kültürel ba¤lar›ndan kopar›larak
bu yönde kültürel üretimin süreklili¤inin zedelenmesi ve hedeflenen burjuva
kültürü içinde kültürel tek tipleﬂme üzerine kuruludur. Bunun ideolojik-maddî nedenleri vard›r. 1.Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras› ‹ngiliz emperyalizminin Ortado¤u politikas› ve Sovyetler Birli¤i’nin sosyalist kuruculuk sorunlar›yla oluﬂan o günkü d›ﬂ politikas› ile da¤›lan Osmanl› devleti‘nin millî devlet anlay›ﬂ›nda kapitalist bat› ile bütünleﬂmek isteyen asker, bürokrat ve eﬂraf
tak›m›n isteklerinin konjonktürel bir denkli¤e isabet etmesi kapitalist TC devletinin oluﬂum zeminini do¤urmuﬂtu. Daha I. Abdülhamit döneminde devletin
resmî dilinin Türkçe olarak kabul edilmesi, yönelimin ne oldu¤unu iﬂaretlemekteydi. Bütün bu süreç beraberinde dil tart›ﬂmalar›n› getirmiﬂti. Anadolu’nun çok dilli bir yap›ya sahip olmas›, Osmanl›’n›n kulland›¤› dilin ulusal
pazar oluﬂturmaya denk gelmemesi, ciddî bir sorun olarak dil tart›ﬂmas› yapanlar›n önündeydi. Hangi dil-lisân kullan›lacakt›? Türkçenin hangi a¤z› seçilecekti? Bütün bu sorunlar ve tart›ﬂmalar TC’nin kurulmas›yla “dil devrimi”
ile çözülmek istendi. Ancak dildeki yabanc› kelimelerin tasfiyesi ve her kavrama Türkçe karﬂ›l›¤›n›n bulunmak istenmesi, tam tersine dilde ciddî bir güdüklük oluﬂturdu. Üstelik oluﬂturulan dil t›pk› Osmanl›’da oldu¤u gibi Anadolu’daki halk›n kulland›¤› dilden yine kopuktu. Kopuklu¤un giderilmesi çal›ﬂmalar› ›rkç› politikalar ve ülkenin dünya kapitalist pazar›yla bütünleﬂmesiyle
zaman içinde de¤iﬂik kanallara akt›. Öyle ki her on y›lda bir imlâ k›lavuzu haz›rlan›r oldu. Bütün çal›ﬂmalar dilin yaﬂayan bir yap›s› oldu¤unu ve üretim
iliﬂkileri içinde bilim-kültür-sanat üretimiyle geliﬂece¤ini inkâr eden idealist
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bir bak›ﬂ›n sonucuydu. Maddî kültür ile manevî kültürü birbirinden ay›ran kafan›n eseriydi.
Üstelik kapitalist TC’nin kuruluﬂundan bu yana “Tek dil, tek din, tek
ulus”, “imtiyazs›z/s›n›fs›z, kaynaﬂm›ﬂ bir kütle” mant›¤› ile yap›lan politikalar, reformist sol baﬂta olmak üzere, Sol’un büyük kesimini etkisine alm›ﬂ,
kültür politikas› alan›nda ço¤u kez rotas›n› ﬂaﬂ›rmas›na neden olmuﬂtur. Özellikle cumhuriyet politikalar›yla uzlaﬂm›ﬂ bir elit ayd›n tabakas› (ki bu tabaka
tamamen sistemin devam›ndan yana ve yapay düﬂmanlar üretmede uzmanlaﬂm›ﬂ milliyetçi bir kesimdir) “dil devrimi” ad› alt›nda kavram ve terimlerin alt›n› ustal›kla oymuﬂtur. Ayr›ca faﬂist karakterli ceza yasalar›n›n alt›nda âdeta
kuﬂdili ile konuﬂmak zorunda kalan Sol’un, ç›k›ﬂ yolu olarak cumhuriyet elitlerinin diliyle sosyalizmi anlatmaya çal›ﬂmas› da bu de¤irmene ister istemez
su taﬂ›m›ﬂt›r. So¤uk savaﬂ koﬂullar›nda, ancak sosyalist bir ülkede sosyalist
gerçekçili¤in olabilece¤ine inananlar›n da, onlara kat›lmayanlar›n da; hatta
toplumun ac›lar›na duyarl› olmaya kadar indirgenmiﬂ bir tutumu savunanlar›n
bile “toplumcu gerçekçilik” ifadesini kullanmas›, bir yan›yla bir sempatiyi
gösterirken öte yan›yla kavram karmaﬂas› yaratm›ﬂt›r...
Bir tarafta Anadolu’da halk›n yüzy›llard›r konuﬂtu¤u dil, di¤er tarafta
egemenlerin uydurdu¤u “öztürkçe” ikileminde kalan Sol’un önemli bir kesimi, ne hazin özellikle 60’l› y›llardan sonra egemenlerin dayatt›¤› yapay dili
benimser olmuﬂtur. Karacao¤lan’›n, Nâz›m Hikmet’in kulland›¤› yaﬂayan dil
itilmiﬂ, yerine yapay ve ço¤u zaman gerçek anlam›n› kapsamayan “öztürkçe”
tercih edilmiﬂtir. 60’l› y›llardan itibaren ülkeye taﬂ›nan, varoluﬂçuluk “modas›” ve edebiyatta biçimci e¤ilimlerin yay›lmas›, “dilbilir” burjuva ve küçükburjuva ayd›nlar›n bilinçli tutumlar›, devrimci sol e¤ilimlerin ise yeni ve tarihsel sol birikimle buluﬂamam›ﬂ olmalar› sonucunda kültürel çal›ﬂmay› “ikinci s›n›f” bir iﬂ saymalar›, bu ortam›n oluﬂmas›n›n etkenleridir. 70’li y›llarda iﬂ
iyice ç›¤›r›ndan ç›km›ﬂt›r. Art›k entelektüel hayat dil üzerinden tamamen bölünmüﬂtür. Sol’un büyük ço¤unlu¤u “öztürkçe”ci olurken, ›rkç›-muhafazakâr
kesimin önemli bir bölümü ne hazin halk›n yaﬂayan dilini kullanm›ﬂt›r. Üstelik tam tersi olmas› gerekirken. Dil üzerinden, yurtseverlik ad›na, fark›nda olmadan gizli bir mikro-milliyetçilik yap›lm›ﬂt›r. Üstelik bu co¤rafyada Sol’un
kucaklamas› gereken onlarca anadil bulunurken. Zamanla Sol’un kulland›¤›
entelektüel dil, halk›n d›ﬂ›nda, kendi içinde âdeta farkl› bir dile dönüﬂmüﬂ, her
ﬂeyin “öztürkçe”sini bulma sapk›nl›¤› iletiﬂim kurmay› güçleﬂtirmiﬂtir.
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Dil, toplum içinde yaﬂayan ve kendini yenileyen bir yap›ya sahiptir. Ancak bu yenileme d›ﬂtan ve zorlama ile (Kemalist zihniyettin yapt›¤› gibi) yap›ld›¤›nda yamal› bohça gibi s›r›tmakta, özellikle düﬂünce üretiminde büyük
güçlükler oluﬂturmaktad›r. Kavram ve terimlerin “öztürkçe”sini bulma merak› Sol aç›s›ndan gittikçe uluslararas› sosyalist literatürden kopmay› da getirmiﬂtir. Meselâ, uluslararas› sosyalist literatürde “nasyonal sosyalizm” faﬂizme
denk gelir, ama bizde onun “öztürkçe”si “ulusal sol” kavram› farkl› bir ﬂeymiﬂ gibi anlaﬂ›lmakta, ›rkç›l›k böylelikle gizlenmektedir? Dil üzerinde egemenler bilinçli olarak oynamaktad›r. Böylelikle kültürel aktar›m› engellemekte, kültürel faaliyeti bir grup az›nl›¤›n tekeli ile s›n›rland›rmaktad›r. Gerek
egemen kültür politikas› gerekse e¤itim sistemi bunu sürekli beslemektedir.
Kültürel ba¤lar›ndan kopar›lan toplum emperyalist yönlendirmeye daha rahat
adapte olmaktad›r. Çünkü Anadolu’daki halklar›n geleneksel yap›s›nda ilkselkomünizan özellikler hâlâ yaﬂamakta ve bu yap› egemen s›n›f›n yönlendirmelerine ters düﬂmektedir.
Kapitalistleﬂmeyle birlikte emperyalist tekellerin aç›k pazar› haline gelindikçe, dil-kültür politikalar› üzerinde bu sefer de emperyalistler etkilerini artt›rm›ﬂt›r. Zaten dil üzerinde yap›lan onca politika ile yorulan toplum, emperyalizmin dil-kültür sald›r›s›na hepten yenik düﬂmüﬂtür. Kuﬂaklar aras›nda ciddî düzeyde bir iletiﬂim sorunu oluﬂmuﬂ, 40 y›l önce yay›mlanan bir kitab› sözlüksüz okumak nerede ise zorlaﬂm›ﬂt›r.
Emperyalist politikalarla bütünleﬂen kapitalist Türkiye’nin egemen s›n›f›,
“kültürel fetih” ataklar›n›, 12 Eylül y›k›nt›lar› ve “Yeni Dünya Düzeni” batakl›¤› sayesinde 1990’lardan bu yana derinlemesine kurumsallaﬂt›rm›ﬂ bulunuyor. Edebiyattan sanata, bas›n yay›n organlar›ndan yay›nevleri ve yay›n da¤›t›m›na kadar çok önemli alanlarda hâkim duruma geçmiﬂlerdir.
Kültürel çürüme, emperyalizmle, özellikle 24 Ocak Kararlar› (1980) sonras› girilen yeni ve çok yönlü iliﬂkilere paralel olarak salt “cola-burger-jeans”
ile s›n›rl› kalmam›ﬂ; e¤itim, sanat, bas›n ve yay›n alanlar›ndan günlük yaﬂama
kadar her alanda derinleﬂmiﬂtir. Bu süreçte dil politikas›nda özellikle de genç
nüfus hedef al›narak yapay, âdeta çeviri bir dil tutumu, yabanc› sözcüklerin
yayg›n kullan›m› da el alt›ndan desteklenmiﬂtir. Bu durum, tarihten devral›nan
sorunlarla birlikte, maddî de¤erlerin üretimindeki ya¤ma ve sömürünün manevî kültür üretimi üzerindeki yans›mas›n› aç›kça göstermektedir...
S.C. F/7
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‹nsanlar sözcükleri, geçmiﬂten devrald›klar› ve günlük yaﬂamda baﬂ etmeye çal›ﬂt›klar› nesne, olay ve olgular›n deneyimi sonucu oluﬂtururlar; rasgele
bir uydurmayla de¤il. Bir toplumu toplum yapan, üretim yapabilmesidir. ‹nsanlar›n üretim yapabilmesinin baﬂl›ca koﬂulu, gittikçe ilerleyen maddî ve manevî üretim süreçlerinin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak bir dile sahip olmalar›d›r.
Ancak böylelikle bilgiyi depolay›p ileriye aktarabilirler.
“Bunun için dil ve onun geliﬂme kanunlar› ancak toplumun tarihiyle; dilin sahibi, yarat›c›s› ve taﬂ›y›c›s› olan halk›n tarihiyle s›k› ba¤l›l›¤› içinde incelendi¤i takdirde anlaﬂ›labilir.(...) Bu anlamda dil, anlaﬂma ve haberleﬂme
aleti (arac›, ancak toplumsal dokunun canl› bir parças› olarak, arac›...b.n ) oldu¤u kadar, toplumun bir mücadele aletidir de.”1
Yak›n geçmiﬂte ve günümüzde “statüko”ya hizmet eden birçok idealist
ö¤reti (baﬂta neopozitivizm, yap›salc›l›k, postyap›salc›l›k vb.) felsefe ve toplum sorunlar›n› dil ve mant›k çözümlemelerine indirgemeye çal›ﬂ›yor. Dil düﬂünceden, düﬂünce gerçeklikten ve düﬂüncenin s›nanmas› demek olan bilinçli
insan eylemlili¤inden kopar›l›yor.
Bu yüzden, bir toplumun dilini yoksullaﬂt›rmak, onu özenti yabanc› sözcük ve söz kal›plar›yla yozlaﬂt›rmak, asl›nda düﬂünceyi dolays›yla eylemselli¤ini k›s›rlaﬂt›rmak demektir. Bütün bunlara karﬂ› bir mücadelemizin, titiz bir
dikkatimizin olmas› gereklidir.
Ama bunu yaparken “öztürkçecilik” yanl›ﬂ›na da düﬂmemeliyiz. Bizler,
yaln›z bir avuç “entelektüele” de¤il, içtenlikle çaba harcayan bütün okurlara
ulaﬂmak isteriz. Bir parças› oldu¤umuz iﬂçi s›n›f›n›n, sokaktaki, fabrikadaki,
tarladaki, gecekondudaki insan›n dili temeli üzerinde ve onu yükseltmeye çal›ﬂarak hareket ederiz. Dilin ar›nmas›, geliﬂmesi, yaz›l› dil ile sözlü dil ve anlat›m aras›ndaki “uçurum”lar›n giderilmesi toplumsal geliﬂme sürecinin parças›d›r, yukar›dan aﬂa¤›ya dayatma ile yap›lamaz. Nitekim burjuva bir yönelim olarak “öztürkçecilik” ak›m› genellikle küçükburjuva sol ve kemalist çevrelerde etkili olmuﬂ, emekçiler ve emekten yana sanatç›lar, Türkçe’nin yeni
ifade olanaklar›n›n araﬂt›r›lmas› çabas›nda ancak iﬂine yarad›¤› kadar›n› benimsemiﬂtir. Ayr›ca o ak›m›n benimsetti¤i kimi sözcüklerin ne pahas›na benimsendi¤i de araﬂt›r›lmay› bekleyen bir konudur.
Nâz›m Hikmet ﬂöyle diyordu: “Öztürkçe cereyan›nda ﬂoven ve k›s›r taraflar yok de¤il, var. Bununla beraber, Türkçe’ye baz› yeni ve tutacak kelimeler
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de getiriyor ve getirecek.(...) Sen de bilirsin ki millî yaz› dili, millet denilen
olay›n ortaya ç›k›ﬂ›yla ﬂekilleﬂir.”2
Örne¤in bugün “yazar” yerine “edip” sözcü¤ünde ›srar etmenin anlam›
kalmam›ﬂt›r, halk vermiﬂtir o karar›. Ama edebiyat sözcü¤ü “yaz›n” karﬂ›s›nda yerinde kalm›ﬂt›r. Demek ki sözcükleri seçerken ölçümüz, üretici güçlerin
geliﬂim düzeyiyle belirlenen zihinsel üretimle birlikte tarihselli¤i içinde “dilin
sahibi, yarat›c›s› ve taﬂ›y›c›s›” olan halk olmal›d›r. Bir baﬂka örnek olarak; ak›l
sözcü¤ünün karﬂ›l›¤› olarak kullan›lan “us” ayd›n kesim d›ﬂ›nda yayg›nlaﬂamad›¤› gibi sözlü kullan›m› “uysall›k”, “yola gelmek”, “uslanmak” anlam›na
çekildi¤i için kavram karmaﬂas› da yaratmaktad›r. Bir felsefe kitab› çevirisinde söze “düﬂünen us” diye baﬂlanmas›na hala al›ﬂam›yoruz, çünkü bu türden
kullan›mlar, dilin kendi iç mant›¤›yla çeliﬂip çeliﬂmedi¤ine bak›lmadan, çalakalem yaz›l›p bas›l›yor. “Us” ak›l oldu¤una göre, ak›l da “düﬂünebilme yetisi” oldu¤una göre “düﬂünen us” ne anlama geliyor? “Medya” baﬂta olmak
üzere iletiﬂim kanallar›ndan siyasete, sanat alanlar›ndan günlük yaﬂama kadar
dile bir hastal›k gibi yap›ﬂan o “dublaj” Türkçesi’ne bir kaç örnek daha verelim:
“evinde hisset”, “çay, kahve, banyo almak”, “müzik yapmak”, “kes ﬂunu!” (günlük yaﬂamdan).
“Kaç para riske ettiniz?”, “senin için üzgünüm”, “baﬂ›n büyük belada,
dostum”, “çok iyi hissediyorum”, “ﬂaka ediyor olmal›s›n”, “sorun yok” (‘not
problem’) vs. ( T.V. den) 3
“Rahmetli annem, babamdan çok daha ak›ll› bir kad›nd›, dedim.”, “yine
de ama, akl›m›n bir köﬂesiyle...”, “avluda uçuﬂan güvercinlerin kubbenin
içinde t›nlayan kanat ﬂak›rt›lar›...” vs. (Nobel’li postmodern Türk büyü¤ü Orhan Pamuk’un “Benim Ad›m K›rm›z›” roman›ndan).
Ülker örne¤in beﬂtaﬂ oyn›yan üç çift ismi uzayda ül olarak / Gün boyu
m›zrak oniki saati ﬂu var m› bilmedi¤imiz / Varmak düﬂsel k›p›rt›ya böyle nelere uyup kal›nca / Baﬂl›yor yoksa bir ay olarak otuz baﬂl› otuzlara” ... (‹kinci
Yeni ﬂiirlerinden biri Ö. ‹nce’ye ait).
Örnekleri daha fazla uzatmadan k›saca, dil ve anlat›ma dair tutumumuz
okura, sanat›m›za ve tarihsel sürece karﬂ› sorumlu oldu¤umuzu unutmadan
yazmaya hassasiyet göstermek olacakt›r. Elbette her yazar›n kendine özgü bir
üslûbu olmas› beklenir. Bizim vurgulamak istedi¤imiz, kiﬂisel üslûp d›ﬂ›nda,
bütün yaz›larda ortaklaﬂabilecek genel do¤rulardan ibarettir:
99

 Sanat Cephesi

a) Özellikle kültür, sanat, estetik, eleﬂtiri konulu düzyaz›larda aç›kl›k ve
ayd›nl›k ile derinli¤i ve inceli¤i birleﬂtirmeyi,
b) Anlat›rken, hangi durumdaki bir kültür-sanat ortam›ndan, ne durumdaki bir okur kitlesine seslendi¤imizi düﬂünmeyi; yaz›m›z›n kurgusuna bir de bu
gözle bakmay›, canl›, ak›c› ve belli bir çaba sonucu anlaﬂ›labilir olmay› ve son
olarak,
c) Uluslararas› sosyalist literatürden kopmadan, estetik biliminin uluslararas› dili ve estetik yarat›m›m›z›n co¤rafi diline üretim ve yarat›mlar›m›zla
katk› getirmeyi amaçl›yoruz.
‹nan›yoruz ki, düﬂünce ve duyarl›l›k ak›ﬂ›m›z› ne kadar dam›t›r, netleﬂtirirsek, onun canl› biçimsel tamamlay›c›s› olan anlat›m›m›z da o kadar duru ve
anlaﬂ›l›r olacakt›r.
Düﬂünce, duyarl›k ve eylemle ayr›lmaz bir bütünlük gösteren dil, kültürel
geliﬂime yard›m etti¤i gibi insanlar› toplumla do¤ruluk, iyilik ve güzellik aç›lar›nda buluﬂturur, toplumun üretti¤i bilgileri saklayarak gelecek kuﬂaklara
aktar›r ve o bilgileri yeniden üst düzeyde üretmeye olanak sa¤lar. Emekten yana taraf olan Dergi’miz, bu aç›dan eme¤in kurtuluﬂu mücadelesi yolunda art›k kabul görmüﬂ bilimsel kavramlar› kullanmay› dilde süreklilik aç›s›ndan
do¤ru kabul edecek ve iﬂçi s›n›f› ve geniﬂ emekçi kitleleriyle iyi bir iletiﬂim
kurmaya özen gösterecektir.
Sanat Cephesi
Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi
25 Eylül 2009

Notlar:
1 J. Stalin, Marksizm ve Dil, s.55, 56, Sosyal Yay.
2 Nâz›m Hikmet, Sanat ve Edebiyat Üstüne, (Haz. Aziz Çal›ﬂlar), s. 96, Bilim ve Sanat
Yay.
3 F. Hepçilingirler, Türkçe ‘Off’, Remzi Kitabevi Yay.
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Hasan Öztürk
Beslediklerinin Tiyatrosu -I-

Salihli Belediyesi’nin düzenledi¤i bir oyun yazma yar›ﬂmas›nda seçiciler
kurulu baﬂkanl›¤›n› yapan, tiyatronun ünlü hocas› Profesör Özdemir Nutku’yla
karﬂ›laﬂt›¤›mda kendisine, Yeni Düﬂün dergisinde yay›mlanan “Cezaevinde Bir
Tiyatro” adl› yaz›m› verdim. Baﬂl›k ilgisini çekti ve hemen okudu. “Bu yaz›y› fotokopisini çekip arﬂivime koyabilir miyim Hasan?” diye sordu. “Sizin için getirmiﬂtim zaten” deyince de çok mutlu oldu. Verdi¤im yaz› hakk›ndaki görüﬂlerini
ﬂöyle aç›klad› Hoca: “Bilebildi¤im kadar›yla böyle bir deney dünya tiyatrosunda
ilk kez oluyor. Bunu yaz›ya döküp yay›mlatman çok iyi olmuﬂ. Tiyatro tarihine
ait çok önemli bir belge bu.”
Ayn› ﬂeyi de¤iﬂik biçimde yönetmen dostum Y›lmaz Onay da söylemiﬂti bana. 12 Eylül’de tutukluyken yapt›¤›m›z tiyatro çal›ﬂmalar›n› kendisine anlatt›¤›mda o da konuﬂtuklar›m› kesinlikle yaz›p bir dergiye göndermemi, bu konulanlar›n belge olabilmesi için yaz›ya dökülmesi gerekti¤ini, böyle bir deneyin dünya tiyatro tarihi için çok önemli oldu¤unu söylemiﬂti. Olay neydi de bu iki önemli tiyatro adam›n› heyecanland›rm›ﬂt›?
12 Eylül’ün o karanl›k günlerinde ülkemizin illerinden birinin emniyet müdürlü¤ünde kurulan iﬂkence tezgâhlar›ndan insanlar geçirilirken, yine bir avuç
insan kiﬂi ayn› yerde çok de¤iﬂik ﬂeyler yapm›ﬂ, bir amatör tiyatronun temelini
atm›ﬂt›. Bu sözünü etti¤im emniyet müdürlü¤ünde resmî rakamlara göre üç, gayri resmî rakamlara göre çok daha fazla insan sorgular› s›ras›nda ölmüﬂtü; Dostum
Avukat Ahmet Hilmi Feyzio¤lu da bu ölenlerden biriydi.
Elli gün olmuﬂtu operasyon baﬂlayal›. Polisler iﬂlerinin bitti¤ine, yahut ellerinden baﬂka ﬂey gelmeyece¤ine inand›klar› için operasyonlar› ve sorgular› bitirmiﬂlerdi. Elli gün önce, ilk al›nan ve o günden beri gözleri ba¤l› olan kiﬂiyi, di¤er arkadaﬂlar›n›n kald›¤› nezarethaneye indirdiklerinde, bu saç› sakal› birbirine
kar›ﬂm›ﬂ, gözba¤›ndan kurtulup günler sonra gözlerine dolan ›ﬂ›ktan rahats›z olan
101

 Sanat Cephesi

orta yaﬂl› adam gördüklerine baﬂtan inanamad›. Ço¤unun yüzünü ilk kez gördü¤ü kalabal›k, baﬂtan kendisini merakl› bak›ﬂlarla süzmüﬂler daha sonra da ona nezarethanede bir ﬂilte ve bir yast›k vererek rahat etmesini sa¤lam›ﬂlard›.
Senin için bir ﬂeyler haz›rlad›k diyen, daha önce tan›mad›¤› gençler, gerçekten baﬂar›l› birkaç skeç ve parodi gösterisi yapt›lar. Oyunlar› daha çok Aziz Nesin f›kralar›ndan uyarlanm›ﬂt›. Orta yaﬂl› adam çok yorgun oldu¤u için gözlerinin kapanmas›na engel olamay›p uyudu. Uyand›¤›nda kendisine o gösteriyi yapan gençlerle tan›ﬂt›, hepsi çeﬂitli fabrikalarda iﬂçi olarak çal›ﬂ›yorlard›.
Nezarethanenin kap›s›na nöbetçi koyarak bir gösteri daha yapt›lar gençler.
Gerçekten çok yetenekliydiler, profesyoneller gibi oynuyorlard›. Hiç birisi do¤ru dürüst tiyatroya da gitmemiﬂti.
Aradan on üç gün geçti, her gün çeﬂitli gösteri yapan bu gençlerin bulundu¤u grubun içinde açl›ktan, yorgunluktan ve havas›zl›ktan peﬂ peﬂe dört kiﬂi düﬂüp bay›l›nca, emniyet müdürlü¤ünden askeri birliklere sevk edildiler. Buraya
geçici olarak yerleﬂtirilen grup daha sonra da Gölcük’e Donanma Komutanl›¤›’na gönderilecekti. Doksan iki kiﬂi bir ko¤uﬂtayd›lar. Gösterilerini burada sürdüren oyuncu grubunun repertuarlar› tükendi¤inden ayn› skeç ve parodileri yinelemeye baﬂlam›ﬂlard›; bu da izleyicilere eski coﬂkuyu vermiyordu.
Sorgudan en son indirilen orta yaﬂl› adam düﬂündü. Bir ﬂeyler yapmal›yd›.
Kendisine, ﬁair Hasan Hüseyin Korkmazgil de içlerinde olmak üzere birçok dostu bir ﬂeyler yazmas›n› önermiﬂlerdi. Bu önerileri çeﬂitli bahanelerle kabul etmeyen adam, ﬂimdi uzun y›llar hapis yataca¤›n› da düﬂünerek bir ﬂeyler yazman›n
tam s›ras› diye düﬂündü. Örne¤in k›sa bir komedi yazarak böyle bir ﬂeye baﬂlayabilirdi. Üstelik tiyatro sanat›na yabanc› de¤ildi. Bir ﬂirkette Muhasebe Müdürlü¤ü yaparken, Ça¤daﬂ Sahne’de arkadaﬂlar›n›n ricas›yla as›l iﬂine ek olarak ﬂirket
müdürlü¤ü yapm›ﬂ, bu s›ralarda Y›lmaz Onay kendisinden oyun yazmas›n› istemiﬂ, o böyle bir ﬂeyi kabul etmemiﬂti. ﬁimdi bir ﬂeyler yazmay› düﬂünüyordu
ama, ne kalem ve ne de ka¤›t vard›, olsa bile askerler yazd›rmazlard›. Birlik komutanl›¤›ndan ailelerine mektup yazmak için kâ¤›t kalem istediler. Ald›klar› kâ¤›tlardan bir k›sm›n› ve kalemlerden de birini saklad›lar. Oyuncular çok heyecanl›yd›lar, yaz›l› bir metni sahneleyip oynayacaklard›. Bir de ad bulmuﬂtu Orta Yaﬂl› Adam onlara: “B‹T”. Toplulu¤un ad›n›n aç›l›ﬂ› ﬂuydu: “Bursa ‹ﬂçi Tiyatrosu.”
Oyunu yaz›p bitirmiﬂti Adam. Yatak olarak kullan›lan kampetleri y›¤d›klar›
bölümün arkas›nda kendilerine bir prova yeri ayarlayan B‹T toplulu¤u provalara
baﬂlad›klar› gün askerlerce ko¤uﬂlar› bas›l›p arama tarama yap›ld›. Oyunun tektsini kampetlerin alt›na do¤ru f›rlatt›lar. Bulunamaz sand›klar› oyun metnini as102
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kerlerden biri görüp ç›kard› ve baﬂlar›ndaki baﬂgardiyan olarak görev yapan çavuﬂa verdi. Umutlar› y›k›lm›ﬂt› ve onun da ötesinde kurallar› çi¤nedikleri için cezaland›r›labilirlerdi. Beklemekten baﬂka çare yoktu, onlar da öyle yapt›lar ve
beklemeye baﬂlad›lar. Bu arada da ko¤uﬂ sözcüsünü Baﬂgardiyana gönderip bir
yoklama yapmas›n› istediler.
Ko¤uﬂ sözcüsü yar›m saat sonra elinde oyun tekstiyle dönünce çok sevindiler. Ko¤uﬂ sözcüsü, Çavuﬂ’un odas›na girdi¤inde, yan›nda iki erle Çavuﬂ, yaz›lan skeci okuyor hep birlikte kahkahalarla gülüyorlarm›ﬂ. Ko¤uﬂ sözcüsünü görünce hemen ciddileﬂip metni saklayan Çavuﬂ yan›ndaki erlere d›ﬂar›ya ç›kmalar›n› söylemiﬂ. Ko¤uﬂ sözcüsü arkadaﬂlar› manzaray› görünce biraz rahatlam›ﬂ,
metinde ne yaz›yor acaba onlar› bu denli güldüren, diye de merak etmekten kendisini alamam›ﬂ. Metni geri isteyen sözcüye Çavuﬂ: “Böyle ﬂeyler burada yasak,
idareye vermezsem bu metni benim baﬂ›m belaya girer,” demiﬂ. Sözcü, böyle bir
ﬂeyin yasakl›¤›n›n saçmal›¤›ndan söz ederek karﬂ›s›ndakini ikna etmeye çal›ﬂ›rken, Çavuﬂ gülmüﬂ ve: “ Boﬂuna yorulma be Hoca, ben de devrimciyim. Üstümüzde böyle asker elbisesi oldu¤una bakma,” demiﬂ ve teksti hocaya verirken:
“Dikkatli olun, hem benim, hem de kendi baﬂ›n›z› derde sokmay›n,” diye tembihlemiﬂ.
B‹T toplulu¤u skeci oynad›¤›nda çok be¤enilince hemen Orta Yaﬂl› Adam’a
ikincisi sipariﬂ edildi. Adam, bu kez bir oyun yazmaya karar verdi. Çavuﬂ’un yard›m›yla ka¤›t kalem de bulundu. Çavuﬂ kendisi gibi sosyalist olan bu toplulu¤un
12 Eylül koﬂullar›nda böylesine mutlu olduklar›n› görünce çok sevinmiﬂti. ‹ki askerle birlikte kap› aral›¤›ndan o da izlemiﬂ skeci, tutuklulardan daha çok gülmüﬂtü. ‹kinci oyun bir yandan yaz›l›p bir yandan da yaz›ld›¤› kadar›yla prova yap›l›yordu. Anlaﬂma gere¤i Çavuﬂ’un baﬂ›n›n komutanlar›yla derde girmemesi için,
oynanmak için yaz›lanlar oyuncular taraf›ndan hemen ezberleniyor ve ezberlendikten sonra da metinler küçük küçük y›rt›l›p helâya at›l›yordu. Oyunun ad›: “Ali
Havran Do¤ru Davran”d›. Bu oyunun yaz›lmas›n›n amac› bir yandan gülmeye
çok gereksinimi olan tutuklular› güldürürken bir yandan da Komün yaﬂam›ndaki
aksakl›klar› gidermekti. ‹nsanlar›n ço¤u komün yaﬂam› nedir, kolektif yaﬂam nas›l olur bilmiyorlard›.
‹kinci oyun da çok be¤enildi. Tutuklularla birlikte levaz›m bölü¤ünün on iki
askeri de izlemiﬂti oyunu. Üçüncü oyun yetiﬂir miydi acaba? Önleri bayramd›, ilk
bayramlar› buruk geçecekti, bunu çok iyi biliyordu Orta Yaﬂl› Adam. Hiç vakit
geçirmeden üçüncüyü yazmaya baﬂlad›. Gece yaz›yor ve hemen sabah›n erken
saatinde sahne çal›ﬂmas›na koyuluyordu. Tüm ko¤uﬂ heyecanla yeni oyunu bek103
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lerken Levaz›m Birli¤i askerleri de ayn› heyecanl› bekleyiﬂ içerisindeydiler. Bölükteki askerler oyunu izleyebilmek için Çavuﬂ’un gözüne girmeye çal›ﬂ›yorlard›. 12 Eylül’ün di¤er askeri birliklerine benzemeyen bu levaz›m bölü¤ü ve sosyalist Çavuﬂ sayesinde günler çok zor geçmiyordu. Ancak baz›lar›n›n gözalt›na
al›n›ﬂ› 90 günü geçmiﬂ, halen Yarg›ç karﬂ›s›na ç›kar›lmam›ﬂlard›. “Anneni öpen
kad›, kimi kime ﬂikâyet edeceksin,” günleri yaﬂan›yordu tüm ülkede. Evren ve
çevresi duysa “beslemeyip ast›klar›” içeride tiyatro yap›yorlar ve a¤›z dolusu gülüyorlar, ne derlerdi acaba?..
Bayramd› ve oyun vard› yine Levaz›m Birli¤inde. Oyunun anonsunu yapacak olan arkadaﬂlar› gereken bilgileri yazarken do¤al olarak oyunun ad›n› sormuﬂtu Orta Yaﬂl› Adam’a. Adam öylece kald›; gülsün mü a¤las›n m› bilemiyordu. Öylesine zahmetle haz›rlad›klar› ve on dakika sonra oynanacak olan oyunun
ad› yoktu. Oyunun ad›n› koymay› unutmuﬂtu telaﬂtan. Çok düﬂünmediler ve oyunun ad›n› orac›kta koydular: “Ads›z Oyun”.
O akﬂam ko¤uﬂ sakinlerinin d›ﬂ›nda otuz yedi levaz›m askeri daha vard› salonda seyirci olarak. Sahnenin iki yan›ndaki pencerelerden de iki nöbetçi izliyordu oyunu s›rtlar›nda tüfekleriyle. Oyunun ortas›nda nöbetçilerden biri dayanamay›p kötü adam rolündeki, Reno iﬂçisiyken tutuklanan Zekeriya Çölok’un (Ayberk Çölok’un amcas›n›n o¤lu) yapt›¤› haks›zl›¤a dayanamay›p öyle bir küfür savurdu ki, tüm gözler kendisine çevrilince utand› ve pencereden inmek zorunda
kald› ve oyunun kalan›n› izleyemedi.
Tiyatrolar› rüﬂtünü ispatlam›ﬂt› art›k. B‹T diye bir topluluk vard›. Önemli
olan Orta Yaﬂl› Adam’› ve oyuncular› gidecekleri yerlerde birbirlerinden ay›rmamalar›yd›. Reno, Mako, Sifaﬂ, Polilen, Siemens iﬂçileri hem kendileri e¤leniyor
ve hem de arkadaﬂlar›n› e¤lendiriyorlard›. ‹nsanlar aras›nda geçen olaylar›, insandan insana amatörce anlat›yorlard›. Hakim s›n›flar›n ça¤lar boyuncu korkup
yasaklad›klar›, ülkemizde halen yasaklanan tiyatro sanat›n› ülkenin en tehlikeli
insanlar›, yani Komünistler 12 Eylül koﬂullar›nda yapabiliyorlard›. Gerçekten
devlet böyle insanlar› beslememeliydi!..
Baz›lar› gözalt›na al›nal› doksan dokuz gün olmuﬂtu. Bu süre içerisinde Yarg›ç karﬂ›s›na ç›kar›lmam›ﬂlard›. Birer dilekçe yazd›lar ve komutanl›¤a verdiler.
Dilekçeler yerini bulmuﬂ, yasal haklar› olan doksan günde yarg›ç karﬂ›s›na ç›kar›lma istekleri kabul edilmiﬂti.
Yarg›ç karﬂ›s›na ç›kar›ld›lar ama onun yüzünü göremediler. Pencereden d›ﬂar›ya bakan yarg›ç arkas› dönük olarak hiç yüzlerine bakmadan tutukluluklar›n›
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ensesiyle yüzlerine karﬂ› okudu. Tam B‹T için bir parodi malzemesiydi bu. F›rsat› kaç›rmay›p, k›sa zamanda böyle bir mahkeme sahnesi yaz›p oynad› topluluk.
‹kiﬂer ikiﬂer zincirlenip Gölcük’e do¤ru yola ç›kar›ld›klar›nda, Mustafa Palaz, Zekeriya Çölok, Bülent Yalç›n, ‹negöl’den Ender, Mehmet Düzgün, Mudanya Siemens’ten Kostik Nuri ve di¤erleri Ads›z Oyun’un ezberlerindeki repliklerini birbirlerine f›s›ld›yorlard›. Di¤er arkadaﬂlar› f›s›ldananlar› duydukça mutlu
mutlu gülümsüyorlard›. Onlar› Gölcük’e götüren polisler durumu anlamaya çal›ﬂ›yorlard› ama bir ﬂey anlayam›yorlard›. Hapis yatmaya de¤il de sanki dü¤üne gider gibi halleri vard› otobüsteki birbirlerine zincirlenmiﬂ olan bu insanlar›n…

Desen: Abdullah Top

Orta Yaﬂl› Adam, dudaklarda gülücüklere, polis otobüsünün içerisinde uçuﬂan repliklere bakt›. Onca ›srara karﬂ›n niye bugüne dek yazmad›¤›n› düﬂünüp
üzüldü. Dertlerini unutup birbirlerine oyunlarla ilgili esprileri f›s›ldayarak an›msatan ve a¤›z dolusu gülen arkadaﬂlar›na bir süre sessizce bakt› ve: “‹yi ki yazmaya baﬂlam›ﬂ›m.” dedi kendi kendine…
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B‹R HALK OYUNUNA ‹ZDÜﬁÜM
Y›ld›zlar›n kavurdu¤u, topraklar üzerinde
Tutunuyoruz direncimize okyanusun ritmiyle.
ﬁemmamme!…… ﬁemmamme!……
Umut ya¤murlar›nda ﬂafaklan›rken yüreklerimiz
Mavi da¤lar›na ülkemin k›z›l baharlar çalmada teller…
ﬁemmamme!……ﬁemmamme!……
Ac›m›z haz verirken sürüngen öfkemize
Kaﬂ›yoruz sark›t ve dikitini karars›zl›¤›n.
ﬁemmamme!…… ﬁemmamme!……
Azg›nlaﬂm›ﬂ çizgiler solluyor ufuklar›
Sal›n›yor saydam kuﬂkulara soluklar›m›z.
ﬁemmamme!…… ﬁemmamme! !……
Y›ld›zlar›n potas›nda eriyor k›l pay› yan›lg›lar
Tedirginliklerin çözüyoruz dar yakas›n›...
ﬁemmamme!…… ﬁemmamme!……
Pusulam›zda inat, çeke¤imizde direnç ve istencimiz
Ad›m ad›m ay›kl›yoruz gölgelerin saltanat›n›.
ﬁemmamme!…… ﬁemmamme!……
ﬁahan uçuruyor vuruﬂlar›m›z kavgan›n doru¤una
Söküyor da¤lar›n kaﬂ›nda karanfil duruﬂlu seher.
ﬁemmamme!…… ﬁemmamme! !……
ﬁimdi sürme zaman› ateﬂe sabr›m›z›
Tokma¤›n davula indi¤i hengâmede.
ﬁemmamme!…… ﬁemmamme!……
ﬁemmamme!…… ﬁemmamme!……
Ali Ziya Çamur
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Hüseyin Gül
Eylemci

‹ﬂi yaratan emek ve Tanr›’n›n kendisidir eme¤i yaratan ak›l. Eme¤in elçisiydi Eylemci. Onu yok etmek olas› de¤il. Dalda yaprak, toprakta çimen,
ar›da bal gibi her zaman, eylem içindeydi Eylemci.
Günler, sessizli¤in içinden diklenerek ç›k›yor ve aylar, y›llar yaﬂam›n kör
yerinden ayd›nl›¤› al›p götürüyordu. Kargalar bile aklanm›ﬂ da ak güvercin
kendi donunda uçam›yordu. Zamane cad›s› baykuﬂlar saraylara tünemiﬂ. Korkular›n içinde beyaz› kirlenmiﬂ duygular›n, ak›lda yürek mi kalm›ﬂ.
Küplere binmiﬂ karanl›¤›n askerleri dörtnala sürüyor. Gökyüzünü öyle
kesip biçiyor ki rüzgar›n önünde ›sl›k çal›yor öfkesi. Nal sesleri yollar› dövüyor. Dizginlerini çekti biri, bindi¤i alametin. Dik baﬂl› adam›n önünde durdu.
Hesaplay›p gözetlemiﬂ gibi, ne yapaca¤›n› biliyordu. Sar›¤›n› düzetti ve kuﬂa¤›n›n içinden ç›kard›¤› tabancas›n› do¤rulttu.
“Sen ayk›r›s›n” deyip teti¤i çekti. Sonra da, karanl›¤› karanl›¤a sürüp gitti.
Göre göre;
Yollar deli deli köﬂeleri dönerken, ne sevdalar vurulup önümüze düﬂüyor.
Korkuyla yat›p kalk›yor ve kendileriyle yüzleﬂmeye yürekleri yetmiyor duygular›n.
Karanl›k, dehﬂet içinde bir yaﬂama k›ym›ﬂ, zaman› sürüp gidiyordu.
Adam y›k›l›p düﬂmüﬂ kald›r›ma. Üstüne gazeteler örttüler.
“Göre göre, bile bile bir korkakl›k ve yüzsüzlük içinde bir vahﬂet bu” diye düﬂündü Eylemci.
Bir bulut gölgesi düﬂünce pencerenin yüzüne, kaﬂlar› çat›lm›ﬂ duygular›yla perdeyi bir ucunda tutup s›y›rm›ﬂ, d›ﬂar›ya bak›yordu Eylemci. Büyük bir
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kalabal›k dolmuﬂtu caddeye. Gündüzün köründe vurulup kald›r›ma düﬂen can,
yatt›¤› yerden kalkm›ﬂ, binlerce sevdal›s›yla ve sayg›n bir sessizlik içinde yavaﬂ, yavaﬂ gidiyordu. Öncekiler gibiydi. Ayn› sevda, ayn› gö¤ün y›ld›z› ve yar›nlar›n umudu hep ayn› yerinden vuruluyor. Ve gene yüzlerce, binlerce yürek, öfkesini içinde büyüterek yürüyordu. Gö¤ün k›r›ﬂ›k yüzünü y›rtacakm›ﬂ
gibi çekiyor ve geriyorlard› dört bir ucundan sessizce.
“Bu kaç›nc›?” dedi pencereden bakan Eylemci öfkeyle.
Üzgün ve yorgun, umutlar› yaral›yd›. Düﬂüncelerinin üstüne duygular›n›
yavaﬂça örttü ve gözlerini iç dünyas›na açt›. Her zaman böyle, yaﬂananlar› kalemine yükler, ka¤›t üzerine kurﬂun dökerdi sözcüklerle, yüzsüzlerin yüzü k›zar›ncaya kadar u¤raﬂ›rd›. Ac›lar›n elinden tutup sevdalara götürür ve umutlar›na sahip ç›k›ls›n isterdi. Aç›k, seçik ve özgürce yaﬂamak onun tutkusuydu.
Yaﬂam›n anlam›n› göstermek için ne zaman baﬂ›n› dikse ve yüzünü bir eyleme dönse, karanl›¤›n öfkesi düﬂerdi önüne.
Yalan›n gölgesinde yaﬂayanlar›n korkular› bitmez ve onlar›n vazgeçilmez mekân›d›r karanl›k.
Gerçe¤in bilincinde yaﬂamaksa bir baﬂkad›r ve kendini sak›nmazd› Eylemci. Dokundukça bam teline, günahlar›n› ç›kar›p dökerdi ﬂeytan›n önüne.
Ak kâ¤›t üstüne s›¤mazd› öfkesi. ‹natç› duruﬂuyla güçlenen duygular› yana, yak›la ayd›nl›¤› ço¤alt›rd›. Sonunda karanl›¤›n korkusu oldu Eylemci.
Ne kald› geçmiﬂten geriye diye düﬂündü ve efkâr›n› ald› yürüdü. Biliyordu, sokaklar döne döne giderken, köﬂeler pusudayd›.
Kandillerin ›ﬂ›kl› gölgesinde üç ka¤›t açm›ﬂlar, “bul karay› al paray›” diyorlar ve gözleri doymuyordu.
Ac›larla kalemini yontarken Eylemci;
“Gene mi sen” dedi, önüne dikildi karanl›¤›n askeri.
“Evet” dedi eylemci ve yüre¤inin sesiyle kelimeleri kurﬂun gibi s›kmaya
baﬂlad›;
“Daha bin y›l geçse, Âdemo¤lu’nu adam etmeye yetmez gücünüz. Ayd›nl›¤› de¤il, korkular›n yüre¤inde karanl›¤› emzirip büyüttünüz.”
Kalemini do¤rulttu eylemci, bir savaﬂç› yüre¤i ve ustal›¤›yla foyas›na dokundu. Aç gözlü efsanenin kan› damlay›p akt› yeﬂil, yeﬂil.
Karanl›¤›n askeri iﬂaret parma¤›n› do¤rulttu;
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“Görürsün” dedi ve kaﬂ›n› çat›p öfkesini gösterdi. Sonra da kenara çekilip yolunu açt› ve arkas›ndan anlaml› bir ﬂekilde kafas›n› sallad›.
Dar sokaklarda döne döne giderken Eylemci, köﬂelerden sak›narak geçiyordu. Ama nereye kadar bilemiyor. Nas›lsa bir gün duygular, akl›n yüre¤ine
inecek ve Dünya bir baﬂka dönecek diye umuyordu.
Ne yaz›k ki;
Üretilen korkular›n gücüyle, ayr›cal›kl› dünyalar›n› kurmuﬂ hokkabazlar
ve süpürgeye binmiﬂ cad›lar, ﬁeytan’a pervane olmuﬂ, döne döne yaﬂam› tüketiyordu.
Karanl›¤› sürenler kim, yöntemleri ne? Akl›n ve duygular›n gafleti içinde, ne zaman ve kime s›ra gelecek bilinmiyordu.
Gün bu gün;
Ve saati gelmiﬂti sanki. Nal sesleriyle yollar› döve döve geliyordu karanl›¤›n askerleri. Bindi¤i alametin dizginlerini çekti ve eylemcinin önünde durdu içlerinden biri. “Görürsün” demiﬂti hani, baﬂ›n› sallam›ﬂt› arkas›ndan. Ayn› sesi duyar gibi oldu. “Görürsün” demesi kulaklar›nda ç›nlad› eylemcinin.
Küflü diﬂleri ve küfürlü duygular›yla s›r›tt› karanl›¤›n askeri. Sar›¤›n› düzeltti ve kuﬂa¤›n›n içinden ç›kard›¤› tabancas›n› do¤rulttu;
“Sen ayk›r›s›n” deyip, teti¤i çekti.
Ve öncekiler gibi karanl›¤› karanl›¤a sürüp gitti.
Toprak, su ve güneﬂin birlikteli¤i üretirken yaﬂam›, bir yandan da tüketir
ama ne azal›r ne de ço¤al›rd› eldeki.
‹ﬂi yaratan emek ve Tanr›’n›n kendisidir eme¤i yaratan ak›l. Eme¤in elçisiydi eylemci. Onu yok etmek olas› de¤il. Dalda yaprak, toprakta çimen, ar›da bal gibi her zaman, eylem içindeydi Eylemci.
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Canol Karagöz

Kemal Urgenç
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Turgay Ulu
Sanat Cephesi Dergisi
Sosyalist Gerçekçi Mevzide Bir Ad›m

Dergi’nin ç›kt›¤› bu süreç, dünya sosyalist hareketinin gerileme pozisyonunu henüz aﬂamam›ﬂ oldu¤u bir süreçtir. Bununla ba¤lant›l› olarak; dünyada felsefe, bilim ve sanat en çorak dönemini yaﬂamaktad›r. Özellikle sanat alan›nda
bir ilerlemeden söz etmek bir yana nispeten bir gerilemenin oldu¤u gözleniyor.
Sosyalizm denemelerinde yaﬂanan geriye düﬂüﬂ sonras›nda ortaya at›lan
kavramlara dikkat edilirse, genellikle bu kavramlar benzer ça¤r›ﬂ›mlar yapan
kavramlard›r. Kapitalizm, Marksizm, endüstriyel, modern vb. gibi kavramlar›n
önlerine birer “post’ tak›s› getirilmiﬂtir. Bu “post” tak›s›yla, an›lan süreç veya
ideolojilerin aﬂ›ld›¤› iddia edilmiﬂ ve art›k yeni ﬂeyler söylendi¤i ya da yeni
ﬂeyler söylenmesi gerekti¤i, b›kt›r›c› bir s›kl›kla vurgulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Yeni ﬂeyler söylendi¤i iddias›yla ortaya ç›kart›lan sanat ürünlerine ﬂöyle
bir kuﬂ bak›ﬂ›yla bakt›¤›m›zda ne görüyoruz? Gerçeklikten kaç›ﬂ, içeriksizleﬂme, anlams›zl›k, hiçbir ﬂeyin ad›n›n konulamad›¤› bir bilinemezcilik, en insani
de¤erlerde bir baya¤›laﬂma, hiçlik, kötümserlik, bunal›m görüyoruz. Üstelik
bunlar›n hiçbirisi yeni ﬂeyler de¤ildir. Bunal›m ve kötümserli¤e övgü yapan sanat anlay›ﬂ›, sosyalist gerçekçilik taraf›ndan bertaraf edilmiﬂti. Sosyalist gerçekçilikte yaﬂanan geri düﬂüﬂ ﬂimdi bu eskimiﬂ anlay›ﬂlar› yeniden ön plana ç›kard›. Olan budur asl›nda.
Postmodernizm iyi-kötü, güzel-çirkin diye bir ﬂeyden söz etmenin mümkün olmad›¤› yönlü bir anlay›ﬂ› toplumdaki sanat camias›n›n a¤›rl›kl› bir kesimine kabul ettirmiﬂ oldu. Okumuﬂ yazm›ﬂ, belli bir alt yap›s› olan insanlar bile
gerçekli¤in bilinemeyece¤i, gerçeklik diye bir ﬂeyin olamayaca¤›n› ciddî ciddî
savunmaya baﬂlad›lar. Peki bunun yerine konulan nedir diye bakt›¤›m›zda; illüzyon, sanall›k, bilinemezcilik vb. ﬂeyler. Bu bak›ﬂ aç›s›, bilimin en basit gerçeklerini inkar etmek anlam›na geliyor. Her bilimci, do¤ada her ﬂeyin karﬂ›t›yla birlikte var oldu¤unu kabul etmek zorundad›r. E¤er iyi diye bir ﬂey yoksa kötü diye bir ﬂeyden de söz edilemez. Ayn› ﬂey güzel ya da çirkin kavramlar› için
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de söylenebilir. Gerçekli¤in tan›m›n›n göreceli olmas› veya iyi-kötü, güzel-çirkin gibi tan›mlamalar›n göreceli olmas› baﬂka ﬂeydir. Bu türden gerçekliklerin
olmad›¤›n›n iddia edilmesi baﬂka ﬂeydir.
Postmodernizm, asl›nda “Marksizm’in eksikliklerini eleﬂtirmek ya da
Marksizm’i aﬂmak” iddias›yla yola ç›kan ayd›nlar taraf›ndan ortaya ç›kart›lm›ﬂ
bir ak›md›r. Postmodern söylemler içinde dile getirilen her ﬂeyin yanl›ﬂ ve ya
kötü oldu¤unu söylemek do¤ru de¤ildir. Bu ak›m›n dünyaya yay›lmas›nda etkin rol oynayan Frankfurt Okulu döneminde yap›lan Marksizm veya sanat
ak›mlar› tart›ﬂmalar›nda kafa aç›c› ﬂeyler söyleyenler de olmuﬂtur. Ancak daha
sonraki süreçlerde, özellikle de sosyalizm denemelerinde yaﬂanan geriye düﬂüﬂlerden sonra postmodern söylem y›¤›n› Marksizm karﬂ›tl›¤› ve daha da ötesine
geçerek tamam›yla toplum karﬂ›tl›¤›na dönüﬂmüﬂtür.
K›saca de¤indi¤imiz bu kaos ortam›nda Sanat Cephesi’nin önemli görevlerinden biri ortaya ç›km›ﬂ oluyor. Gerçekli¤in anlaﬂ›lmas›n› zorlaﬂt›ran, özne
olarak insan› yok eden bu sanat-kültür ortam›nda Sanat Cephesi, gerçe¤in anlaﬂ›lmas›n› engelleyen tüm perdeleri y›rtmak için mücadele edecektir, inatla
gerçekleri içerik ve biçim aç›s›ndan yarat›c› yöntemleri kullanarak ortaya ç›karmaya, görünür k›lmaya u¤raﬂacakt›r. Elbette ki Sanat Cephesi’nin gerçeklik tarifi ya da gerçeklik alg›lamas› mekanik bir alg›lay›ﬂ olmayacakt›r. Sosyalist
Gerçekçili¤e dönük getirilen eleﬂtirilerin baﬂ›nda gerçe¤i foto¤raflamak eleﬂtirisi geliyor. Uygulamada bu türden hatalara düﬂülmüﬂ olabilir. Fakat Marksizm
teorisinde gerçe¤i foto¤raflamak biçiminde yans›tmak diye bir belirleme bulunmuyor. Tam tersine Marksizm’in temeli de¤iﬂtirmek üzerine kuruludur. Sosyalist Gerçekçilik sanat ak›m› gerçe¤in diyalektik materyalist yöntemle alg›lanmas› ve belli bir amaç do¤rultusunda gerçekli¤in de¤iﬂtirilmesini savunur.
Sanat Cephesi Dergisi Nas›l Bir Yer Tutacakt›r?
Ambleminden de anlaﬂ›ld›¤› gibi Sanat Cephesi, sosyalist gerçekçilik zemininin güçlenmesi için u¤raﬂ veren grup, kiﬂi ve kurumlar›n m›zra¤›n› atmas›
için bir kale bir siper rolü oynamay› amaç edinmiﬂtir. Ayn› zamanda da¤›n›k
durumda konumlanan sosyalist gerçekçileri bir merkezde, bir mevzide toparlamak amaçlanmaktad›r.
Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada sanat kültür ortam›na yön veren dergi ve kurumlar sermayenin, reklâm›n ve devletin gücünü arkalar›na alm›ﬂlard›r. Sosyalist
gerçekçilik iddias›nda olan dergiler ise etki alan› aç›s›ndan avuç içi kadar bir
yer tutabilmektedir. Bu durumun nedenleri çok çetrefilli bir konudur.
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Sanat Cephesi Dergisi, sosyalist geçekçili¤in etkisiz kalmas›n›n bir nedeni olan “grup kültünü” k›rmay› amaçlamaktad›r. Bu ne anlama gelir? Bugüne
kadar gelmiﬂ olan ﬂekillenmeyi k›r›p, onun yerine yeni bir kültürü oluﬂturmaya
çal›ﬂmak gibi zor ve uzun erimli bir iﬂ edinmek anlam›na gelir bu.
Sosyalist gerçekçilik alam›, karﬂ› propagandalar›n etkisiyle genellikle sloganc› ve kuru bir içerik savunucusu olarak de¤erlendirilmektedir. Bu türden bir
alg›n›n geniﬂ bir kesim tarar›ndan onay görmesinde gruplar›n da etkisinin oldu¤u yads›namaz bir gerçekliktir. Mevcut gruplar güven veren, kapsay›c› bir kültür atmosferi yaratamam›ﬂlard›r. Tam tersine gruplar›n yayd›¤› kültür, benmerkezci, s›n›f ç›karlar› yerine grup ç›karlar›n› ikame eden bir kültürdür.
Devrimci hareket kültür sanat alan›n› küçümsemiﬂtir. Devrimci hareketlerin içinden yetiﬂen kadrolar, kültür sanat iﬂleriyle u¤raﬂmay› birer lüks u¤raﬂ
olarak görmüﬂlerdir. Hareketlerin içinden, kültür sanat üretimine meyil eden insanlar da ço¤unlukla hareketin d›ﬂ›na ç›km›ﬂlard›r. Dolay›s›yla sanat çizgileri
de genellikle sosyalist gerçekçilik karﬂ›t› bir konuma sürüklenmiﬂtir. Daha
Marx’›n en temel yap›tlar›n› bile inceleyip anlamadan, önüne gelen her kes
“Marksizm’i aﬂmaktan” söz eder oldu. Estetik ölçüler de¤iﬂti. Sosyalist gerçekçi sanatç›lar›n ürettikleri ürünler küçümsenirken, nerede bir absürt, nerede bir
bunal›m, nerede bir saçmal›k üreten yazar varsa be¤eniler bu yöne do¤ru kaymaya baﬂlad›. Yenilgi dönemlerinin en belirgin özelli¤idir bu. ‹yi-kötü, güzelçirkin yer de¤iﬂtirmektedir. Gerçeklik yerine sanall›klar geçirilmektedir. Sanat
Cephesi- Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi böyle bir atmosfer içinden ç›k›ﬂ yap›yor. Önündeki zorluklar›n ne denli büyük oldu¤u ortadad›r. Kar›ncan›n da¤›
delmesine benzer bu. Kar›ncaya, “sen bu cüsseyle koca da¤› nas›l deleceksin”
diye sorarlar etraftan. Kar›nca da, “olsun ben de da¤› delmeye u¤raﬂ›rken ömrümü tamamlar›m” diye yan›t veriyor. Etraftan “bu iﬂ boyunuzu aﬂar” diyenler
çok olacakt›r, iﬂte bunlar› söyleyenlere o kar›ncan›n hikâyesi hat›rlat›lmal›d›r.
Ayr›ca kar›ncalar›n ortak çal›ﬂma yöntemiyle nice mevziler inﬂa ettikleri biliniyor. Umutsuzluk veya rehavet bu iﬂin önünü t›kar.
Yaln›zca kendi dar grubunu ifade eden sanat dergilerinin ömrü uzun olmam›ﬂt›r. Ayr›ca etki alan› da oldukça s›n›rl› kalm›ﬂt›r. Mevcut durumda, sosyalist
gerçekçili¤in temsilcisi olarak kendisini kabul ettirebilmiﬂ bir dergi yoktur. Bu
iddiayla u¤raﬂ veren dergiler de dar grupçuluk anlay›ﬂ›ndan dolay›, kendi çevresiyle s›n›rl› bir alan› tutmuﬂtur.
S.C. F/8
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Naz›m Hikmetlerin kurduklar› “Resimli Ay” dergisi sosyalist gerçekçi cephede bir merkez, bir temsiliyet niteli¤i taﬂ›yabilmiﬂtir. Ya da Sabahattin Alilerin
ç›karm›ﬂ olduklar› “Marko Paﬂa” dergisi sosyalist gerçekçilik alan›nda geniﬂ bir
etki yaratm›ﬂt›r. Bugün, bu iddiayla ç›kan dergiler onlara benzer etkiler yaratmaktan çok uzak durumdad›r. Elbette bu k›yaslamay› yaparken zaman ve koﬂullar›n ayn› olmad›¤›n›n fark›nday›z. Etki alan› geniﬂ olan o dönemin dergileri uygun koﬂullar›n üzerine oturmuﬂtu. Meselâ “Marko Paﬂa”y› sa¤c› yazarlar ele geçirdi¤inde derginin sat›ﬂ› tamamen düﬂüyor. Demek ki bugünkü koﬂullar sosyalist gerçekçilik iddias›nda olan dergiler için pek de avantajl› bir zemin sunmuyor. Bu nedenledir ki; iradi olarak kapsay›c›, nitelikli ve birleﬂtirici bir yer tutabilmek için daha fazla u¤raﬂmak ya da yeni yöntemler uygulamak gerekir.
Sanat Cephesi Dergisi, iç çeperde grupçuluk hastal›¤›na savaﬂ açacak; d›ﬂ
çeperde de kapitalist-emperyalist sistemin dayatm›ﬂ oldu¤u “evrensel kültür’e
karﬂ› savaﬂ açacakt›r. Dünya halklar›na sunulan ve ad›na “evrensel kültür” denilen kültür asl›nda kapitalizmin yoz ve kozmopolit kültürüdür. Savaﬂ açt›¤› ve
y›kmak istedi¤i bu kültürler karﬂ›s›nda gelece¤in kültürü olan sosyalist kültürü
bugünden oluﬂturma çabas› içinde olacakt›r. Yar›n› bugünden kurman›n somut
ifadesi ise yeni tipte kadrolar›n oluﬂturulmas›d›r. Grupçuluk hastal›¤›n› k›rmak
ta bu kadrolar›n oluﬂturulmas› ve oluﬂturma iﬂinin süreklili¤ine ba¤l›d›r.
Sanat Cephesi Dergisi’nin oluﬂturaca¤› iliﬂkiler a¤› bilinçli ve gönüllü
kadrolardan oluﬂmuﬂ bir a¤ olacakt›r. Geçici yol arkadaﬂlar› türünden iliﬂkiler
bu yolculukta fazlaca yarar sa¤lamayacakt›r. Marksist donan›mdan yoksun,
grup ajitasyonu yöntemiyle harekete geçmiﬂ ve sonras›nda da yeni bir kültürle
ﬂekillendirilememiﬂ kadrolar bu yükü uzun soluklu olarak taﬂ›yamazlar. Dergi,
tüm içerik ve biçim görünümüyle mevcutlardan fark›n› en geniﬂ kesimlere kabul ettirebilmelidir. Mevcutlara benzemek, ya da mevcutlar›n yan›na ayn›s›ndan bir rakam daha eklemek ileri ad›mlar atabilmeyi zorlaﬂt›racakt›r.

Dergi’nin uyand›raca¤› ilk intiba önemlidir. Nitelikli bir ç›k›ﬂ ve sonras›nda yürütülecek mücadeleyle, sanat ortam› içinde sosyalist gerçekçi ak›m›n bir
ölçe¤i olmay› hedeflemelidir. Sanat kültür u¤raﬂ› içinde olan grup veya insanlar, sanat ak›m› olarak referans alabilecekleri sosyalist gerçekçilikte bir irade
görmüyor yaﬂamda. Bir eserin de¤erlendirilmesi söz konusu oldu¤unda, ayn›
eserle ilgili birbirinin tersi istikamette olan çok say›da bak›ﬂ aç›s› ç›k›yor ortaya. ‹nsanlar belli bir ölçek oluﬂturmakta zorlan›yorlar. Sanat ortam›na bir kaos
hâkim oluyor. Çok satan eserler, ya da “iyi” diye tan›mlanan eserler genellikle
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reklâm veya sanat ortam›na hâkim olmuﬂ sanat aristokratlar› taraf›ndan belirlenmiﬂ oluyor. Reklâm yapma gücü olmayan ya da sanat aristokratlar›yla bir
ba¤lant›s› olmayan sanatç›, iyi bir eser üretmiﬂ olsa bile bu eser kenarda köﬂede kalmaktan kurtulam›yor.
Sanat Cephesi Dergisi’nin bir ölçek durumuna gelebilmesi için önünde
çok zorlu görevler bulunuyor. Bir kere mevcut ortamdaki tan›mlanamazl›k, anlams›zl›k durumunu yaratan ak›mlarla güçlü bir hesaplaﬂmaya giriﬂmesi gerekecektir. Di¤er yandan geçmiﬂ süreçlerin ikna edici eleﬂtirel bir analizini yapmas› gerekecektir. Bu da yetmeyecektir. Gelece¤in kültürünü bugünden temsil
edebilecek bir güce ulaﬂmas› gerekecektir. Di¤er mücadele alanlar› gibi sanat
alan› da bir güç iﬂidir. Sosyalizm denemelerinin gücü olmasayd› sosyalist gerçekçi ak›m dünya üzerinde bu kadar geniﬂ ve kal›c› etkiler yaratamazd›. Naz›m›, Neruday›, Brechti, Picassoyu vb. ni yaratan bu güçtü.
Sanatta tarafl›l›k ve s›n›fsal bir bak›ﬂ aç›s› oluﬂturulamad›¤›nda ya da “tarafs›zl›k” ilke haline getirildi¤inde içinden ç›k›lamaz bir ortam oluﬂuyor. Mesela, ilgili insanlar›n genellikle dikkate ald›klar›, sinema eleﬂtirmeni Atilla Dorsay, “Tabutta Röveﬂata” filmi için ilk önce kötü bir film oldu¤u yönünde görüﬂ
belirtti. Fakat bu film ödüller almaya baﬂlay›nca bu sefer Atilla Dorsay filimle
ilgili ilk görüﬂünün tersi ﬂeyler yazmaya baﬂlad›. Eleﬂtirmenler ya da sanatç›lar,
piyasa durumuna göre bir estetik ölçe¤i esas al›yorlar. Do¤al olarak ortaya bir
ölçeksizlik ç›k›yor.
Sanat Cephesi Dergisi’nin en önemli görevlerinden biri de sanatsal u¤raﬂ›
gökten yere indirmek olacakt›r. Platon’dan beri akademilere ve fildiﬂi kulelere
hapsedilen sanat u¤raﬂ› yeniden halk›n yaﬂam alan›na, yani yeryüzüne indirilmesi gerekir. Karacao¤lan, Pir Sultan vb. eserleri uzun zamanlar geçmesine
ra¤men hâlâ kitlelerin yüreklerinde etki yapabiliyorsa bunun nedeni yaﬂamla
bütünleﬂik olmas›d›r. Ayaklar›n›n yere basmas›d›r.
08.10. 2009
2 Nolu F Tipi Cezaevi-Kand›ra-Kocaeli
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AYDIN ELLER‹NDE CERAN GEZERD‹*
Ayd›n ellerinde ceran gezerdi

Bir elim harmanda bir elim kanda

Analar al yeﬂil tu¤ra bezerdi

Kanara kurar›z biz de yak›nda

Bac›lar tu¤raya sedef dizerdi

‹riﬂ koç yi¤idim er meydan›na

Sedefin üstüne âyet yazard›

Sultan›n etti¤in koma yanma

‹riﬂ pirim iriﬂ, gör ki olan›

Sultano¤lu leﬂkerine buyurdu

Kurtar muhanetten elde kalan›

Buyru¤unu dört bir yana duyurdu
K›l›ç çald› ana bebe savurdu

Baﬂparmak üstünden bir bulut a¤d›

Yal›m esti her yanlar› kavurdu

Bulut de¤ildi de bir koca da¤d›
Alazlan›p gelen billâh çara¤d›

Vur yoldaﬂ vural›m kavga günüdür

Irahmet çekildi, ok, c›da ya¤d›

Ah›r› evveli gine ölümdür

‹riﬂ koç yi¤idim u¤rular geldi

Sultana paﬂadan muﬂtu sal›nd›

U¤runun solu¤u ba¤r›m› deldi

Leﬂker ortas›nda ziller çal›nd›
Dedemin baﬂ›na ferman k›l›nd›

K›l›ç üﬂürürdü, beyi, sultan›

Bir seher vaktiydi kaddi al›nd›

At›n› koﬂturdu veziri, han›
Biz de helâl ettik bu kuﬂça can›

Sesimi banlasam varabilemez

And verdik yoluna, dökeriz kan›

Gayri benim yüzüm gülebilemez...

‹riﬂ Dede Sultan kavgaya iriﬂ
‹mdi can günüdür gazaya giriﬂ
Ayd›n’da Ortaklar, Karaburun’da
K›l›ç ceran oldu oynuyor k›nda

* ﬁeyh Bedrettin (?-1420) olaylar› s›ras›nda öldürülen Torlak Kemal için Türkmenlerin yakt›¤› söylenen bir a¤›t, “Halk›n Cönkü”, A Do¤an, Yaba Yay.
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Refik U¤ur
Sosyalist Gerçekçilik Üzerine

Tekerleri ileriye dönen tarihin, k›r›lmaz aynalar› vard›r. Bakmas›n› bilene bu aldanmaz aynalar, ö¤retiden yana s›n›rs›z de¤erler sunar. Evrenin
olup bitenini görüntülemeyi iﬂ edinen söz konusu aynalar› bir sanatç› olarak okuyabilmenin yolu ve yöntemiyse, Sosyalist Gerçekçilik’ten yana
ak›t›lacak olan al›n terinin oran›na ba¤l›d›r.
Sözgelimi, evrenin kökenini ve itici gücünü aç›klayan Karﬂ›tlar›n Birli¤i ve Savaﬂ›m› Yasas› için de bu böyledir, S›n›f Savaﬂ›m› Yasas› için
de… Bu ve benzeri yasalar› sosyalist gerçekçili¤in içselleﬂtirmesini, burjuvazinin metafizik soyutlu¤uyla aç›klayabilmenin olana¤› yoktur.
Evrenin, do¤an›n ve toplumun yönetiminde yasalar›n önemi, kuﬂkusuz en temel olgudur. Eskiyi dönüﬂtürüp yeniyi oluﬂturma özelli¤ine sahip
yasalar üzerinde, ‹lkça¤’dan beri kafa yoran düﬂünürler olagelmiﬂtir.
M.Ö.1. yy’ da yaﬂam›ﬂ olup “Yasa do¤aya yerleﬂmiﬂ egemen ak›ld›r” diyen Cicero bunlardan birisidir. Konuya iliﬂkin en yetkin tan›m›ysa, “Yasa
evrenselli¤in do¤adan yans›mas›” söylemiyle Engels vermektedir. Evrendeki s›n›rs›z ve sonsuz geliﬂmeden tutunuz, evrenin geri çevrilmezli¤i, eski ve geri olan›n yerini yeni ve ileri olan›n almas› gibi do¤a ve topluma
iliﬂkin bilimsel gerçeklerin tümü, sosyalist gerçekçi ilkelerle kucaklaﬂan
de¤erlerdir.
Yasalarla ilgili düﬂünce toplumsal alana uyarland›¤›nda, dönüp dolaﬂ›l›p gelinecek yerin –üretim iliﬂkileri- alan› olaca¤› görülecektir. Ça¤c›l
ve toplumcu insanlar evrensel ve toplumsal olgular›, en do¤ru biçimde diyalektik bilinçle alg›lama ve çözümleme sorumlulu¤u içindedirler. Bu
ba¤lamda burjuvazinin çeﬂitli ögelerinin, sosyalist gerçekçili¤i dar bir çerçeveye tutsak etmek için, elden gelen kötülü¤ü esirgemeyece¤ini de bilir117
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ler. “Kendili¤indenci” ortama uygun olarak günümüzün oryantaline “sanatç›”, s›radan gazetecisine “yazar”, ayd›n›na da “entel” denmesinin nedeni budur.
“Önce emek, ard›ndan el-dil ve bunlar›n ürünü düﬂünce!” diyen Engels evrimleﬂmenin önemi yan›nda, insanlaﬂman›n emekle baﬂlad›¤›na da
vurgu yapm›ﬂt›r. Temelden günümüze gelen böylesi de¤erlerin niteli¤i,
sosyalist gerçekçi düﬂünme yöntemiyle özdeﬂtir.
Bu ba¤lamda, iyi bir düﬂüncenin iyi bir edebiyatla, iyi bir edebiyat›n
iyi bir dil’le, iyi bir dilin de iyi bir e¤itimle ve hepsinin eylemsellikle yaﬂamla bütünselli¤i içinde elde edilebilece¤i kaç›n›lmaz bir gerçektir. Bu
de¤erlerle do¤ru düﬂünmenin ay›rd›na varabilenler, Marksist yöntemin
kap›s›n› aralaman›n da yetkinli¤ini elde edeceklerdir! Ak›l denen de¤erlerin s›n›rlar› içinde düﬂünüldü¤ünde, akl›n do¤ay›/toplumu de¤il, do¤an›n/toplumun akl› belirledi¤i sonucuna var›lacakt›r. Bu hal, maddesel devinimin, evrensel yasalarla ba¤›n› tan›mlaman›n da eﬂde¤eridir ayn› zamanda.
Bilinece¤i üzere, Marksizmin gelecek tasar›m›n birinci ve alt aﬂamas› Sosyalizm, ikinci ve üst aﬂamas›ysa Komünizm’dir. Bunlardan s›n›fs›z
toplum eﬂde¤eri komünizm, üretim araçlar›n›n toplumsal ortakl›¤›na “herkesin yetene¤inden ihtiyac›na göre” temel ilkesine dayan›r. Aç›mlamak
gerekirse, yetene¤e ba¤l› harcanan emek gücüne karﬂ›n, toplumsal üretimden gerekti¤i kadar pay alma biçimi… Bunun elde edilebilmesinin yolu
da, üretim araçlar› üzerindeki kapitalist özel mülkiyetin sosyalist devlet
kanal› ile toplumsallaﬂt›r›lmas›ndan geçer. Ayn› zamanda toplumun s›n›fs›zlaﬂt›r›lmas› anlam›na gelen bu toplumsal aﬂamaya iliﬂkin Marx ve Engels ﬂöyle der: “S›n›fl› ve s›n›f çat›ﬂmal› eski burjuva toplumun yerini öyle bir toplum alacakt›r ki onda her bireyin özgür geliﬂmesi, bütün bireylerin özgür geliﬂmelerinin koﬂulu olacakt›r.”
Diyalektik ve Tarihsel Materyalizmin kuram ve eylemcisi Marx ve
Engels’e göre: “Günümüze de¤in bütün toplumlar›n tarihi, s›n›f mücadeleleri tarihidir…” S›ral› s›n›flar kendinden önceki üretim iliﬂkilerini nas›l
ortadan kald›rm›ﬂlarsa, günümüz burjuva üretim iliﬂkisi de sosyalizm taraf›ndan ayn› biçimde kald›r›lacakt›r. Burada önemle vurgulanmas› gere118
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ken, emperyalizmin içsel ve d›ﬂsal koﬂullar›n›n aﬂ›r› olgunlaﬂmas›d›r.
Aç›mlarsak “içinde yaﬂambilim de¤eri bulunan yumurtaya, d›ﬂar›dan gerekli ›s› verildi¤inde, civciv ç›kmas›na engel bir durum olamaz.” Cümlede yer alan ‘yaﬂambilimsel de¤er’ içsel koﬂulu, ‘d›ﬂar›dan verilecek ›s›’ da
d›ﬂsal koﬂulu temsil etmektedir.
Tarihsel durumun, kendine özgü sorunlar›n› ve ayn› zamanda söz konusu bu sorunlar›n çözümünü beraberinde getirdi¤i bilinen bir durumdur.
Bu ba¤lamda bilimsel öngörü, komünizmin maddî koﬂullar›n› haz›rlamay›, öncelikli s›ralamayla vurgulam›ﬂt›r.
Toplumsal üretimin üst seviyeye ç›kart›lmas›ndan, planl› üretime geçilmesine ve bilimin savaﬂ tekni¤inden üretim alan›na çekilmesine de¤in
s›ral› de¤erlerin tümü, sosyalist gerçekçili¤in gündeminde dile gelebilen
istemlerdir. Unutulmamal› ki, bireyin özgür geliﬂmesiyle, toplumun özgür
geliﬂmesinin aras›nda s›k› ve yads›nmaz bir ba¤ vard›r. Eﬂde¤er bilimsel
saptamalar öte yandan, s›n›flar›n giderek erimesinin ve buna karﬂ›n komünist yap›lanman›n göstergesini ortaya koymuﬂtur.
Görünen o ki, bütün s›n›fl› toplumlarda oldu¤u gibi, az›nl›¤›n ço¤unlu¤a dayatmas› demek olan burjuva egemenlik, giderek yoksullaﬂt›rd›¤›
iﬂçi ve emekçi y›¤›nlar›, ülkelerinin -ucuz iﬂgücü deposu- haline döndürmekten geri durmam›ﬂt›r. S›n›fsal sorunlar›n merkez üssüne damgas›n›
vuran bu “modern köleli¤i”, sosyalist gerçekçi düﬂünenlerin görmemesi
ve çözümden yana sorumluluk almamalar› düﬂünülemez. Bunu bir kez de,
ünlü düﬂünür Einstein’›n söyleminden sunal›m: “Problemin çözümünde
görev almayanlar sorunun parças› olurlar!”
Bilindi¤i üzere, uzun yaﬂam yolunun iki k›y›s›ndan biri bilim, öteki
sanatt›r. Yaﬂamla iliﬂkin bu iki ö¤enin ayr›lmazl›¤›n›n yan›nda, sanat›n bilimi s›rt›nda daima taﬂ›ma özelli¤i vard›r. Eﬂ deyiﬂle bilimin sanat› taﬂ›madan yana bir sorunu söz konusu de¤ildir. Bu do¤al yap›lanman›n, sanatla
bilimin sarmall›¤›na gölge düﬂürmesi de düﬂünülemez. Sosyalist gerçekçi
sanatç›lar bu özellikleri eyleme uyarlamada, “Kahrolsun yan tutmayan sanatç›lara!” diyen Lenin’in yan›nda yer al›rlar. Bu nedenle günümüzde sosyalist gerçekçi sanatç›lar, emperyalist kapitalizmin bilim ve tekni¤i kullanarak do¤a ve toplumu yok ediﬂine ve milyarlar› ücretli kölelikle sömüren
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sistemine karﬂ› gelmeyen endüstriel “sanat”a sanat demezler. Dahas› toplumu de¤iﬂtirip dönüﬂtürmeyen, bugüne göre “y›k›c›” yar›na göre yap›c›
özellik taﬂ›mayan sanatç›ya da sanatç› demezler. Sosyalist gerçekçilerin
özlemini çekti¤i sanatç›lar, estetik bilincinin süzgecinden geçirdi¤i özelini, bireyden genelleﬂtirip topluma mal eden sanatç› modelinde kendini sunanlard›r. Kafas›yla ayaklar› ayn› yöne giden, y›¤›nlara yaklaﬂmas›n› bilen bu tür sanatç›lar, akl› uyart›lm›ﬂ kitlelerin istemlerini, özlemlerini, e¤ilimlerini, sorunlar›n› vb. görenlerdir kuﬂkusuz. ‹ﬂçi ve emekçi kitlelere
göz ve kulakl›k edenlerdir, böylesi sanatç›lar, Donan›ml› sanatç› için yarat›c›l›k denilen yer tam da buras› de¤ilse, neresidir?
Görüldü¤ü üzere, söylemin dönüp dolaﬂ›p geldi¤i yer, hep ayn› düﬂüncenin merkez üssüdür. Bu da, sanatç›n›n sanatsal gönderinde dalgaland›rd›¤› bayra¤›n›n ‘insan’ eﬂde¤erinden kendini sunmas›!... Sanatç›n›n bu
ere¤ine ulaﬂmas›nda dil-düﬂünce ve eylem önemlidir… Bu araçlar› ve sevdadan yana özeli olmasayd› sanatç›n›n, insanl›¤›n ortak bahçesinde solmayan çiçeklerin bu denli görkemli yetiﬂmesi kolay olur muydu?
20 A¤ustos 2009
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B‹R ADIM ÖTES‹ YAR‹M
Salk›m salk›m sirtaki tavernalar
ﬁark› söyler
K›r›k Türkçe’siyle Eftelya
Dokunsalar a¤lar›m hasretime
Okﬂar s›rt›m› Dimitri Usta
Bir gemi girer limana
Dire¤inde mart› kuﬂlar›
Saçlar›mda gündo¤rusu
Usulca basar›m küpeﬂteye
Dinlerim gemicilerden ‹stanbul’u
Dü¤üm dü¤üm bo¤az›m
Dokunsalar a¤lar›m
Dokunsalar a¤lar›m
Duda¤›ma türküler
Dokunsalar a¤lar›m hasretime
Bir ad›m ötesi yarim
Bir ad›m ötede mart› kuﬂlar›
Salk›m salk›m sirtaki tavernalar
Bir ad›m ötesi yarim
Saçlar›mda efil efil gündo¤rusu
Ayr›l›k bu akﬂam mezem
Biraz da gül kokusu

Hasan Öztürk
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Desen: Abdullah Top
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Bizden Haberler

• Sanat Cephesi sanatç›lar› ATV grevcilerini iﬂyerinde ziyaret etti.
Grevcilerin kitlesel eylemlerine kat›larak deste¤ini sundu.
• Sanat Cephesi sanatç›lar› her cumartesi günü Galatasaray’da düzenledikleri kitlesel eylemlerine kat›ld›. ‹smail Hardal’›n ‘Cumartesi Aran›ﬂlar›’ isimli
ﬂiir kitab› yak›nlar›n› kaybedenlere arma¤an edildi.
• Sanat Cephesi sanatç›lar› ‘Eme¤in Ressam›’ Avni Memedo¤lu’nun ölümünün 11.y›ldönümünde, 11. 10. 2009 günü, saat: 9.00’da Kanl›ca’daki mezar›
baﬂ›nda bir anma töreni düzenledi.
• Sanat Cephesi sanatç›lar› TKP’nin Devrimci Kanad› kadrolar›ndan Dr.
Hikmet K›v›lc›ml›’n›n ölümünün 38. y›ldönümünde, Sosyal ‹nsan Yay›nlar›’n›n
öncülük etti¤i ‘Toplu Anma’ törenine, 11. 10. 2009 günü, saat 13.00’de kat›ld›.
• 28. TÜYAP ‹stanbul Kitap Fuar› Etkinliklerimiz:
• Sanat Cephesi sanatç›lar› Sorun Yay›nlar› Kolektifi’nin düzenledi¤i ekte
s›ralanan Panel-Söyleﬂi etkinliklerine kat›lacakt›r.
1.Etkinlik:
Konu : SANAT CEPHES‹ DERG‹S‹ ﬁA‹RLER‹YLE SÖYLEﬁ‹ VE
DEVR‹M ﬁ‹‹RLER‹
Kat›l›mc›lar : 1. ‹smail Hardal 2. Kemâl Kök 3. Nevzat O¤uz
4. Rag›p Özcan 5. A. Ziya Çamur 6. Refik U¤ur
7.Hüseyin Gül 8. As›m Gönen 9. ‹rfan Ünal
10. Ferhat ‹ﬂlek, 11. Hüseyin F›rt›na 12.Bülent Akdemir
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Yöneten
Tarih Ve Saat
Düzenleyen
Yer
‹letiﬂim

:
:
:
:
:

‹smail Hardal
7 Kas›m 2009 Cumartesi Saat: 16.30 - 18.30
Sorun Yay›nlar› Kolektifi
TÜYAP Büyükada Konferans Salonu
sorunkolektif@gmail.com 0212 638 81 82

2. Etkinlik:
Konu

: SANAT CEPHES‹ DERG‹S‹ ﬁA‹RLER‹YLE
ﬁEYH BEDREDD‹N DESTANI (SAZ EﬁL‹⁄‹NDE)

Kat›l›mc›lar

: 1. As›m Gönen 2. Refik U¤ur
3. ‹rfan Ünal 4. Ferhat ‹ﬂlek
Sunum
: Esat Korkmaz
Tarih ve Saat : 7 Kas›m 2009 Cumartesi Saat: 18. 30 - 19. 30
Düzenleyen : Sorun Yay›nlar› Kolektifi
Yer
: TÜYAP Büyükada Konferans Salonu
‹letiﬂim
: sorunkolektif@gmail.com 0212 638 81 82

Bize Gelen Kitaplar
• FIRTINADA KAÇKAR ÇIPLAKTI, As›m Gönen, Yar Yay›nlar›, 2007
Haziran, 680 sayfa, Roman.
• EDEB‹YATI CED‹DE’N‹N OTOPS‹S‹, Dr. Hikmet K›v›lc›ml›, Sosyal
‹nsan Yay›nlar›, Ekim 2008, 140 sayfa. ‹nceleme.
• NERG‹Z, Derleyen: Mehtap Polat, Umut Yay›mc›l›k, May›s 2009, 176
sayfa. Belge (Toplat›ld›).
• OSMANLI VE CUMHUR‹YET DÖNEM‹NDE DERS‹M, Cafer Demir,
Umut Yay›mc›l›k, Temmuz 2009, 320 sayfa, ‹nceleme.
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SORUN YAYINLARI KOLEKT‹F‹ YAYIN L‹STES‹
Bilimsel ‹nceleme-Araﬂt›rma Dizisi (Tercüme):

TL

1. KARL MARX - B‹YOGRAF‹ 2. Bask› Bilimler Akademisi
608 s. B. Boy - Kuﬂe Resimli - Bez Ciltli (ﬁömizli)

40

2. FR‹EDR‹CH ENGELS - B‹YOGRAF‹ Bilimler Akademisi
472 s. B. Boy - Kuﬂe - Renkli Resimli - Bez Ciltli (ﬁömizli)

30

3. V. ‹. LEN‹N - B‹YOGRAF‹ Bilimler Akademisi
532 s. B. Boy+48 s. - Kuﬂe S/B - renkli resimli- Bez Ciltli (ﬁömizli)

40

4. MARKS‹ST - LEN‹N‹ST PART‹N‹N TEMEL E⁄‹T‹M DERSLER‹
F. Engels Enstitüsü B. Boy - Renkli Grafik - Resimli 488 s. 2. Bask›
5. SEND‹KALAR ÜZER‹NE V. ‹. Lenin 512 s.

28
22

7. MARX’IN SOSYOLOJ‹S‹ Henri Lefebvre 176 s. 3. Bask›
8. KADIN VE MARKS‹ZM K. Marx - F. Engeis - V. ‹. Lenin 224 s. 8. Bask›

8
10

9. MARKS‹ZM VE PS‹KOANAL‹Z V. ‹. Dobrenkov 160 s. 4. Bask›

9

10. Ailede ve Okulda ÇOCUK E⁄‹T‹M‹ Anton S. Makarenko 128 s. 5. Bask›
11. ANA - BABALARIN K‹TABI Anton S. Makarenko 320 s. 4. Bask›

6
14

12. MAKARENKO - E¤itbilimsel Görüﬂleri - Yaﬂam Öyküsü - An› ve Notlar›
160 s. 2. Bask›

9

13. E⁄‹T‹M ÜZER‹NE V. Suhomlinski 208 s. 3. Bask›

10

14. LEN‹N VE E⁄‹T‹M Fyodor Korolyov 408 s. (Beraat Etti.)

18

15. DEVR‹MC‹ E⁄‹T‹M DEVR‹MC‹ AHLAK M. ‹. Kalinin 232 s. 6. Bask›

11

17. EMPERYAL‹ZM‹N FELSEFES‹ PRAGMAT‹ZM Harry K. Wells 256 s. 2. Bask›

12

18. ‹ﬁOKULU - E⁄‹T‹M SORUNLARININ ÇÖZÜM YÖNET‹M‹ OLARAK MARKS‹ZM
P. P. Bolonski 128 s. 2. Bask›

6

19. SOSYAL‹ZM VE HÜMAN‹ZM S. ‹. Popov 208 s. 2. Bask›

10

20. LAT‹N AMER‹KALI MARKS‹ST Jose Carlos Mariategui 216 s.

10

21. GÜN DO⁄UMUNU GÖRMEK I. DO⁄U HALKLARI KURULTAYI, B. Boy, 304 s.

14

22. LAT‹N AMER‹KADA NELER OLUYOR-VENEZUELLA KOMÜN‹ST PART‹S‹ 224 s.

11

*Banka Hesap No: T. ‹ﬂ Bankas› ‹stanbul - Ca¤alo¤lu ﬁubesi 325835
*Posta Çeki Hesap No: 098213
*Büro’dan Parakende sat›ﬂ %25 indirimli
*Da¤›t›ma %40 indirimli, 3 ay vadeli, Kargo, posta giderleri eklenerek gönderilir.
Cezaevlerine %50 özel indirim uygulan›r.
*Kitaplar›m›z: ‹nternet’te:
www.kitapyurdu.com-www.ideefixe.com-www.abonet.net-www.weblebi.com
www.elektonikticaret.gen.tr-www.yenisayfa.com-www.kitapnet.com adresinden sat›n al›nabilir.
Fiyatlara KDV Dahildir
B‹L‹MSEL B‹LG‹ VE B‹L‹NÇLENME SÜREC‹NDE SUYU KAYNA⁄INDAN ‹Ç‹N!...
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Bilimsel ‹nceleme-Araﬂt›rma Dizisi (Telif):

TL

1. ‹ﬁÇ‹LER ‹Ç‹N TEMEL HUKUK B‹LG‹LER‹ Av. Zeki Öçal 264 s.

12

2. ‹ﬁYER‹ SEND‹KA TEMS‹LC‹L‹⁄‹ ATANMASI-GÖREVLER‹-GÜVENCES‹
Av. Zeki Öçal 104 s.

5

3. ‹ﬁÇ‹ SINIFI-SEND‹KALAR VE 15-16 HAZ‹RAN
Olaylar - Nedenleri - Davalar - Belgeler - An›lar - Yorumlar
S›rr› Öztürk B. Boy

568 s. 2. Bask›

30

4. “KOMÜNSÜZ KOMÜNARLARA” HAYAT B‹LG‹S‹ Tolga Ersoy 112 s.

5

5. LOZAN - B‹R ANT‹EMPERYAL‹ZM MASALI NASIL YAZILDI?
Tolga Ersoy 224 s. 2. Bask›

11

6. SAVAﬁIN ﬁA‹R‹N K‹ML‹⁄‹N SORGULANIﬁI (Kolektif) 112 s.
11. HEK‹MLER‹N SINIFSAL KÖKEN‹ Ata Soyer

5

152 s. 2. Bask›

7

12. TAB‹P ODALARI BEYAZ EYLEMLER Ata Soyer 432 s.

20

13. OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE ORDUNUN EVR‹M‹ Osman Tiftikçi 248 s.

11

14. TIBB‹YE-î ﬁAHANE’DE 20 YIL Tolga Ersoy 288 s.

12

15. RESMî TAR‹H POLEM‹KLER‹ Tolga Ersoy 208 s.

10

16. KAP‹TAL‹ZM‹N DÜ⁄ÜMLER‹ Coﬂkun Adal› 144 s.

6

17. EMPERYAL‹ZM‹N ORTADO⁄UYA MÜDEHALES‹
Coﬂkun Adal› 192 s.

10

18. S‹NOP’UN HANI “S‹NOP HAP‹SHANES‹N‹N TAR‹H‹ VE
EDEB‹YATTAK‹ YER‹” Tolga Ersoy 112 s.

5

19. TÜRK‹YE TIP TAR‹H‹ ‹Ç‹N MATERYAL‹ST NOTLAR
Tolga Ersoy 128 s. (Beraat Etti.)

6

20. ‹ATOKRAS‹ - TIP VE KÜLTÜR Tolga Ersoy 96 s.

4

21. SINIF SA⁄LIK Eﬁ‹TS‹ZL‹K ‹lker Belek 176 s.

8

22. SINIFSIZ TOPLUM YOLUNDA TÜRK‹YE ‹Ç‹N SA⁄LIK TEZ‹
Dr. ‹. Belek - Dr. E. Nalçac› - Dr. H. Onuro¤ular› - Dr. F. Ard›ç 144 s. 2. Bask›

7

Reprodüksiyonlar - Posterler:
– Karl Marx-Friedrich Engels-V. ‹ Lenin S/B (25x35cm) (Beheri)

70 KR

– Avni Memedo¤lu Da¤dakiler S/B (25x35cm)

70 KR

– Avni Memedo¤lu (18x25 cm) 8 adet renkli (zarfl›)

6 TL

– Avni Memedo¤lu (18x25 cm) 1 adet renkli (zarfl›)

70 KR

Dergi ve Ciltleri:
– SORUN Birlikte Sosyalist Dergi Ciltleri I-II-III (Her Cildi)
– SORUN Polemik Marksist ‹nceleme - Araﬂt›rma - Eleﬂtiri Dergisi (Her Say›s›)

25
4

– KIRMANC‹YA BELEKÊ Kültür-Tarih-HalkbilimBilimsel ‹nceleme-Araﬂt›rma-Eleﬂtiri Dergisi (Her Say›s›)

5

– SANAT CEPHES‹-SOSYAL‹ST GERÇEKÇ‹ SANAT DERG‹S‹

7

– ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ - ‹ﬁÇ‹ - K‹TLE GAZETES‹

1
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Sanat Cephesi 
Halklar›n Tarih-Kültür Dizisi:
1. GÜRCÜSTAN TAR‹H‹ N. Berdzeniﬂvili-ﬁ. Canaﬂia 308 s. 2. Bask›
2. TRABZON’DAN ABHAZYA’YA DO⁄U KARADEN‹Z
HALKLARININ TAR‹H VE KÜLTÜRLER‹ (Kolektif) 176 s. 2. Bask›
3. Bilim Tarih ve Metodoloji -KÜRT TAR‹H YAZIMI-Medeni Ayhan 192 s. 2. Bask›
4. HALKLARIN MELODRAMI - ÜÇ KADIN B‹R DEN‹Z Tolga Ersoy 96 s.
6. ÇEÇEN-‹NGUﬁYA HALKIYLA RUSYA ARASINDAK‹ ‹L‹ﬁK‹LER
avus Ahmadov 152 s.
7. B‹RL‹KTE OLDU⁄UMUZ HALKLAR KELDAN‹-ASSUR‹-SÜRYAN‹-ERMEN‹
‹rfan Iﬂ›k (Wêlate Torî) 120 s. 3. Bask›
8. ÜNLÜ KÜRT B‹LG‹N VE B‹R‹NC‹ KUﬁAK AYDINLAR
Mehmet Kemal Iﬂ›k (Torî) 192 s. (Beraat Etti)
9. TAR‹HSELDEN GÜNCELE KÜRT GERÇE⁄‹ Mehmet Kemal Iﬂ›k (Torî) 192 s.
10. KUZEY KAFKASYA M‹TOLOJ‹S‹-NARTLARDAN BER‹
Nuray Gök Aksamaz 208 s.
11. ANADOLU’YA A⁄LIYORDU N‹OBE - TÜM YÖNLER‹YLE RUM TEHC‹R‹
VE TEHC‹R‹N TAR‹HSEL KAYNAKLARI Pervin Erbil 208 s.
12. EK‹M‹N YET‹ﬁT‹RD‹KLER‹ ÇEÇEN EDEB‹YATI Moxhmat Sulayev 112 s.
13. DO⁄U KARADEN‹Z’DE RESM‹ ‹DEOLOJ‹LER KUﬁATMASI
Ali ‹hsan Aksamaz 152 s.
14. ‹SLÂM VE MODERN‹ZM Muhammed R›za ﬁalguni 144 s.
15. ANA D‹LDE E⁄‹T‹M VE AZINLIK HAKLARI (Kolektif) 144 s.
16. LAZ MASALLARI M. Y›lmaz Avc› 392 s.
17. DIM‹L‹ DERS‹M ÖYKÜLER‹ Turabi Salt›k 128 s.
18. DERS‹M...DERS‹M... GEZ‹ NOTLARI-DERS‹M’‹N NABZI S›rr› Öztürk 200 s.
19. PROTO DERS‹M KÜLTÜRÜ ÜZER‹NE TEZLER Turabi Salt›k 208 s.
20. P‹R SULTAN ABDAL ESNAF-SANATKÃRIN FÜTUVVA HIRKASI
Suha Bulut 160 s.
21. ÇERKES K‹ML‹⁄‹-TÜRK‹YE’N‹N SORUNLARI 2.Bask› Yalç›n Karadaﬂ 256 s.
22. 100 AYKIRI SORUDA TÜRK‹YE’Y‹ ANLAMAK Yalç›n Karadaﬂ 112 s.

TL
14
8
9
4
7
6
9
9
10
10
6
7
7
7
18
6
10
10
9
16
7

Emperyalizmin Gizli Örgütleri Dizisi:
1. GLADIO: NATO’NUN G‹ZL‹ TERÖR ÖRGÜTÜ
Jens Mecklenburg 152 s. 5. Bask›
2. MEHMET EYMÜR Z‹VERBEY’DEN SUSURLUK’A B‹R M‹T’Ç‹N‹N PORTRES‹
Talat Turhan-Orhan Gökdemir 312 s. 9. Bask›
3. ÇARMIHTAK‹ ÜLKÜCÜ - TANIK VE BELGELER‹YLE
A⁄CA ‹PEKÇ‹’Y‹ NEDEN ÖLDÜRDÜ? Tamaﬂa F. Dural 240 s. 5. Bask›
5. G‹ZL‹ ORDULAR - CIA Halid Özkul 376 s. 2. Bask›
6. EMPERYAL‹ZM‹N BATAKLI⁄INDA ‹ST‹HBARAT ÖRGÜTLER‹
- DORUK OPERASYONU- Talat Turhan 296 s. 3. Bask›
7. YARGILAYANLARI YARGILIYORUM! BOMBA DAVASI -SAVUNMA -1Talat Turhan 264 s. 3. Bask›
8. DEVR‹MC‹ B‹R KURMAY SUBAYIN ETK‹NL‹KLER‹ 2. K‹TAP
Talat Turhan 320 s.
9. G‹ZL‹ ORDULAR - RT - CFR - BG - TC Halid Özkul, 384 s.

7
15
11
17
13
11
14
17
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 Sanat Cephesi
Edebiyat - Sanat - Estetik Dizisi:
1. POL‹T‹KA-SANAT-ESTET‹K YOLUNDA ‘EME⁄‹N RESSAMI’ Avni Memedo¤lu
Haz›rlayan: S›rr› Öztürk 352 s. 1. Hamur - B. Boy - Kuﬂe Resimli
4. KURﬁUNA D‹Z‹LENLERDEN MEKTUPLAR J. Duclos Önsöz 112 s. 2. Bask›
5. 12 MART 1971’DEN PORTRELER C. I S›rr› Öztürk 416 s.
6. Bask›
6. 12 MART 1971’DEN PORTRELER C. II S›rr› Öztürk
288 s.
4. Bask›
7. 12 MART 1971’DEN PORTRELER C. III S›rr› Öztürk 432 s.
2. Bask›
8. “TERÖR‹ST”‹N GÜNLÜ⁄Ü S›rr› Öztürk 208 s.
13. GERÇE⁄‹N SEVDA TUTANA⁄I 1. Hmr. Kemal Kök 96 s. ﬁiir
15. CUMARTES‹ ARANIﬁLARI 1. Hmr. ‹smail Hardal 96 s. ﬁiir
17. EYLÜLNAME Kemal Urgenç B. Boy 80 s. Karikatür Albümü
18. PAN‹K ATAK Canol Kocagöz B.Boy 80 s. Karikatür Albümü
19. ‹ÇER‹DEK‹ DIﬁARIDAK‹ HAP‹SHANEDEN B‹Z‹M ﬁ‹‹R ANTOLOJ‹S‹
‹smail Hardal - Kemâl Kök B.Boy 384 s.
20. SU DAMLASINA SI⁄DIRILAN YAﬁAM 1.Hmr. S. Oral Uyan 80 s. ﬁiir
21. KUYTUDA VE KÖZ 1.Hmr. S. Ali Tay›r 80 s. ﬁiir
22. BARIﬁ VE BAﬁAK 1.Hmr. Kemâl Kök 80 s. ﬁiir
23. EYLÜL FIRTINASI 1.Hmr. Ertan Taﬂdelen 80 s. ﬁiir
24. B‹TMED‹ Kemal Urgenç B. Boy 4 renkli 80 s. Kuﬂe, Karikatür Albümü
25. KUﬁ DA⁄I 1. Hmr. Hüseyin Gül 2. Bask› 80 s. ﬁiir
26. ATALARIMIZ NE DEM‹ﬁ Hüseyin Gül 80 s. ﬁiir-Mizah
27. ÜTÜLÜ PAÇA Hüseyin Gül 112 s. Öykü
28. GÜL VE DÜﬁÜN Hüseyin Gül 80 s. Karikatür Albümü-Renkli
29. VAROﬁLARIN ULAﬁLARI Sabahattin Ali Tay›r 112 s. Öykü
30. GÜNEﬁ‹N SOFRASINDA Bülent Gezgin 96 s. ﬁiir
31. SANAT ESTET‹K POL‹T‹KA
Sanat-Kültür Konferans› Tebli¤leri (Kolektif) 272 s.
32. TOPLU OYUNLAR - I Hasan Öztürk 160 s. Tiyatro
33. TOPLU OYUNLAR - II Hasan Öztürk 160 s. Tiyatro

TL
25
5
19
13
19
10
4
4
8
8
19
5
5
5
5
20
5
5
6
8
6
6
15
10
10

Sorun Broﬂür Dizisi:
8. “‹LER‹C‹-GER‹C‹” KAVGASINDA HANG‹ “RESTORASYON”?
HANG‹ “KOMÜN‹ST PART‹”? S›rr› Öztürk 80 s.
9. HANG‹ “B‹RL‹K”? PART‹LEﬁME MÜCADELES‹N‹N
NERES‹NDEY‹Z? KOMÜN‹STLER‹N B‹RL‹⁄‹ S›rr› Öztürk 96 s.
12. DEVR‹MC‹ S‹YASÎ TERB‹YE-D‹PLOMAS‹-AHLÂK S›rr› Öztürk 192 s.
13. MARKS‹ST SOL YI⁄INA⁄I NEREYE YAPMALI? S›rr› Öztürk 128 s.
14. ‹ﬁÇ‹ - K‹TLE GAZETES‹ ‹Ç‹N SINIF B‹L‹NÇL‹ ‹ﬁÇ‹LERE ÇA⁄RI
S›rr› Öztürk 32 s.
15. SANAT CEPHES‹ ÇA⁄RISI (Kolektif ) 40 s.
16. 10 EYLÜL 1920 TKP ve GÜNÜMÜZ KOMÜN‹ST HAREKET‹N‹N
HAYATÎ SORUNLARI FORUM’U Belgeler 268 s.
17. ANADOLU ALEV‹ KÜLTÜ ve SOL’UN “POL‹T‹KASI” (Kolektif) 112 s.
18. ﬁ‹MD‹ SÖZ YAPANLARDA!..
GELENEKTEN GELECE⁄E 15/16 HAZ‹RAN VE GÜNÜMÜZ S›rr› Öztürk 64 s.

Akb›y›k De¤irmeni Sk. No:33/A-34122 Sultanahmet-Eminönü-‹stanbul
Telefon: (0212) 638 81 82 Fax: (0212) 638 81 72
e posta: sorunkolektif@gmail.com
www.sorunyayinlari.net
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