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Merhaba

Merhaba,
Üçüncü say›m›z bahar›n tüm s›cakl›¤›n› üzerinde taﬂ›yarak dostlar›na
merhaba diyor. 8 Mart, 21 Mart ve 1 May›s gibi enternasyonal ölçekte önemli günlerin mücadele birikimi bizi sar›p sarmalayan ve heyecanland›ran. Geçen say›m›zdan bu yana emek ve özgürlük mücadelesi an›lan bu günlerin d›ﬂ›nda da co¤rafyam›zda sürdü, sürüyor. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n hakl›
talepleriyle, kütlesel ç›k›ﬂlar›yla alanlar› fethetmesi bizi yak›ndan ilgilendiriyor. Çünkü Sanat Cephesi Dergisi bilinçli seçimini bu yolda yapm›ﬂt›r. Yani
taraft›r.
Hükümetin 4-C uygulamas›na karﬂ› bizim komünarlar›m›z olan TEKEL
iﬂçilerinin sistemin baﬂkenti Ankara’da kurdu¤u çad›rlardaki soban›n alevi
hepimizi ›s›tt›. Eylem neredeyse toplumun tüm ilerici kesimlerini hareketlendirdi. TEKEL iﬂçileriyle tiyatrocular, ﬂairler, foto¤rafç›lar, müzisyenler baﬂta
birçok sanatç› dayan›ﬂma etkinli¤i yapt›. ‹ﬂçi s›n›f›n›n kararl› eyleminin ö¤rencisi oldu. Sanat Cephesi Dergisi çal›ﬂanlar› da bulunduklar› bölgelerde iﬂçi s›n›f›n›n bu anlaml› eyleminin içindeydi.
Co¤rafyam›zda de¤iﬂmez gündemler var: Sistemin NATO’cu politikalar›n›n yaratt›¤› iﬂsizlik, pahal›l›k, kriz, Ulasall›k-S›n›fsall›k temelindeki dinamiklerinin eylemleri, iﬂ kazalar›, hak ihlalleri, ›rkç› höykürmeler, F Tipi uygulamalar›, hukuksuzluk, “faili meçhul”ler, keyfî ve fiilî infazlar gibi. ‹ﬂ kazalar› / katliamlar› birçok haks›zl›klar gibi nerede ise art›k bas›nda haber olarak bile ç›km›yor. Sadece ölen say›s› maden kazalar›nda oldu¤u gibi onlar›
bulursa haber olabiliyor.
Aral›k 2009’da 19 iﬂçinin hayat›n› kaybetti¤i Bursa’daki maden facias› /
katliam› sonras› arkadaﬂ›m›z Salman Ba¤banc›, Yerde Kalmas›n ad›yla bir
öykü yazm›ﬂt›. Öyküyü ikinci say›m›zda de¤erlendiremedi¤imizde: “Güncelli¤i gidiyor keﬂke de¤erlendirsek” diye hay›flan›rken bu sefer Bal›kesir’in
Dursunbey ilçesindeki maden oca¤›nda meydana gelen patlamada yine onlar3
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ca insan›m›z öldü. Ve böylelikle Türkiye’de maden kazas›n›n / katliam›n›n
de¤iﬂmez bir gündem oldu¤unu unutmamak gerekti¤ini bilincimize kaz›d›k.
Türkiye Taﬂkömürü Kurumu istatistik verilerine göre, kömür ocaklar›nda
1955 ile 2009 y›llar› aras›ndaki iﬂ kazalar›nda yaklaﬂ›k 2.700 iﬂçi ölmüﬂ, 326
bini aﬂk›n iﬂçi de yaralanm›ﬂ oldu¤unu mutlaka söylememiz gerekiyor. Bu
aç›dan üçüncü say›m›z›n kapa¤›na bir madenci resmi koymay› uygun gördük.
Sovyet ressam Boris Wladimirski’in 1929’da yapt›¤› Madenci adl› tablosu
kapak resmimiz oldu. ‹ﬂ güvenli¤inin, sosyal güvencenin olmad›¤› ve çok düﬂük ücrete çal›ﬂan milyonlarca emekçi var. Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K)
verilerine göre yaklaﬂ›k 21 milyon çal›ﬂandan 9 milyon sigortas›z ve sendikas›z çal›ﬂ›yor (Radikal, 17/04/2010). SSK istatistiklerine göre iﬂ kazalar› sonucunda Türkiye’de her gün ortalama 3 iﬂçi yaﬂam›n› yitiriyor. Ve TÜ‹K’in iﬂsiz say›s›n› 3.6 milyon olarak aç›klamas›na karﬂ›n, hesaplamalara göre gerçek
iﬂsiz say›s› 6.7 milyon kiﬂiyi buluyor (or (Taraf, 19.04.2010). Türkiye’de çal›ﬂma hayat›n›n ne durumda oldu¤u burjuvazinin kendi verilerinde bile aç›kça görülebiliyor. Bir yanda küresel ekonomik kriz derinleﬂtikçe ivme kazanan
emek mücadelesi ve onun bir ö¤rencisi olmak isteyen devrimci sanatç›lar di¤er yanda baﬂbakan›n Dolmabahçe Saray›’nda sistemle somut bir çeliﬂkisi bulunmayan burjuva sanatç›lara verdi¤i kahvalt›lara kat›lmak için s›raya girenler.
Baﬂbakan müzisyenleri, sinemac›lar› ve edebiyatç›lar› ayr› ayr› Dolmabahçe Saray›’na ça¤›rd›, “Demokratik aç›l›m”›n nimetlerini anlatt›. Özünde
bu toplant›larda sanatç›lara resmî ideolojiyi günümüzün ihtiyaçlar›na göre yeniden iﬂleyin, ekonomik krizin a¤›r faturas› ile emek sömürüsünü gizleyin deniliyor. Toplant› sonras› kat›lanlar›n tekmil verircesine benzeri ﬂeyleri ifade
etmesi ödevlerini ald›klar›n› gösteriyor. Hükümet kaybolan kitle deste¤ini sanat arac›l›¤›yla yükseltmek ve sanatç›lar› vitrin malzemesi olarak kullanmak
istiyor. Di¤er taraftan sinemalarda arkas› arkas›na “vatan millet Sakarya…”
veya “ulu önder” temal› filmler gösterime girdi, milyonlar› bulan izleyici toplad›. Bu filmlere gitmek ilk ve orta okullar için sosyal etkinlik haline getirildi. Sanatç› geçinenlerin arac›l›¤›yla kitlelerin bilinçalt›na “milliyetçilik” bir
kez daha zerk edildi.
Son dönemde uluslararas› yar›ﬂmalarda Türkiye kökenli filmlerin ödül
ald›¤›n› görüyoruz. Gerek yerel, gerekse uluslararas› ödül kurumlar› yapt›klar› etkinliklerde kendi sanat anlay›ﬂlar›na uygun -özellikle nihilist olanlar›ürünleri öne ç›kar›yor. ﬁatafatl› reklâmlarla ödüllü eserlerin pazarlamas› ya4
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p›l›yor. Ödül ve sponsorluk kurumlar›n›n nas›l bir sansür ve denetleme mekanizmas› oldu¤unu biraz s›n›f bilinci olan herkes biliyor. Sponsorluk kurumlar› sanat›n tüm alanlar›nda belirleyici konumda; bir bak›yorsunuz bir bira tekeli K. Marx’› anlatma iddias›ndaki (ve bu arada anti-Stalinizme de göz k›rpmay› da ihmal etmeyen) bir tiyatro oyununa (Marx’›n Dönüﬂü, Genco Erkal,
Dostlar Tiyatrosu) sponsor, bir bak›yorsunuz bir konsere ya da sergiye… Her
halde tekelci sermaye babas›n›n hayr›na sponsor olmuyordur. Bizi kayg›land›ran kendine sosyalist diyen birçok kiﬂi ya da kurumun bu sponsorluk tuza¤›n› deﬂifre etmemiﬂ olmamas›. Yoksa herkes iﬂini yap›yor, s›n›fsal rolünü
oynuyor.
Muhalif, ilerici sanatç›lara her zamanki hukuki, malî ve fiziki yasaklar
artarak devam etti. Bas›ndan aç›lan dava ve verilen cezalara dair k›sa iki örnek ald›k: “Diyarbak›r 4. A¤›r Ceza Mahkemesi, kat›ld›klar› kültür-sanat etkinliklerinden dolay› haklar›nda aç›lan dava kapsam›nda Bahar Kültür Merkezi (BKM) üyesi 13 tiyatrocu ve müzisyen hakk›nda, ‘5 y›l boyunca hiçbir
sosyal ve sanatsal etkinli¤e kat›lamazlar’ karar›n› verdi. Yarg› k›skac›ndaki
BKM üyesi 13 sanatç› hakk›nda 10 ay hapis cezas› istenirken, 4 y›lda aç›lan
70 dava ise devam ediyor.” (Evrensel 10/04/2010 ). “P›nar Sa¤, geçen y›l 29
Mart yerel seçimleri öncesinde, Tunceli Ba¤›ms›z Belediye Baﬂkan aday›
Murat Kur’un seçim mitinginde verdi¤i konser aras›nda yapt›¤› konuﬂma nedeniyle mahkemelik oldu. P›nar Sa¤ hakk›nda soruﬂturma baﬂlatarak, ‘Faﬂist
iktidara karﬂ› her zaman dik durmuﬂ Kaypakkaya’n›n yoldaﬂlar›na’ sözleriyle
ilgili hakk›nda dava açt›. P›nar Sa¤ ve Mehmet Özcan hakk›nda haz›rlanan iddianamede, ‘terör örgütünün kurucusu ve yöneticisi ‹brahim Kaypakkaya’y›
övdükleri’ iddias›yla TCK’n›n 215’inci maddesinde yer alan ‘suç ve suçluyu
övme’ suçundan 2 y›l hapis cezas›yla cezaland›r›lmalar› istendi.” (Radikal,
04/02/2010).
Egemen s›n›f›n muhalif, ilerici, devrimci, sosyalist gerçekçi sanatç›lar›
susturmak istemesi ne ilk ne son… Yenidal Resim Grubunun 1961 Nisan’›nda ‹stanbul’da açt›¤› sergiye dava aç›lm›ﬂt›. 18 Temmuz 1961tarihli T. C. ‹stanbul Örfî ‹dare Kumandanl›¤› Bölge Adli Âmirli¤i’nin karar›n›n baﬂ›nda
“Yukar›da adlar› geçen ressamlar›n vücuda getirdikleri resimler hakikaten
menﬂei Sovyet Rusya’da olan sosyal realizm cereyan›n›n esaslar›na uygundur. Resimde sosyal realizm cereyan›n› Fransa’da temsil eden komünist sanatkârlar dahi ayn› ﬂekilde ve istikamette resim yapmaktad›rlar. Teﬂhir edilen
resimler ile Fransa’da komünistlerin yapt›klar› resimler aras›nda dikkate ﬂa5
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yan benzerlikler vard›r.” tespiti yap›l›yor, Eme¤in Ressam› Avni Memedo¤lu için verilen kararda “Bu san›¤›n 9 numaray› taﬂ›yan tablosu halk› askerlik
hizmetinden so¤utucu mahiyette görülmüﬂtür. Hareketi T.C.K.nun 155’inci
maddesine uygun düﬂtü¤ü gibi örfi idare kanununun 6’nc› maddesi icab› Askerî Ceza Kanununun 96. maddesinin 2 nci f›kras›na da uygun mütalaa edilmiﬂtir.” deniliyordu. (Dr. Çetin Yetkin, Siyasal ‹ktidar Sanata Karﬂ›, Bilgi
Yay›nevi, 1970, s. 234-260) “ﬁimdi demokratikleﬂtik art›k günümüz baﬂka”
diyenlere soral›m: Avni Memedo¤lu davas› ile yukar›da bahsedilen davalar
aras›nda ne fark var? Burjuva demokrasisinde (olmayan demokrasicilik oyununda) özgürlükler yine kendileri içindir, gerisi lâf-ü güzaf.
Sosyalist gerçekçi sanat›n bu co¤rafyada kök salmas›, filizlenmesi ve çiçeklenmesi uzun erimli ve emek isteyen bir süreç, bu sürecin bir parças› ve
kurucusu olan Nâz›m Hikmet’in 1955’te yazd›¤› Yap›yla Yap›c›lar ﬂiirinden
bir bölümle sözlerimizi tamamlamak istiyoruz.
Türkü söyler gibi yap›lm›yor yap›.
Bu iﬂ biraz daha zor.
Zor mor ama
yap› yükseliyor, yükseliyor.
Saks›lar konuldu pencerelere
alt katlar›nda.
‹lk balkonlara güneﬂi taﬂ›yor kuﬂlar
kanatlar›nda.
Bir yürek çarp›nt›s› var
her putrelinde, her tu¤las›nda, her kerpicinde.
Yükseliyor
yükseliyor
yükseliyor yap› kanter içinde.
Avni Memedo¤lu, Güneﬂin Zapt› Yak›n,
(1963) 80.5x100)
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Babür P›nar
Fetiﬂ ve Sanat
Tasavvurun Arkas›ndaki Gerçe¤i Görmek

Tarihsel, toplumsal süreç boyunca insanlar, toplumlar, belirli bir dönem
içerisinde ve belirli bir olaya, olguya, maddî ve düﬂünsel bir duruma karﬂ›l›k
gelen simgesel de¤er taﬂ›y›c› objeler yaratt›lar. Kuﬂkusuz bir olaya, olguya,
maddî bir duruma iliﬂkin tan›mlanan obje, ayn› zamanda, maddî neden ve köklerinden kopar›larak, düﬂünsel zeminde idealize edilmiﬂ bir de¤er kazand›.
Toplumun geliﬂkinlik derecesine ve iktisadî, siyasî, düﬂünsel konumlan›ﬂ›na ba¤l› olarak var edilen ve belirli bir toplumsal dönem için geçerli olan
simgesel de¤ere sahip obje; var olma gerekçesi ortadan kalkt›¤› andan itibaren; sönerek kaybolmas› gerekirken, toplumun belle¤inde var olmay› sürdürdü. Toplumdaki ideolojik egemenli¤in sürdürülme dayanaklar›ndan biri olarak kalmas› gerekiyorsa; bu gereksinime ba¤l› olarak, idealize edilmiﬂ yan›,
belirleyici unsur olarak simgesel vas›fl› objeye soluk verdi. Dolay›s›yla simge de¤erin, kendisine can veren maddî köklerinden, kelimenin tam anlam›yla
kopuﬂu gerçekleﬂti. Maddî köklerinden tamamen ar›nd›r›lan simge, dokunulamaz, kutsall›¤› kendinden menkul, toplumun düzenleyicisi, ezelî ve ebedî
olan bir s›fat kazand›; fetiﬂleﬂtirildi. Sanat, toplumlar›n davran›ﬂ›na iliﬂkin
nitelik belirleyici eylem ve kurallar tümlü¤ü olan kültürün normal ögesi
iken; fetiﬂ, kültürün oluﬂumunda egemen ve belirleyici öge olarak rol üstlendi. Bir fikrin sembolü olarak tan›mlanan ve maddî varl›¤› d›ﬂ›nda kendisine, kendisinde olmayan anlam ve de¤er yüklenen objenin, de¤iﬂmezlik z›rh›na bürünmesi ile birlikte, kendine yüklenilen de¤erle kutsal k›l›nmas›, fetiﬂ
de¤er kazanma sürecini biçimledi. Fetiﬂ obje, var olduktan sonra, toplum üzerinde egemenlik alan›n› kurdu; toplulu¤un ahlakî düsturunun ve kurumsal düzenlemelerinin s›rt›n› dayad›¤› erk kurumu oldu. Fetiﬂ de¤ere sahip hegemonyac› kurumlar, toplumun ahlakî argümanlar›n›n dayana¤› ve kollay›c›s› olarak
daha da önem kazand›.
Maddî bir olgunun insan bilincine yans›mas›yla gerçekleﬂen bir durumun
pratik düﬂünsel ifadesi olan simge de¤er, topluma egemen ideolojik, (Felsefî,
7
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sanatsal, dinsel) politik ve ekonomik iliﬂkilerin dayana¤› olmaktan ç›kt›¤›nda;
varoluﬂunu borçlu oldu¤u toplumsal olgunun yok olmas› ile birlikte, var olma
gerekçesini yitirdi. Belirli bir süre sonra, bu simge de bireyin ve toplumun
belle¤inden silindi; toplumun antik objeler müzesindeki yerini ald›. Toplumsal egemenli¤in geleneksel, kültürel, dinsel, ideolojik dayana¤› olan ve bu durumu sürdürülebilir oldu¤u için dokunulmaz, kutsal say›lan fetiﬂ simgeler;
onlar› var eden maddî olgular ve toplumsal düﬂünce sistemlerinin yok olmas›na ra¤men, toplumsal iliﬂkilerdeki konumlan›ﬂlar›n› sürdürdü. Bir simge objenin var oluﬂ gerekçesi olan maddî olgular ve toplumsal durum ortadan kalkt›¤› halde, simgenin toplum taraf›ndan yaﬂat›lmas›; o toplumdaki egemen ideolojik, siyasî, iktisadî egemenli¤in gereksinimine ba¤l› olarak gerçekleﬂti.
Dolay›s›yla fetiﬂ, toplumsal gereklili¤i iﬂaret eden yarg›yla meﬂru k›l›nan ve
maddî yaﬂamla ilintisi zaruri say›lmayan, idealize edilmiﬂ “inanç” zemininde varl›¤›n› sürdürdü. Bir simge de¤ere sahip obje, toplumsal iliﬂkilerdeki etkisini koruyorsa ve bir de¤er olarak var olabiliyorsa; Toplumsal egemenlik
sisteminin ideolojik dayana¤› olmas›n›n yan› s›ra, var oluﬂu, o toplumun bu
tür de¤erlere düﬂünsel zeminde gereksinim duyuyor olmas›na ba¤l› kald›.
‹lkelli¤in Egemen S›n›f ‹ktidar›na Katk›s›
1.
‹nsan›n bedeni öldü ve cans›z maddeye dönüﬂtü, ancak bedenin önceleyeni ve hayat kayna¤› ilan edilen ruhun sönmedi¤i ve insanl›¤›n sanal dünyas›nda yaﬂam›n› sürdürdü¤ü iddia edildi. ‹nsan›n bedenine tanr› taraf›ndan zerk
edilen mum ›ﬂ›¤›n›n sönmedi¤ine iliﬂkin inanç, kültürel bir yarg› olarak yoksullar›n, ezilenlerin tesellisi oldu. Yoksullu¤u nedeniyle ezilen insan, yoksullu¤un kader oldu¤una iliﬂkin bilinç yan›lsamas›n›n yaratt›¤› umutsuzlukla dine sar›ld›. Bireyin bilincinden baﬂka bir yerde olmas› olanaks›z olan ve var
oldu¤una dair hiçbir maddî belirti olmayan, ama var oldu¤una iman edilen
“ruh”, kendini yaratan beynin ölümüne ra¤men; giriﬂ kap›s›nda, “hakikat idedir ve madde akl›n tahayyülüdür diyenlere malum olan âlem” yaftas› as›l› sanal mekânda yaﬂam›n› sürdürdü.
Bilimsel aç›dan, insan›n, gerçek olmayan varl›klar›n oldu¤unu iddia etmesi, hastal›kl› bir halin belirtisidir. Ancak, bu bilimsel yarg›, gerçekli¤in ifadesi olmas›na karﬂ›n; akl›n yarat›s›n›n, akl›n sönmesi halinde de, varl›¤›n› sürdürdü¤ü varsay›m›, hakikatin sa¤l›kl› alg›lanmas› olarak kabul gördü. Bu çeliﬂkili durum, tanr›n›n (!) hikmetine iman edilerek yok say›ld›.
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Bilinç taraf›ndan yarat›lan düﬂüncenin, ortaya ç›kt›ktan sonra aktar›labilir nitelikte olmas› ve bu nedenle kendini yaratan bilincin yok oluﬂuna ra¤men, di¤er insanlar›n bilincinde varl›¤›n› sürdürebilmesi; ruhun da var olabilece¤i varsay›m›n›n dayana¤› ve kan›t› say›ld›. Bu varsay›m; sanal objenin fetiﬂ de¤er kazanmas›n›n da gerekçesi oldu. ‹nanç zemininde kendine yer bulan düﬂünsel objenin maddî karﬂ›l›¤›n›n var olmamas›na ra¤men; onu “var”
sayan insan, bilimsel kan›ta ihtiyaç duymad›. Fetiﬂ, inanç sistemine s›rt›n›
yaslayarak, bilimsel varg›ya kafa tuttu. Fetiﬂin z›rh›; ilkelli¤inin insanl›¤a miras b›rakt›¤› tanr›n›n çelik ipli¤i ile örüldü. Bilim ve tekni¤in, hurafeler da¤›n›n alt›n› oyarak açt›¤› yolda ilerleyerek, modern yaﬂama ulaﬂt›¤› halde insan,
antik bir eﬂyaya tutunmaya ihtiyaç duydu¤u gibi, geçmiﬂle ba¤›n› koparmamak için, gelece¤e iliﬂkin korku ve endiﬂe ile örülmüﬂ ilkelli¤inin, belle¤inin
bir köﬂesinde kalmas›n› engelleyemedi. E¤er bu kadar›yla kalsayd›, insan,
ölümü huzur içerisinde beklerdi. Ancak topluluk halinde yaﬂam, s›n›fsal farkl›laﬂman›n zemini oldu. S›n›fl› toplumlar›n ortaya ç›k›ﬂ›yla birlikte sömürülen, çal›ﬂan ve savaﬂan insan›n yaﬂam› öylesine çekilmez hal ald› ki; bar›nma
ve karn›n› doyurmak pahas›na insan, endiﬂe ve korkuyla geçirilen bir ömrün
itekledi¤i yere; tasavvurla kurulan inanç dünyas›na s›¤›nd›. Fetiﬂi besleyen ilkel yan›, insan›n köleli¤e ve aﬂa¤›lanmaya, raz› olmas›n›; h›rs›zl›¤›, savaﬂ›,
cinayeti, vahﬂeti ve barbarl›¤› insana özgü bir de¤er olarak kabul etmesini
ve gerçekleﬂtirmesini; dolay›s›yla insan›n do¤aya ayk›r›laﬂmas›n› da besledi. ‹nsan›n bünyesine yerleﬂen ur; bünyenin kendine sundu¤u olana¤› kullanarak var oldu. Ölümün kaç›n›lmaz durak oldu¤u yolda yaﬂam›n› sürdürürken, insan›n, içerisine düﬂtü¤ü umutsuzlu¤a, endiﬂe ve korkuya karﬂ›l›k sar›ld›¤›, tek teselli verici ﬂey, ilkelli¤i ile beslenen argümanlar ve eylemler oldu.
Yeryüzünün efendileri, toplumun kültür normunu belirleyici unsur konumuna gelen fetiﬂ de¤erlere yaslanarak; “kutsal varl›¤›”; lanetli ço¤unlu¤un,
efendiler egemenli¤ine r›za göstermesinin arac› k›ld›lar. ‹nsan bilincinde yarat›lan fetiﬂ, yarat›c›s›n› inkâr ederek kendi ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti. Ba¤›ms›zl›¤›n› bir kere ele geçirdikten sonra fetiﬂ, toplum taraf›ndan uydurulmuﬂ bir
var oluﬂ tarihine de büründü. Asl›n›n inkâr› olan uydurulmuﬂ tarih, fetiﬂe güç
katt›. Kutsal bir güç haline gelen fetiﬂ; efendilerin de bilincini bask› alt›na alarak, tüm toplumu etkisi alt›nda tutan de¤er olarak saltanat›n› kurdu. Ölüm
efendiler için de kaç›n›lmazd›. Yeryüzünde sahip olduklar›n› kaybetmek korkusu, onlar›n bilincini bir kölenin bilincinden daha fazla bask› alt›na ald›.
Kaybetmek korkusu, yaﬂam›n›n her dakikas›nda insan›n bilincine çivi soktu.
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Bu korku ve endiﬂe onu fetiﬂ de¤erlere ba¤lad›. Efendi için tanr›n›n ona vaat
etti¤i cennette sunaca¤› tüm zenginliklerden daha de¤erli bir dünyevi ﬂey vard›; mülk. Mülk sahibi olman›n kazand›rd›¤› erk, sanal dünya’n›n ona vaat etti¤i hazdan daha büyük ve elle tutulur bir haz sundu. Efendiler sahip olduklar› erki kendilerine sa¤layan mülkü, en büyük fetiﬂ kabul edip kutsad›lar. Efendilere kendilerini ezme gücünü veren mülk köleler içinde en büyük fetiﬂti.
Her durumda di¤er tüm fetiﬂ objeler, mülkle iliﬂkisinin boyutuna ba¤l› olarak
göreceli de¤erle vas›fland›r›ld›lar. Köle ve efendi, kutsal de¤erlerin babas› say›lan tanr›n›n (!) yaratt›klar›na sundu¤u gök çat› alt›nda, efendiler egemenli¤inin de¤iﬂmez oldu¤u fikrini ve fetiﬂi varoluﬂ ekseninde taﬂ›yan kültürün ve
elbette ahlak›n, raz› edici dayatmas›yla, uzlaﬂarak bir arada yaﬂamay› benimsedi. Köle, kendisini efendisiyle ayn› çat› alt›nda bir araya getiren ve geçici
de olsa tap›nma eyleminde “eﬂitleyen” fetiﬂe ve kutsal fikre daha yürekten
ba¤land›.
2.
‹nsan›n ve toplumun, simgesel de¤erlere gereksiniminin nedeni; do¤a
karﬂ›nda “yenik düﬂmesini” ifade eden aczi oldu. ‹nsan, varl›¤› d›ﬂ›ndaki
maddî ve düﬂünsel yap›n›n karﬂ›s›nda zay›fl›¤›n› hep duyumsad›. ‹lkelli¤inden bugüne içselleﬂtirerek taﬂ›d›¤› aﬂa¤›l›k kompleksine boyun e¤di. Düﬂünsel dünyas›nda yaratt›¤› ve onu kutsall›k s›fat› ile donatarak “ideal” k›ld›¤›
simgelere s›¤›nmas›, iradesini ona tabi k›lmas›, onun toplumsal iliﬂkilere yön
verici oldu¤unu varsaymas›; toplumun ve insan›n ilkelli¤inin niteliksel göstergesi oldu. Denilebilir ki, insan ve toplum, maddî yaﬂam›n›n getirip önüne
koydu¤u sorunlar› çözme sürecinde, düﬂünsel zeminde, bir güce dayanma gereksinimi duydu¤u an fetiﬂi yaratt›. Dolay›s›yla fetiﬂ; insan›n, ilkel vasf›yla s›k› s›k›ya ba¤l› olarak yaratt›¤› ve sonra da egemenli¤i alt›na girdi¤i, tap›nd›¤› ve bu nedenle o toplumdaki egemen s›n›f iktidar›n›n ideolojik dayana¤›
olan de¤ere büründü.
‹nsan›n maddî yaﬂam iliﬂkilerinden ve olgulara s›k› s›k›ya ba¤l› somut
de¤erlerden uzaklaﬂmas› ve insan›n insana, insan iliﬂkilerine, insani eyleme
ve giderek kendi varl›¤›na yabanc›laﬂmas› gerçekleﬂtikçe; toplum, kendi ilkelli¤i ile beslenen fetiﬂe gereksinim duydu ve fetiﬂi yaratma eylemini sürdürdü. Yabanc›laﬂman›n maddî koﬂullar› var oldukça; dolay›s›yla, insana ait,
maddî ve düﬂünsel olan her ﬂeyin, insanl›¤›n geliﬂmesi ile de¤iﬂece¤i gerçe¤i
toplum taraf›ndan kavranmad›kça, bu durum toplumun varl›¤›na ait bir iliﬂki
tarz› olarak kald›.
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Fetiﬂin var olma nedeninin kavranmas› üzerinden denilebilir ki; Bireyin
ve toplumun fetiﬂe olan gereksinimi, insan›n ve toplumun do¤aya uyumlu yaﬂamay› becerme gücüne ulaﬂma ve bireyin toplumsal bir varl›k olarak “özgürleﬂme” sürecine ba¤l› ve do¤ru orant›l› olarak azalacakt›r. ‹nsan›n do¤aya
uyumlu yaﬂama gücüne ulaﬂmas› ve toplumsal bir varl›k olarak insan›n “Yönetilen ya da yöneten olmak” ikileminden koparak özgürleﬂmesi, insan›n insan› sömürüsünü yaratan tüm koﬂullar›n toplumsal iliﬂkilerden kovulmas›, insan›n kendi ilkelli¤inden ve fetiﬂ yaratma dürtüsünden kurtuluﬂunun maddî
dayana¤› olacakt›r. Fetiﬂin hegemonyas›ndan kurtuluﬂ, bireyin düﬂünsel yarat›m yetene¤ini sanat eylemine daha fazla sokmas›n› sa¤layacakt›r. ‹mge yaratma yetene¤ini sanat eyleminde kullanmas›, bireyin özgürleﬂmesinin kap›s›n› açacakt›r. O koﬂullarda baz› insanlar›n, dünyevi yoksunlu¤un yaratt›¤›
endiﬂe ve korkuyu bilinçlerinde taﬂ›madan, öldükten sonra, tanr›n›n onlar›
bekledi¤ini var saymalar›; insan›n akl›n› rahatlatt›¤› ölçüde ve bir insan›n tanr›s›na s›rt›n› dayayarak baﬂkalar› üzerinde erk kurma sapk›nl›¤›n› terk etti¤i
zaman, imgenin büyüsüne kap›lmak kayg› verici bir eylem olmayacakt›r.
Fetiﬂ ve Sanat›n S›n›f Egemenli¤ine ‹liﬂkin Rolü
1.
S›n›fl› toplumlarda fetiﬂ, de¤iﬂmezli¤e inanc›n (mutlakç›l›¤›n) temel unsuru oldu. Bu nedenledir ki, fetiﬂ nesneler, toplumsal geliﬂme¤e ayak uyduramayan, toplumsal de¤iﬂime, devrime karﬂ› direnen toplumsal gruplar›n egemenliklerini sürdürme isteminin ve karﬂ› duruﬂunun araçlar› olarak rol oynad›lar. Her dönemde, iktisadî, siyasî ve ideolojik disiplinlerin prati¤ine iliﬂkin
fetiﬂ yarat›ld›. Fetiﬂ de¤er bürünen obje ve düﬂünce, bir kere ortaya ç›kt›ktan
sonra, insanl›¤›n bilincini esir eder nitelikte varl›¤›n› ve egemenli¤ini sürdürdü. Örne¤in iktisadî iliﬂkiler içerisinde rol alan, de¤iﬂim de¤eri olarak para,
reel de¤eriyle hiçbir ilgisi olmayan bir simge de¤er olarak var oldu ve insanl›¤›n ona kazand›rd›¤› “tanr›sal güç” niteli¤ini yitirmeden kendine has bir erk
olmay› insanl›k tarihi boyunca sürdürdü. Kendisi de bir fetiﬂ olan devletin
simgesi say›lan ve o devletin onurunu ve gücünü temsil etti¤i söylenen, imgesel bir de¤ere sahip bayra¤›n, reel anlamda bir bez parças› oluﬂu gerçe¤i,
kutsal simge oluﬂu karﬂ›s›nda yenilgiye u¤rad›, unutuldu. Topluma, kutsal
birli¤in biçimlenmiﬂ hali olarak benimsetilen aile kurumunda, bu kurumun olmazsa olmaz› olarak, süregelen erkek egemenli¤i; toplumlar›n ruhuna üflenmiﬂ ve dolay›s›yla topluma can veren tanr›sal soluk oldu¤u efsanesi ile fetiﬂ
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de¤ere büründü. Tanr›n›n kutsal varl›¤›yla iliﬂkilendirilen erke¤in varoluﬂ efsanesi sürdükçe kad›n, kendine biçilen ve dayat›lan, “erke¤in kaburga kemi¤inden yarat›lan” ve dolay›s›yla varoluﬂu erke¤in varoluﬂuna s›k› s›k›ya ba¤l› köle statüsünü kabullendi. Kad›n›n köle oldu¤u ve ancak “erkek gibi” kimli¤ini bürünerek, “söz sahibi” olabildi¤i, insan olma hakk›n› kullanmas›n›n
dahi erke¤in “hoﬂgörüsüne” ba¤l› oldu¤u toplumlarda, kad›n, gerçek anlamda erkekle eﬂit olamad› ve kad›n›n özgürlü¤üne iliﬂkin tüm sözler, erkeklik fetiﬂi üzerine inﬂa edilen taﬂ duvara çarparak söndü. Erkek egemen olmadan da
insanlar›n bir arada yaﬂayabildi¤i gerçe¤i unutuldu. Erkek egemenli¤inin kutsanmas›n› içererek gerçekleﬂen evlilik kurumu olmaks›z›n da kad›n ve erke¤in, devletin zoruyla de¤il özgürce, gönüllü bir arada olmalar›na dayal› birlikteliklerin de olabilece¤i sav›, aile kurumunda simgeleﬂen fetiﬂe küfür say›ld› ve aforoz edildi. Erkeklik de di¤er tüm fetiﬂler gibi, toplumun belle¤ine
kanser hücresi gibi yerleﬂti. Fetiﬂleﬂtirilen tüm düﬂünsel ve maddî ﬂeyler, birer erk unsuru olarak, ezen s›n›f iktidar›n›n, siyasî, iktisadî ve ideolojik hegemonyas›na dayanak oldu. Dolay›s›yla fetiﬂ, düﬂünsel ve maddî obje olmaktan çok toplumsal iliﬂkiyi ifade etti. Fetiﬂin de¤erini de, ifadesi oldu¤u
toplumsal iliﬂkinin durumu belirledi.
Toplumsal olarak zaman›n› doldurmuﬂ, ömrü tükenmiﬂ iktisadî, siyasî ve
ideolojik hegemonyan›n, toplumsal dönüﬂüme ve devrime karﬂ› ayak diremesi an›nda; fetiﬂ nesneler egemenli¤in araçlar› olarak savaﬂ›n ön saflar›nda yerlerini ald›lar. Bu karﬂ› duruﬂ, fetiﬂin sosyal misyonunun ne oldu¤unu belirginleﬂtirdi. Toplumsal çat›ﬂman›n aç›k sürdü¤ü yerde, fetiﬂ obje ve düﬂüncenin
gerçek kimli¤ini örten, “toplumun selameti için” cilas› döküldü. Her fetiﬂ ﬂeyin, toplum taraf›ndan yarat›ld›¤›, ama ideolojik erk olma niteli¤iyle; toplumun ço¤unlu¤una ra¤men, toplumun üzerinde egemenlik kuran toplumsal s›n›f›n hegemonyas›n› güçlendirici hizmet verdi¤i gerçe¤i aç›kça görüldü. Devrim, fetiﬂi de karﬂ›s›na ald› ve onu topra¤a gömdü. Mülkiyet iliﬂkilerinde bir
de¤iﬂimi gerçekleﬂtirmiﬂ olmas› itibar›yla; Tüm burjuva devrimler, mülkiyet
iliﬂkilerini tan›mlayan bir fetiﬂin yerine baﬂka fetiﬂin geçirilmesiydi. Çünkü
bir fetiﬂin egemenli¤ini ihlal etmeden di¤er fetiﬂin egemenli¤ini kurmak
mümkün olamazd›. Ancak yeni iktidar›n, toplumun üzerinde ve ço¤unlu¤u
sömüren ve dolay›s›yla ezen bir s›n›f diktatörlü¤ü olmas› durumunda; genel
anlamda mülkiyeti ve devleti kutsayan fetiﬂler devral›nd› veya geçici de olsa
topra¤a gömülmüﬂ ise, üzerindeki toprak kald›r›ld›, itibar› iade edildi ve o ﬂatafatla, ideolojik erk olarak, yeni s›n›f iktidar›n›n hizmetine girdi. Fetiﬂ obje12
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nin var oluﬂu, erkin sahibine, onun s›n›fsal vasf›na de¤il; do¤rudan erkin varl›¤›na ba¤l› kald›¤› aç›kça görüldü. Az›nl›k s›n›f›n, toplumsal ço¤unluk üzerindeki egemenli¤inin ifadesi olan ezen ve sömüren s›n›f diktatörlüklerinin
ayakta kalmas›, varl›¤›n› sürdürmesi; önemli ölçüde, ezilen ço¤unlu¤un ilkel
inançlara, e¤ilime ve s›n›fsal farkl›l›¤›, sömürüyü, göz ard› ederek kurgulanan
ahlaki davran›ﬂ normuna sahip olmas› ve dolay›s›yla boyun e¤ici oluﬂu ile
iliﬂkili oldu.
Toplumsal ço¤unlu¤un, efendiler egemenli¤ine boyun e¤ici tavr›n›n bayra¤›na insanl›k tarihinin her döneminde fetiﬂ ﬂeyin resmi çizildi. Bir toplumda halk›n ço¤unlu¤unun “geri” e¤ilim ve davran›ﬂlar›n› beslemek anlam›na
gelen fetiﬂi koruyan ve bu de¤erlerin varl›¤›n›, egemenli¤inin dayana¤› haline getiren iktidarlar, adlar› ne olursa olsun emekçi ço¤unlu¤un siyasî iktidar›
olamad›lar. ‹nsanl›k tarihi boyunca, “Tanr›n›n yeryüzündeki tezahürü” say›lan kutsal ruhun yeryüzünde bir objede hayat bulmas› anlam›na gelen fetiﬂin
var oldu¤u toplumlarda, insan› özgürlü¤üne kavuﬂturacak koﬂullara iliﬂkin
de¤erler d›ﬂland›. Özgürlü¤ün toplumsal zemininde tahribat›n gerçekleﬂti¤i
toplumlarda, insan›n ve dolay›s›yla onun somut yarat›s› olan sanat›n özgür
olabilece¤ine iliﬂkin savlar, insan›n her gün yaﬂad›¤› düﬂ k›r›kl›¤›n› örtbas etmesinin arac› olarak kullan›ld›. Devletin, eleﬂtirilemez, yanl›ﬂs›z, dokunulmaz
addedilerek kutsallaﬂt›r›ld›¤› ve halk›n yaﬂam›n›n kutsal devlete feda edildi¤i
s›n›fl› toplumlara ait fetiﬂ objelerin, “yeni” yüze bürünmüﬂ haliyle “yeni topluma” miras kald›¤› yerde, sosyalizm gerçekleﬂme olanaklar›n› yitirdi. Devrim, fetiﬂ de¤erlere yasland›¤› anda, sönüﬂünü de haz›rlad›. Her sözü “tanr›sal” emir, her eylemi de¤iﬂtirilemez, eriﬂilemez, dokunulmaz kimli¤e sahip,
halk› ömür boyu yönetmekle yükümlü say›lan, öldükten sonra halk›n selameti için, ulu yönetici s›fat›n›, varl›¤›n›n devam› olan çocu¤una b›rakan “ulu ﬂefin” var oldu¤u bir ülkede “halk›n iktidar›ndan” söz edilmesinin olanaklar›
yok oldu. Yeryüzündeki görevi, “halk›n ulvi kurtuluﬂu için”, kutsal devletin
ve ulu ﬂefin direktifleri do¤rultusunda hareket etmek ve kendini, fetiﬂ objelerin varl›¤›na adamakla belirlenen insan›n var oldu¤u yerde emekçi ço¤unlu¤un özgürleﬂmesi de mümkün olmad›. Emekçilerin özgürleﬂme olanaklar›n›n
alt›n› oyan fetiﬂten kopuﬂun gerçekleﬂmemesi; sosyalist topluma hayat veren
olgular›n da tahrip edilmesine olanak sa¤lad›.
Sönümlemesi için gereken koﬂullar›n yarat›lmas›n› bir kenara b›rakarak,
aksine, çeﬂitli “hayati” gerekçelerle güçlü ve mutlak addedilen devletin, toplumsal hayat› bir a¤ gibi s›karak sarmas› ve ﬂefin putlaﬂt›r›lmas› karﬂ›s›nda
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devrimci bir duruﬂ sergilemeyenlerin; aile reisli¤i, kabile ﬂefli¤i, erkek egemenli¤i fetiﬂine karﬂ› duruﬂu, samimiyetsiz ve kaçamakt›r. Erksel tüm de¤erlerin insanl›¤›n yaﬂam›ndan ç›kmas› ile insanl›¤›n kurtuluﬂu gerçekleﬂebilir.
Bir erk kurumuna karﬂ› savaﬂ›m› tüm erk kurumlar›na ve de¤erlerine karﬂ› savaﬂ›mla bütünlüklü ele almamak devrimci sosyalizm çizgisinden sapmad›r.
Kuﬂkusuz, bu sapma, sosyalist sanatç›n›n yarat›c›l›k eylemine de yans›r. ‹nsan›n, erk kurumlar›n›n hegemonyas›ndan kurtuluﬂ olanaklar›n›n tüketilmesi,
sosyalist gerçekçi sanata hayat veren olgular›n tüketilmesini de sa¤lad›. Fetiﬂi, estetik de¤er yaratma sürecinden uzak tutmadan, sosyalist gerçekçi sanat
eylemi içerisinde yer alabilece¤ini savunan insan, bu büyük yalan›n alt›nda
ezilme¤e mahkûm oldu.
2.
Kapitalist üretim iliﬂkilerinin egemen oldu¤u toplumda, burjuva politikac›lar, ideologlar; halk›, halka ra¤men yönetmek ve sömürü sistemini sürdürmek için, bask› araçlar›n› (siyasî, askerî, iktisadî, ahlakî) kullanmalar›n›n yan›nda; erke boyun e¤me¤i koﬂullayan toplumsal, geleneksel fetiﬂ ﬂeyleri yaratmak ve fetiﬂin halk›n sefaletinden hoyratça beslenmesi için, ellerinden gelen her ﬂeyi yapt›lar. Tüm burjuva politikac›lar›n, ideologlar›n, her dönemde
ve politik manevralar›na, halklar aras› savaﬂlar›n sürdürülmesine halk› inand›rma gereksinimi oldu¤u her yerde, “bayrak, kahramanl›k, erkeklik, ﬂehitlik,
ulusal k›rm›z› çizgiler, millî birlik, kutsal kitap, ezan, devletin itiraz edilemez
ç›karlar› ve güvenli¤i” türünden kavramlarla hamasi söylevlerini süslemeleri
bu nedenle gerçekleﬂtirildi. Kuﬂkusuz bu fetiﬂ de¤erleri benimseyen insan›n
bu de¤erlerle süslenen “her türden savaﬂ”a “karﬂ› ç›k›ﬂ›”, abesle iﬂtigal ve ikiyüzlülü¤ünün göstergesi oldu.
Diyalektik geliﬂim sürecine ba¤l› olarak toplumlar, maddî yaﬂam›n çeﬂitlenmesine koﬂut olarak iliﬂkilendi¤i her alanda fetiﬂ simgeler yaratt›. Bu fetiﬂ
simgelerin var oldu¤u belli baﬂl› alanlar; 1. Siyasî (Bayrak, kutsal devlet, aile reisli¤i vb.) 2. ‹ktisadî (meta, para, üretim araçlar›n›n özel mülkiyeti vb.) ve
3. ‹deolojik-Dinsel (millî de¤erler, erkeklik, kutsal kitap, vb.) biçiminde s›n›fland›r›ld›. Her fetiﬂ konumland›¤› alanda rol al›rken, ayn› zamanda ideolojik
zeminde de fonksiyonel rol ald›. Dolay›s›yla emekçileri sömüren ve ezen s›n›f›n ideolojik egemenli¤inin kurulmas› ve sürdürülmesinde fetiﬂ objelerin
belirleyici bir etkisi oldu.
Bir fetiﬂ simgenin, egemenli¤in arac› olmas› anlam›nda, s›n›fsal, grupsal
olmas› kaç›n›lmaz gerçekleﬂti. Ancak, ayn› zamanda bulundu¤u alan ve ide14
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olojik düzlemde egemenli¤in arac› olmas›, o fetiﬂin toplumsallaﬂt›¤›n›n da bir
göstergesiydi. Bilimsel olarak fetiﬂin s›n›fsal oldu¤u gerçe¤i aç›klanabilir ve
anlaﬂ›labilir olmas›na karﬂ›n, pratik alanda toplumlar kendi üzerlerindeki egemenli¤in taﬂ›y›c›s› olarak fetiﬂi toplumsallaﬂt›rd›lar. Evrenin babas›; tanr›,
yeryüzünün babas›; kral, baﬂkan, ﬂef (egemen s›n›f temsilcileri) din adam› ve
ailenin babas›; erkek. Bu baba üçlemesi, toplumlar›n de¤iﬂtirilemez, kutsal,
eleﬂtirilemez ön kabulü oldu. Fetiﬂleﬂtirilmiﬂ objelere, belli bir dönem içerisinde, toplumdaki s›n›flar›n durumuna uygun anlam yüklendi. Egemen s›n›flar için fetiﬂ, kendi egemenli¤inin “mutlak oldu¤u” yan›lsamas›n› o topluma
egemen k›lma arac› iken; di¤er yandan fetiﬂin, ezilen y›¤›nlar taraf›ndan, toplumsal var oluﬂu sa¤layan, toplumu bir arada tutan, parçalanmay› önleyen
araç oldu¤u benimsendi. Fetiﬂ obje, dokunulmaz ilan edilen ve kutsal addedilen fikri içselleﬂtirerek, bir toplumsal iliﬂkinin betimlemesi olan fikrin elle tutulur, gözle görülür olguya dönüﬂmesini sa¤lad›. Egemen ideolojinin tezahürü olan fetiﬂ, ezilen s›n›flara benimsetilerek toplumsallaﬂt›r›ld› ve erk sahibi
s›n›f›n egemenli¤inin ve bu egemenli¤e denk düﬂen toplumsal iliﬂki tarz›n›n
“normal” ve gerekli oldu¤una iliﬂkin yan›lsamal› yarg›ya güç katt›.

Fetiﬂ ve Sanat Prati¤inin Toplumsal Rolü
1.
Fetiﬂ simgenin ikili toplumsal konumu, o fetiﬂe karﬂ› davran›ﬂ›n nas›l olmas› gerekti¤inin ipuçlar›n› da verdi. Bir toplumda, fetiﬂin toplumu bir arada
tutucu özelli¤i ile o fetiﬂe karﬂ› duyarl› olan toplumun, belli bir çat›ﬂma s›ras›nda, fetiﬂin s›n›fsal yan›n› duyumsayarak o fetiﬂe tepki göstermesi kaç›n›lmaz bir biçimde gerçekleﬂti. Genellikle pratik anlamda gerçekleﬂen bu tepkisel eylem; hakaret ve küfürle ifade edildi. Bu içgüdüsel tepki, (Fetiﬂ objeleri
yakma, y›rtma, y›kma,) bir fetiﬂin ilkelli¤ine karﬂ› geliﬂen ilkel bir davran›ﬂt›.
Bilimsel, devrimci yaklaﬂ›m, bu tepkinin kitlesel eylemlerde kaç›n›lmaz yaﬂan›labilirli¤ini kabul etse de, bu hareketi onaylamad›, do¤rulamad›, bayraklaﬂt›rmad›. Do¤ru olan tav›r bu içgüdüsel tepkiyi bilinçli eylemlili¤e çekmekti. Toplumun içgüdüsel tepkilerini pohpohlama ile devrimci politikan›n uzaktan yak›ndan ilgisi yoktu. Toplumun bir kesiminin, fetiﬂe karﬂ› içgüdüsel tepkisi bilinçli eylemlili¤e çekilmedi¤i zaman, o toplum kaç›n›lmaz olarak bir
kör dövüﬂe sürüklendi ki; bu kör dövüﬂün de genellikle egemen s›n›flara yarar sa¤lad›¤› görüldü.
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Fetiﬂ objenin, toplumun büyük ço¤unlu¤unca kabul gördü¤ü ve de¤er kazand›¤› bir yerde ve anda toplumun fetiﬂ ﬂeye karﬂ› duyarl›l›¤›n› hesaba katarak hareket edilmelidir. Kuﬂkusuz bu fetiﬂizme karﬂ› ideolojik mücadele yürütülmemelidir anlam›na gelmez. Fetiﬂlerin toplumsal yan›n› abartarak, fetiﬂ
ﬂeyin halk›n de¤eri olarak görüp, ona karﬂ› geniﬂ tahammüllü olmak, her zaman fetiﬂin tabusal varl›¤›n› sürdürmesine önemli katk› verdi.
Modern yaﬂam›n kap›s›nda, ilkelli¤ini terk etme iddias›nda olan bir ‹nsan›n, içine sürüklenebilece¤i en büyük aldanma; bir fikri (ideolojik normu) içselleﬂtiren fetiﬂi yasaklayarak, onu yok edilebilece¤ini sanmas› oldu. Topluma egemen fikrin yans›t›c›lar›ndan biri olarak fetiﬂin yasaklanmas›, ancak o
fikrin ve dolay›s›yla fetiﬂ ﬂeyin belli bir süre için, di¤er insanlara ulaﬂmas› sürecine ket vurdu; onun, bir dönem bilinme durumunun s›n›rlar›n› geniﬂletmesini k›s›tlad›. Ancak buna karﬂ›n bir fikre ba¤›ml› olarak ortaya ç›kt›ktan sonra fetiﬂ ﬂeyler, öldürülmesi mümkün olmayan bir olgu olarak; önünde sonunda ama mutlaka bir gün, endiﬂe ve umutsuzlu¤unu aﬂma gereksinimi nedeniyle büyüye susam›ﬂ insan›n, susuzlu¤unu gidermek ve umut arac› olarak teselli vermek için ona uyuﬂturucu iksirini sundu. Oysa sanat eseri, insan›n hemen
yan› baﬂ›nda, onun tüm tepkilerine maruz kalarak, ölümle burun buruna var
oldu. ‹nsanla bu denli iç içe olan ve insan prati¤i oldu¤u aç›k olan objenin yok
olmas› da mümkündü. Sanat eserinin varoluﬂ durumu, do¤rudan toplumsal
de¤er olmas› ile ilintili idi. ‹ktisadî, siyasî ve ideolojik de¤erini yitirdi¤i ölçüde, sanat eserinin, ölümle yüz yüze gelme olas›l›¤› artt›. Hayat› yaﬂan›lmaz k›lan ortamda yaﬂayan insana, yaﬂam›n› sürdürme tad› veren büyü arac› olmas›na ra¤men, toplumsal prati¤in ögesi ve somut, elle tutulur, gözle görülür,
iﬂitilir olmas› nedeniyle sanat eseri; varl›¤›n› tehlike sayan ya da varl›¤›n› “para etmez” de¤erde gören toplumlarda yok edilme¤e olabildi¤ince aç›k durumda varl›¤›n› sürdürdü.
Ancak fetiﬂ için tam tersi söz konusuydu. Fikrin yanl›ﬂ say›lmas› nedeniyle yasaklanmas› ya da fetiﬂin insan yaﬂam›na kayda de¤er bir katk›s›n›n olmamas›, ona ölümsüzlü¤ünü ba¤›ﬂlayan vasf›n› yok edemedi. Fikrin yanl›ﬂ
oldu¤unun kabulü; o toplumda fikrin öldürülerek mezara konulmas›n› sa¤lamad›. Fikrin yanl›ﬂ kabul edilmesi; fikrin derin bir uykuya girmesini ya da
tozlu raflarda yerini almas›na katk›da bulundu. Fetiﬂ obje, antik bir figür olarak duvara as›ld›. Unutulan fikir, “uyuyan güzel” efsanesindeki prenses gibi,
vakti ve koﬂullar› geldi¤i zaman ona rastlayarak öpen prens taraf›ndan uyand›r›ld›. O toplum için do¤ru addedilen fikir ve fikrin de¤er kazand›rd›¤› fetiﬂ
16
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ﬂey, günü geldi¤inde baﬂ tac› edildi. Fetiﬂin baﬂ tac› edilmesi; egemen s›n›f
ideolojisinin, yaﬂam›n organizesine yön vermesinde, üzerine düﬂen yükümlülü¤ü yerine getirmesini sa¤lad›. ‹nsanl›¤›n ilkelli¤inin üzerinde var olan ve
nesilden nesle miras olarak aktar›lan ve giderek al›ﬂkanl›¤a dönüﬂen “egemenli¤e r›za gösterme” tavr›n›n araçlar›ndan biri olarak fetiﬂ; tap›nma eyleminin ivmesini art›rd›. Belli toplumsal koﬂullarda ve insanl›k tarihinin belli
bir döneminde, baﬂ tac› edilmesi, fetiﬂ de¤ere sahip ﬂeyin, “dokunulmaz durumunun” süreklili¤inin güvencesi olmad›. Ama hangi durumda yaﬂam›n›
idame ettirirse ettirsin, fikrin ölmesinin mümkün olmad›¤› gerçe¤i ile do¤rudan ba¤lant›l› olarak, o fikrin maddî objede ifadesi demek olan fetiﬂ de¤erin
de ölmesi mümkün olmad›. Fikir gibi fetiﬂ de, insanl›k tarihi boyunca, öyle ya
da böyle bir biçimde, ama mutlaka yaﬂama olana¤› buldu. Bir toplumda revaçta olmayan fikirler, insanl›k belle¤inin kap›s› aç›labilir odalar›nda ve fetiﬂ
simgeler ise insanl›¤›n kültür müzesinin tozlu raflar›nda yaﬂam›n› sürdürdü.
Ölümlü olma durumu insan› do¤a karﬂ›s›nda acze düﬂürdü, umars›z k›ld›. ‹nsan, ölümsüz k›ld›¤› fetiﬂ objeyi ve insan ömründen çok daha kal›c› olabilen sanat eserini yaratarak ölümü yendi¤i yan›lsamas›na kap›ld›. Fetiﬂ objeyi ölümsüz ve sanat eserini kal›c› k›lan insan, kendini ölümlü k›lan do¤adan
intikam›n› ald›. Ki fetiﬂ, her zaman, umars›z kald›¤› bir anda teselliye gereksinim duyan toplumun bilinçalt›ndan kafas›n› ç›kard›. O toplumun belle¤inin
dehlizinde uyuyan fikrin uyanmas›na koﬂut olarak yard›mc› araç vasf›yla fetiﬂ objede, kutsall›k yaftas›yla antika pazar›ndaki yerini ald›. Ancak bilimin,
yaﬂam›n tek k›lavuzu oldu¤u bir toplumda, fetiﬂ, derin uykusundan kalkmadan varl›¤›n› sürdürebilecektir. ‹nsanl›¤›n antik de¤erleri baﬂ tac› etmekten
uzaklaﬂarak, ça¤›n kendisine sundu¤u yaﬂam› sürdürürken, fetiﬂe gereksinim
duymayacak denli olgun ve güçlü oldu¤u zaman; fetiﬂ ﬂey yaln›zca insanl›¤›n
kültür müzesinde, toplumlar›n ilkelli¤ine iliﬂkin bir obje olarak sergilenecektir. Fikirlerin mezar› yoktur. Bir fikrin simgesi oldu¤u anlamda, iliﬂkin oldu¤u fikrin yok edilmesinin gerçekleﬂmedi¤i durumda, fetiﬂ nesnenin, de¤iﬂim
ve dönüﬂüm yaﬂasa da yok edilemedi¤ini geç de olsa kavrayan toplumlar, yaﬂam›n hiçbir alan›nda oynayacak rolü kalmayan ve insanl›¤›n çocukluk dönemine ait bir oyuncak olarak fetiﬂ ﬂeyi içten bir tebessümle seyredecektir. O zaman insan, özgürlü¤ünün ifadesi olarak, insan›n dokunuﬂuna her zaman aç›k
sanat›n ve bilimin, hayat›n her alan›nda var olmas›n›n hazz›n› tadacakt›r.
Kutsal yarg›yla iliﬂkilendirilen fetiﬂi yaratan maddî ve düﬂünsel koﬂullar
sona erdi¤i zaman, fetiﬂ kültür müzesine kald›r›lacak ve o zaman insan gerS. C. F/2
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çek anlamda özgür olman›n olanaklar›na kavuﬂacakt›r. Fetiﬂe gereksinim
duymadan da insanlar›n bir arada yaﬂayabilece¤i; s›n›f egemenli¤inin kutsanmas› olarak gerçekleﬂen fetiﬂ olmaks›z›n da kad›n ve erke¤in, özgürce, gönüllü bir arada olmalar›na dayal› birlikteliklerin de olabilece¤i bilinci toplumu
sar›p sarmalad›kça; tüm fetiﬂler toplumun belle¤inde silik bir foto¤raf olarak
yerini alacakt›r. Fetiﬂ ﬂeyler toplumsal yaﬂamdan kovuldukça, insanlar› bir
arada tutan insani güç; özgürlük, bilimsel/entelektüel zenginlik ve sanatsal
yarat›c›l›k olacakt›r.
2.
Sanat eseri, somut bir nesne olarak kendini var eden gerekçenin ve amac›n do¤rudan yans›mas›d›r. Sanat eserinin somut bir nesne oluﬂu, onun formel
bozulma, y›pranma ve de¤iﬂme olas›l›¤›n› da haz›rlad›. Sanat eserinin niteliksel de¤iﬂim olas›l›¤›; insan›n sanat eserini yaratma gerekçesinin ve sanat eyleminin yok olmas›n›n yolunu açmad›. Fetiﬂ obje ise, kendi varoluﬂ gerekçesi olmayan, baﬂka bir fikri ve gerekçeyi yüklenerek simgesel vasfa bürünen
nesne idi. Simge niteli¤ine sahip bir nesnenin de¤iﬂme ve dönüﬂme olas›l›¤›;
o nesneye simgesel de¤er kazand›ran gereksinimin ve fikrin, insanl›¤›n bilincinin var olma durumuna do¤rudan ba¤l› varl›¤›n›n sona ermesi olas›l›¤›n› yaratmad›. Ancak fetiﬂ eylem ve durumun var olmas›, insan›n ve insanl›¤›n (toplum) bilincinin var olma ön koﬂuluna ba¤l› gerçekleﬂebildi.
Fetiﬂ ve sanat eylemi, dolay›s›yla insan› bu eyleme itekleyen gereksinim;
ancak ve ancak tüm insanlar›n canl› varl›k olma niteli¤inin sönmesiyle, dahas›, insan› insan k›lan ve insanl›¤a ait kültürün yarat›c›s› olan insanl›¤a ait bilincin tümüyle silinmesi ile birlikte tamamen yok olacakt›r. ‹nsan varsa, yaln›zca ona ait olan fetiﬂ ve sanat eylemi vard›r. Tüm insanlar›n ölümünün gerçekleﬂmesi durumunda, insanl›¤›n bilinci sönecek ve dolay›s›yla tanr› ile birlikte tüm fetiﬂler de kendi gerçekli¤ine kavuﬂacak; sanal var olabilme olana¤›n› yitirecektir. K›yamet, insanla birlikte, düﬂüncenin ve dolay›s›yla, tanr› tasavvurunun ve fetiﬂin imgesel varoluﬂunun sona erdi¤i zaman olacakt›r.
Tüm insanlar›n ölümü; canl› varl›k oluﬂtan cans›z varl›k oluﬂa geçiﬂi, hemen o anda, insan yarat›s› olan somut nesnelerin, insan›n ona verdi¤i formla var olma durumunu ortadan kald›rmayacakt›r. Düﬂüncenin insan› ve do¤ay› de¤iﬂtirici dönüﬂtürücü ve yeniden biçimleyicili¤i vasf› sona erdi¤inde; insan›n biçimlendirdi¤i tüm nesneler, do¤an›n de¤iﬂtirici ve y›prat›c› kollar›nda, bir süre daha, insan›n kendine verdi¤i niteliksel formu sürdürme olana¤›na sahip olacakt›r. Do¤an›n de¤iﬂtirici ve y›prat›c› gücüne karﬂ› direnç göster18
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me koﬂullar› sona erdi¤inde, insan›n ona sundu¤u biçimsel form da, çözülecek, bozulacak ve obje yeniden “yeni” bir biçim alacakt›r. O zaman büyük
buluﬂma gerçekleﬂecek; insan›n biçimleyerek do¤adan ayr› k›ld›¤› nesne, ait
oldu¤u maddî bütüne eklenecektir. ‹nsan yarat›s›n›n sonucu olan nesnenin do¤aya yabanc›laﬂmas› sona erecek; Do¤aya / maddeye anlam yükleyen ve onu
yeniden biçimlendiren bilincin yaratt›¤›, fetiﬂ de¤ere sahip olan ya da olmayan her tasavvur ve fikir de var olma olana¤›ndan yoksun kalacakt›r. Do¤a,
hiçbir fikre ya da tasavvura ayr›cal›k tan›mayacak, düﬂünsel ve nesnel ﬂeylerin tümüne, yok olma sürecinde tam anlam›yla eﬂit davranacakt›r. Tüm insanlar›n ölümü ve insan›n fiziksel ve biyolojik varl›¤›n›n cans›z maddeye dönüﬂümü ile bilinç ve toplumsal bellek yok olacak ve dolay›s›yla insan olma farkl›l›¤›n› insana kazand›ran bilinci var eden beynin ölümü gerçekleﬂti¤i anda,
düﬂünsel üretim de sona erecektir. ‹nsan›n bilincinin ve bilincine dayal› eyleminin yok olmas› ile birlikte alg›lama, kavrama ve muhakeme etme yetisi ile
düﬂünce üretimine iliﬂkin, tahayyül, tasar›m, fikir ve bu eylemlerin ürünü olan
fetiﬂ ﬂey de yarat›lma olana¤›n› yitirecektir. Her an, bireyin ölümüyle birlikte, tekil insan bilincinde var olma olana¤›n› yitiren fetiﬂ; tüm insanl›¤›n
ölümüyle, insanl›¤›n bilincinde ve toplumsal bellekte hayat bulma olana¤›n› da yitirecek ve art›k var olmayacakt›r. Do¤al güçler, maddeyi de¤iﬂtiren,
dönüﬂtüren ve yeniden biçimlendiren tek güç olarak kalacak ve insan›n, do¤an›n yarat›c›s› olarak tahayyülünde var etti¤i “yarat›c›” da kendini yaratan
bilincin ve tahayyülünün var edilmesine dayal› ömrünü tüketecektir. Kendi
yarat›c›s› olan bilincin sönmesi, tüm kutsal de¤erlerin ortak yazg›s›n› belirleyecek; var olmayan olmad›¤›yla kalacak ve Maddeden gelen maddeye gidecektir.
Fetiﬂ Köleli¤in Sanat ‹se Özgürlü¤ün Olana¤›d›r
1.
Fetiﬂleﬂtirme, bir objeye, “kendine ait olmayan de¤er” yükledi. Fetiﬂ, ayn› zamanda objenin bir simgesel vasfa bürünmesini sa¤lad›. Dolay›s›yla simgesel de¤ere sahip olan ﬂey, içerik olarak da bir fikrin tezahürüne iliﬂkin imgenin pratik ifadesi oldu. Fetiﬂin imge yüklenimi, fetiﬂin yarat›lmas› sürecinin, sanat eserinin yarat›m süreci ile ortaklaﬂt›¤› nokta oldu. Fetiﬂ obje ve de¤erin simülasyon prati¤i, sanat içinde geçerli k›l›nd›. As›l olarak fetiﬂ ve sanat insan› büyülü bir dünyaya sürükledi. Her iki olguda; olan› de¤il, olandan
hareketle, olmas› istenilen, arzulanan ve bu do¤rultuda idealize edilen ﬂeyi in19
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sana sundu. Ancak bir farkla; sanat insan›, insana iliﬂkin olanla ba¤›n› koparmadan düﬂ dünyas›na götürürken; fetiﬂ, insan›, insan›n düﬂünsel dünyas›nda
yaratt›¤› ve ulaﬂmas› imkâns›z oldu¤u ölçüde gerçek d›ﬂ› olan ve bu nedenle
kutsallaﬂt›r›lan düﬂ dünyas›na sürükledi. Sanat eseri gibi fetiﬂte insan yarat›s›yd›. ‹nsan yaﬂam›n›n imgesel iz düﬂümü sanata ve fetiﬂe hayat verdi. Fetiﬂ;
fikrin ifadesi olarak yarat›lan simgenin, somut olgunun soyutlanmas› oldu¤u gerçe¤inin üzerini, maddî yaﬂamdan ve somut olgulardan göreceli özerk
olma olanaklar›na sahip olma durumunu kullanarak örttü. Fetiﬂ, var oluﬂunun maddî köklerini daha büyük ölçüde inkâr etmenin ifadesi oldu. Fetiﬂ obje, bireysel olan›n toplumsal olan u¤runa feda edilmesi prati¤inin yarat›s› olarak ideal fikrin üzerinde biçimlendi. Ki bu nedenle, fetiﬂ de¤er uydurucular›,
uydurduklar› ﬂeyin yarat›lma kayna¤›n›n maddî olgulara dayand›¤›n› ve var
olma gerekçesinden kopuﬂ üzerine biçimlendi¤i gerçe¤ini inkâr etmenin yan›
s›ra; fetiﬂin, sanatsal yarat›yla da bir ilgisi olmad›¤›n› önemle vurgulamak gereksinimi duydular. Hatta fetiﬂ objenin, simgesel de¤ere sahip oldu¤u anlamda, sanat eseriyle iliﬂkisinin kurulmas› nedeniyle; fetiﬂ yarat›c›lar›, söz konusu bu yak›n duruﬂun “olumsuz” (!) alg›lan›ﬂ›n› engellemek amac›yla sanat eylemine küfür ettiler ve sanat›n insan› insan k›lan pratik oldu¤u gerçe¤ini inkâr ettiler. Metan›n kutsal k›l›nmas› ve de¤iﬂmez, mutlak oldu¤unun ilan›, insan›n ilkel ve tap›n›c› yan›na tekabül etti. Metan›n estetik kayg› ile düﬂünsel
ya da maddî halde yeniden biçimlendirilmesi anlam›na gelen sanat; insan›n
yarat›c›l›¤›n› ortaya ç›karan bir pratik oldu¤u anlamda; insan›n geliﬂkin yan›na iliﬂkin bir eylem olarak gerçekleﬂtirildi. Sanat eyleminin, insan› özgür k›lan zeminin bir unsuru olma olana¤›na sahip olmas›n›n aksine, fetiﬂ; egemen
s›n›f iktidar›n›n insan› köleleﬂtiren iktisadî, ideolojik ve siyasî iliﬂki ve kurumlar›na dayanak sa¤lad›. Fetiﬂ de¤er yüklenen nesne ve fikir, kölelerin,
efendilik sistemine r›za göstermesinde etkin araç olarak rol üstlendi. ‹nsan taraf›ndan yarat›lan, ancak insana yabanc›laﬂarak, insan üzerinde mutlak
egemenlik kuran insanüstü güç tasavvuru ve fetiﬂ, insan›n özgürleﬂmesinin
önünü t›kad›. Fetiﬂin toplumsal etkisini kullanarak, kitlesel yayg›nl›k kurma amac›yla fetiﬂten yararlanmak isteyen sanatç›; bilinç ürünü oldu¤unun
reddi üzerinden hegemonya kuran fetiﬂin köleleﬂtirici girdab›na kap›ld› ve
diyalektik de¤iﬂimin özgürleﬂtirici olanaklar›n› yitirdi.
Fetiﬂin gücünden yararlanarak, sanat eyleminin ve bu eylem sonucunda
gerçekleﬂen sanat eserinin toplumun büyük ço¤unlu¤una ulaﬂmas›n›; popüler
olma arac› olarak kullanan sanatç›lar›n, egemen sömürgeci s›n›f ideolojisinin
taﬂ›y›c›s› olmas› kaç›n›lmaz gerçekleﬂti. Dolay›s›yla sanat eseri de fetiﬂ obje
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gibi, egemen s›n›f›n hegemonyas›n›n normal ve gerekli oldu¤una iliﬂkin yarg›n›n ezilenler taraf›ndan kabul edilmesi do¤rultusunda, yüklendi¤i iﬂlevi gerçekleﬂtirdi. Sanatç›, sanat eylemini fetiﬂ ﬂeyin arac› haline getirdi¤i zaman,
sanat faaliyetinin s›n›f egemenli¤inin ayaklar› alt›nda sürünmesine yol açt›.
Fetiﬂ de¤ere övgüyü içeren sanat eserinin popüler olmas›n›, sanatç›n›n
yarat›c› gücünden daha çok, eserde egemen unsur olan fetiﬂ de¤er sa¤lad›.
Ancak fetiﬂ de¤ere s›rt›n› yaslayarak sanat eserini popüler k›lan sanatç›, sanata yapabilece¤i en büyük kötülü¤ü yapt›; yaﬂam›n sundu¤u canl›l›¤a son verecek biçimde, sanat eserinin damarlar›n› kesti. Fetiﬂ ögenin gri egemenli¤i,
estetik yarat›c›l›¤›n sundu¤u canl›l›¤› örttü. Fetiﬂin sanat eserine kendi rengini vermesi; hiç gerçekleﬂmeyecek bir aﬂka, köleli¤e, teslimiyete, avuntuya, yaln›zl›¤a, yabanc›laﬂmaya, vahﬂete ve cinayete övgünün anlat›m› oldu.
Bu eser, özgürlükten yoksun kalarak köleleﬂen, kendine ve do¤aya yabanc›laﬂarak kendini aﬂa¤›layacak denli aptallaﬂt›r›lan mankafa bireyin zaaflar›n›,
mahrumiyetini ve barbarl›¤›n› okﬂayarak ona haz verdi. Toplumsal gerçekli¤inin köle insana kazand›rd›¤› bu haz; onun do¤aya ayk›r› vasf› nedeniyle, en
ac›nas› ve sefil bir varl›¤a dönüﬂmesinin de göstergesi oldu. Fetiﬂe s›¤›nma;
sokakla iliﬂkisi dumura u¤rat›lan ve meta haline dönüﬂtürülerek; dört duvar
aras›nda, yüzüne yaln›zl›¤›n rengi sürülen sanat›, gerçekli¤in ço¤alt›c› ve özgür k›l›c› olgunlu¤undan ve olana¤›ndan mahrum b›rakt›. Bu durum sanatç›n›n do¤all›¤a ve olgunlu¤a ulaﬂmas›n› sa¤layacak olan özgürlü¤üne ket vurdu. Sanatç›n›n yaratma eylemini tetikleyen düﬂünsel özgürlü¤ü k›s›tland›. Fetiﬂ melankoliydi (hastal›kl› tutku), sanat ise aﬂk. Bilincini fetiﬂin buyru¤una veren insan; aﬂk›n özgür k›l›c› eyleminden uzak kald›.
2.
Baz› ideologlar›n ya da sanatç›lar›n, sanat faaliyetinin yaln›zca “baz› insanlara özel” yetenek oldu¤u ve sanatsal yarat›m eyleminin, tüm insanlar taraf›ndan gerçekleﬂtirilmesi olanaks›z bir eylem oldu¤u iddialar›; sanatç›n›n,
emekçi ço¤unluktan daha üst konumda yer alan elit insan oldu¤una iliﬂkin ön
yarg›y› do¤urdu ve besledi. Sanatç›y› idol ve sanat eserini de fetiﬂ derekesine
ç›karmak do¤rultusunda öne sürülen sav, baz› sanatç›lar taraf›ndan kabul
edildi. Asl›nda bu yaklaﬂ›m›n, sanat› yüceltti¤i kan›s› oluﬂsa da, fetiﬂ de¤er
kazand›r›lmas› istemi; insan› insan k›lan sanat›n özgün vasf›n› yitirmesinin
yolunu açt›. Fetiﬂ de¤er kazand›rma çabas›, sanat eserinin metalaﬂt›r›lmas›n›n
ve dolay›s›yla sanat› k›s›rlaﬂt›rman›n arac› oldu. Fetiﬂ konumuna yükselmesi,
sanat eserinin, insan›n estetik haz ihtiyac›n› karﬂ›lama niteli¤inden kopmas›21
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n› sa¤lad›. Sanat eserine fetiﬂ de¤er kazand›rma süreci, ayn› zamanda, sanatç›n›n, eserini insan için yaratma özgürlü¤ünü kaybetmesi süreci oldu. “Sanat,
sanat içindir” sözü, sanat›n, insan›n (toplumun) estetik gereksinimini karﬂ›lama istencine s›k› s›k›ya ba¤l› do¤du¤u gerçe¤inden uzaklaﬂarak; sanat› fetiﬂ
k›lmak ve di¤er yandan sanat›, fetiﬂ ﬂeylerin hizmetine sokmak eyleminin ifadesi olarak sanatç›lar›n diline yap›ﬂt›. Bu kavram as›l olarak “Sanat; ﬂöhret ve
para içindir”, “sanat, sanatç›n›n toplumsal statü kazanma arac›d›r” tan›mlamas›n› ifade etti. Kuﬂkusuz baz› dönemlerde yo¤un bir biçimde sanatç›, eserini fetiﬂ de¤er eksenine oturtarak yaratm›ﬂ olmas›na ve eserini fetiﬂ obje k›lma çabas›na karﬂ›n; fetiﬂ de¤eri konu edinen eser, hiçbir zaman fetiﬂ de¤er kazanamad›. Ancak fetiﬂ ile etkileﬂim içerisinde olan ve egemen s›n›f›n hizmetine giren sanat faaliyeti ve eseri, fetiﬂin egemenli¤ini arkas›na ald›. Fetiﬂ, insan›n düﬂlerine ve fikrine egemen olmakla kalmad›, sanatç›n›n yaﬂamsal prati¤inin hemen her an›nda egemen figür olarak davran›ﬂ›n› biçimledi. Sanatç›n›n fikrinin ve düﬂlerinin egemeni olarak fetiﬂ, yarat›m sürecinin seyrini de etkiledi ve eserin biçimleyicisi olarak rol oynad›. Sanatç›n›n bilincine ve yarat›m eylemine ipotek koyan fetiﬂ; onun boynuna ba¤lad›¤› ipin uzunlu¤u ve
kendi hareketlili¤inin s›n›rlar› içerisinde oynayan köpek durumuna düﬂürecek ölçüde sanatç›y› esaret alt›na ald›.
Bireyin giriﬂimci gücünün tarihi yaratt›¤›na iliﬂkin fikrin egemen oldu¤u
toplumlarda, bu yarg›n›n açt›¤› yoldan yürünerek sanatç› da kutsand›. Sanat
eserinin fetiﬂ obje taht›na ç›kar›lmamas›na karﬂ›n, sanatç› ilahlaﬂt›r›ld›. Kapitalist pazarda eserin de¤erini art›r›c› ve sermaye sahibinin cebini ﬂiﬂirici faktör olmas› sanatç›n›n idol olmas›n›n önünü açt›. Sanatç›n›n fetiﬂleﬂtirilmesi
(ilahlaﬂt›rma) bireysel yarat›m özgürlü¤ünün önünde duran en tehlikeli handikap oldu. ‹dol (‹lah) olmak, mülkiyet iliﬂkilerinin sanatç›ya kazand›rd›¤›,
kaprisi, harisli¤i, ihtiras› ve aczi yok edemedi. Toplumun önemli bir kesiminin tap›nma ihtiyac›n› karﬂ›layan, idol olma konumu; sanatç›n›n boyun e¤ici,
zaafl›, tap›n›c› ve idol kimli¤inin arkas›nda kalan insan vasf›na yabanc›laﬂan,
yaln›zlaﬂan, sefil yan›n›n üzerini örttü. Ancak örtünün alt›ndaki giz, idole
ayand› ve onu dehﬂete düﬂürecek ve ac› verecek denli gerçekti. Hayat›n her
an›nda idol, halk›n kendine biçti¤i sanal de¤er ile bu de¤ere denk düﬂmeyen
kiﬂili¤i aras›ndaki uçurumla yüz yüze kald›. Gerçe¤in neden oldu¤u korku ve
endiﬂe ile idol, siyasî, iktisadî ve ideolojik erk sahiplerinin ve tanr›n›n koruyucu kollar›na benli¤ini teslim etti. Di¤er yandan, sanatç›lar›n bir ço¤u da,
idol olman›n üzerini örttü¤ü gerçeklik karﬂ›s›nda, bilincini sarsan a¤r›lar› din22
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dirmek için, fikri ve maddî uyuﬂturucunun ona sundu¤u düﬂsel aleme s›¤›nd›.
Kapitalist sistem insan ö¤ütücüdür ve idoller de bu ö¤ütmeden muaf tutulmad›. Her nesneyi ve de¤eri tüketilme¤e endeksleyen kapitalizm için, kendi yaratt›¤› idollerde tüketim eyleminin nesnesi oldu. Kapitalist üretim iliﬂkilerinin yaratt›¤› dürtüyle tüketim nesnelerine iﬂtahla ile sald›ran toplumlarda;
‹doller de kapitalist tüketimin nesnesi olarak de¤er yitirdi¤inde toplumun gözünden düﬂtü ve yere düﬂen idol, “yeni” yarat›lan idollere sitemle ve ac›yla
bakarken, halk›n de¤er bilmezli¤ine k›zg›nl›kla küfür etti. Bu koﬂullarda sanatç› yabanc›laﬂt›¤› insan kimli¤ine de sar›lamad› ve kalan ömrünü “idol eskisi” olman›n verdi¤i ac› ve kah›rla sürünerek geçirdi. ‹dol eskisi bireylerin
bir k›sm›; Sermaye sahibinin iflas etti¤inde baﬂvurdu¤u yola yöneldi. Fetiﬂ
de¤erini borçlu oldu¤u halk›n tap›n›c› ilgisi sona erdi¤inde, idol kimli¤ine sahip olma olana¤›n› ve gerekçesini yitiren sanatç› intihar etti. Ancak, y›ld›z›
söndükten sonra, meta üreticisi olarak pazarda yeniden kendine yer bulabilen
sanatç›n›n; ölümünden önce ya da sonra “itibar› iade” edildi ve sermaye sahiplerinin cebine para ak›ﬂ› sa¤layan y›ld›z, yeniden parlama olana¤›na kavuﬂtu. ‹dolü bekleyen trajik son, göz önünde gerçekleﬂmesine ra¤men, ‹dol
olman›n, tahrik edici ve “ruhu teslim al›c›” cazibesine kap›lan sanatç›, tap›nan olma dürtüsünün, bilincini kamç›lamas›na tüm benli¤i ile raz› oldu.
Di¤er yandan sözde “sosyalist”, “toplumcu”, “halkç›” sanatç›lar›n önemli bir k›sm›, az›nl›¤›n idolü oldu. Ancak idol kimli¤inin egemenli¤i, bireysel
bilincini esir ald›¤› andan itibaren sözde “sosyalist” sanatç›y›, az›nl›¤›n be¤enisi tatmin etmedi. Toplumun ço¤unlu¤unun idolü olmay› arzulayan bu sanatç›lar, belli bir az›nl›¤›n “idolü” olmas›na ve pazarda de¤er kazanma olas›l›¤›n›n artmas›na ba¤l› olarak; “özgürlükçülü¤ün de” al›n›p sat›labilece¤ine inanan kapitalist pazar oyuncular›n›n ilgisini çektikleri zaman, burjuva sistemin
hizmetine girdiler. Bu “toplumcu” baylar, hizmetleri karﬂ›l›¤›nda ço¤unlu¤un
idolü mertebesine ç›kt›klar›nda; onlar›n da yazg›s›, burjuva idollerin yazg›s›na benzedi. ‹dol olmak arzusuyla yan›p tutuﬂan bu baylar, halk›n s›rt›ndan
sa¤lad›klar› birikimi yanlar›na alarak burjuva cephesine iltihak ettiler. Bu ilk
intihar eylemi, sanatç›n›n birey kimli¤ine yabanc›laﬂmas›n›n ilk ad›m› oldu.
Halk›n “özgürlükçü” idolü olmaktan büyük haz alarak, pazarda geçerli meta
olman›n olumlu ve olumsuz getirisine itiraz etmeksizin, kapitalist sistemin gidiﬂ yönünü belirledi¤i yazg›y› kabul eden sözde “sosyalist”, toplumcu, halkç› sanatç›lar›n da, burjuva sanatç›larla ayn› yolu izlemeleri ﬂaﬂ›rt›c› olmad›.
Ama bir farkla, burjuva ideolojisinin etkisi alt›nda yürüyen bu sanatç›lar,
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“toplumculuk” iddias›ndan da vazgeçmediler. Çünkü kapitalist pazar sahipleri, onlar›n “toplumcu”, “halkç›” misyonuyla ilgilendi ve onlar, bu misyonlar›
nedeniyle al›c› bulduklar› ölçüde arenan›n gözdesi olarak kald›lar. ‹kiyüzlülük onlar›n bilincini çürüttü ve iki arada bir derede olman›n yaratt›¤› “kimlik
bunal›m›n›” yaﬂamalar› kaç›n›lmaz oldu. En akl› baﬂ›nda insan dahi, ﬂöhret
olma ihtiras›na kap›ld›¤› andan itibaren budalaca davranmaktan kurtulamad›.
Di¤er yandan, ‹dol olmaks›z›n eserini yaratan sanatç›n›n, insan kimli¤ine yabanc›laﬂmas› en az düzeyde kald›¤› ve ayaklar› yerden kesilmedi¤i ölçüde, yazg›s› idolün yazg›s›na benzemedi.
3.
Tüm fetiﬂ de¤er kazand›rma çabalar›na ra¤men, insan›n düﬂ yetene¤inin
ürünü olarak ortaya ç›kan sanat eseri, insan prati¤inin somut ögesi olarak kald›. Sanat faaliyeti, insan prati¤inin egemeni de¤il, toplumsal iliﬂkilerin bir
ögesi oldu. Bu nedenle sanat, baz› durumlarda, s›n›fsal erkin hizmetine girse
de; buna ra¤men, genel olarak, fetiﬂleﬂtirme eyleminin köleleﬂtirici niteli¤inin
aksine, sanat eylemi, insan›n özgürleﬂmesi olana¤›n› içerdi. Bu niteli¤ini kullanarak, egemen s›n›f hegemonyas›n›n etki alan›ndan ç›kan ve fetiﬂin insan›
yabanc›laﬂt›r›c› eylemiyle iliﬂkisini koparan sanatç›, yeryüzüne ayaklar›n› basarak, maddî yaﬂamdan ba¤›n› koparmadan, insani imgeyi eserine içkin k›larak, düﬂ gücüne ba¤l› yarat›s›n›n toplumsal yaﬂamla can ba¤›n› inkâr etmeden, toplumsal iliﬂkiler düzlemindeki yerini ald›. Bu sanatç›lar, diyalektik
materyalist yöntemi içselleﬂtirerek insana iliﬂkin her durumu, olguyu, eylemi
kendi gerçekli¤iyle ba¤›n› koparmadan estetik olanaklarla biçimlendirdiler.
Sosyalist gerçekçi sanatç› düﬂ dünyas›ndan ve yarat›m sürecinden tüm fetiﬂ
de¤erleri kovdu. Tüm putlar› k›rmak ﬂiar› devrimci sosyalist sanatç›lar›n sanatsal ve toplumsal eyleminin düsturu oldu. Sanat eylemi fetiﬂ de¤erden devrimci kopuﬂu sa¤lad›kça daha da özgürleﬂti.
Toplumsal yaﬂam, her süreçte fetiﬂ ﬂeyin sömüren ve ezen s›n›flar›n egemenlik arac› oldu¤u gerçe¤ini aç›¤a ç›kard›. Aç›¤a ç›kan her olguyu, bilimsel
yaklaﬂ›mla anlaﬂ›l›r ve kavranabilir k›larak, ezilen y›¤›nlar›n fetiﬂlere karﬂ›
duruﬂu bilinçli eylemlilik noktas›na getirildi¤i zaman, fetiﬂ ﬂeyin, hak etti¤i
yere, tarihin “itibar›n› yitirmiﬂ fikirler mahzenine” gönderilmesine katk› sa¤lanacakt›r. O zaman, tahrip gücü yüksek fetiﬂin; insanl›¤› nas›l bask› alt›nda
tuttu¤u, kötümser k›ld›¤›, yarat›c›l›¤›n› köreltti¤i, insan› insana düﬂman etti¤i,
y›k›mlara ve sefalete sürükledi¤i çok daha net görülecektir.

24

Sanat Cephesi 

Turgay Ulu
Hangi Estetik

Estetik deyince genellikle güzellik akla gelir. Elbette ki estetik, güzellikle de ilgili bir kavramd›r. Ancak salt güzellikle s›n›rl› olmayan bir kavramd›r.
Estetik kavram› daha geniﬂ alan› kapsayan bir kavramsallaﬂt›rmad›r. Güzellik
görecelidir. Ayn› zamanda çeﬂitlilik arz eder. Do¤al güzellik baﬂka bir ﬂeydir.
Sanatsal güzellik ise daha baﬂka bir ﬂeydir. Estetik, salt biçimsel güzelli¤i ifade etmez. Biçim-içerik, maddî-manevî, etik vb. içinde bar›nd›ran bütünsel bir
güzelli¤i ifade eder. Estetik, yaﬂamsal gerçekli¤in kavranmas›n› ve bunun sanatsal üretiminin bütünsel yöntemini kapsar.
Bir bilim olarak “estetik”e sanatsal etkinlik felsefesi, ya da sanatsal faaliyetin nas›l yap›laca¤›n› gösteren ﬂeydir diyebiliriz. Sanatsal faaliyette neyin
güzel oldu¤unu, ya da neyin güzelleﬂtirilmek istendi¤ini ancak estetik ile anlayabiliriz.
Estetik kavram› kelime kökü olarak Yunanca “aisthesis”den gelmektedir.
Estetik kavram›n›n literatüre girmesi 1750’lerde Alman filozof A.G. Baumgarten sayesinde olmuﬂtur.
Sanatsal faaliyet, insan›n biyolojik ihtiyaçlar›ndan kendisini kurtarmas›
sonucunda geliﬂmiﬂtir. Bu nedenle Gorki sanat›; “iki aya¤› üzerine dikilen insana verilen bir baston” olarak tarif eder.
Salt maddî ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas› amac›yla üretilen ﬂeyler sanatsal yap›t kategorisi içinde de¤erlendirilemez.
Geliﬂmekte olan s›n›f›n teorisini üreten Marx-Engels, sanat ve estetik
üzerine kapsaml› bir yap›t yazmad›lar. Yaln›zca baz› edebiyatç›lar›n onlara
göndermiﬂ olduklar› eserleriyle ilgili eleﬂtirel de¤erlendirmelerde bulundular.
Dostlar›yla yaz›ﬂt›klar› mektuplar›nda sanat ve estetik konusuyla ilgili parça
parça baz› de¤inmelerde bulundular. Onlar, öncelikli iﬂ olarak kapitalizmin
ekonomik yap›s›n› tahlil etmeye giriﬂtiler. Ömürleri ancak bunu gerçekleﬂtirmeye yetti. Marx-Engels’in sanat estetik üzerine kapsaml› bir yap›t yazmam›ﬂ
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olsalar da, bu parçal› de¤inmelerinden ve geliﬂtirdikleri Marksist yöntemden
konuyla ilgili bak›ﬂ aç›lar›n› ortaya ç›kartmak mümkündür.
Sanat ve estetik, politikadan ve dolay›s›yla da toplumdan ba¤›ms›z ele
al›namaz. “Sanat ve esteti¤in politikadan ayr› oldu¤unu” söylemek veya baﬂka bir de¤iﬂle; “sanat sanat içindir” demek de bir politik tutum almak anlam›na gelir. S›n›fl› bir toplumda sanat ve esteti¤in politikadan ba¤›ms›z olma ﬂans› bulunmuyor. Gerçekleﬂtirilen sanatsal faaliyetin, bu koﬂullar alt›nda, belli
bir s›n›f›n ç›kar›na hizmet etmesi istek ve iradeden ba¤›ms›z bir ﬂeydir.
Güzelin ne oldu¤unu nas›l tespit edece¤iz? Genellikle insana haz veren,
belli bir uyumluluk sergileyen ﬂeyler güzel olarak görülür. Do¤al güzellik
kapsam›na girse de bunda bile güzellik tarifi, söz konusu de¤erlendirmeyi yapan insanlar›n içinde bulunduklar› çevresel koﬂullara ve o güne kadar edinmiﬂ
olduklar› kültürel ﬂekillenmeye göre de¤iﬂiklik gösterir. Bir köylüye göre güzel kad›n biraz yap›l› oland›r. Bir ﬂehirli için ise güzel kad›n daha ince yap›l›
oland›r. Sürekli elma a¤açlar›n›n içinde yaﬂayan biri için elma a¤açlar›n›n güzelli¤i veya çirkinli¤i; d›ﬂ›nda yaﬂayan birinin de¤erlendirmesinden farkl› olacakt›r. Gökyüzünü sürekli gören biri için gökyüzünün güzelli¤i, gökyüzünü
s›n›rl› olarak görebilen birinden farkl› olacakt›r.
Sanatsal güzelli¤i tespit etmek ise sanat bilgisine sahip olmay› gerektirir.
Sanat bilgisine sahip olduktan sonra güzeli tarif etmek kiﬂilerin s›n›fsal yap›s›na, amaçlar›na göre de¤iﬂiklik gösterir. Do¤al güzelli¤i tespit ederken de s›n›fsal farkl›l›k rol oynar. Fakat sanatsal güzelli¤i tespit etmek için s›n›fsal
farkl›l›k daha fazla kendisini hissettirir.
Bir sanat yap›t› mevcut s›n›fl› kapitalist toplumu iyi, güzel olarak estetize edebilir. Bu sistemden nemalanan s›n›f için bu faydal› bir ﬂeydir. Ancak
kapitalist sistemden zarar gören s›n›f için bu sanat yap›t› güzel, iyi de¤ildir.
Tam tersine çirkindir, iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesini, grevleri vb. iyi, güzel gösteren bir sanat yap›t› da sermaye sahibi için çirkin olarak görülecektir.
Sanat yap›t›n›n hangi s›n›f› veya hangi sistemi anlatt›¤› önemli de¤ildir.
Önemli olan o yap›t›n hangi sistemi güzel ve olmas› gereken bir ﬂey olarak
anlatt›¤›d›r. ‹ﬂçi s›n›f›n›n sosyalizm için mücadelesinin hakl›l›¤›n›, güzelli¤ini ya da gereklili¤ini anlatabilmek için; burjuvazi veya kapitalist sistem sanat
yap›t›n›n konusu olarak seçilebilir. Önemli olan bu konunun hangi estetik anlay›ﬂa göre iﬂlendi¤idir. S›n›fs›z toplum için mücadele edenleri sanat yap›t›n›n konusu yapan bir sanatç›, bu konuyu iﬂlerken, mücadelenin uzak durulmas› gereken bir ﬂey oldu¤u yönünde mesajlar verebilir. Söz konusu sanatç›, çöküntüyü, açmaz›, yenilgiyi, bunal›m› iyi ve güzel olarak anlat›p önerebilir.
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Yenilgi, bunal›m, çöküntü dönemlerinde de bu olumsuz koﬂullar içinden
nas›l ç›k›labilece¤ini iﬂaret eden sanat yap›tlar› üretilebilir. Güzel olan bir gelecek düﬂü bu olumsuz koﬂullar içinde nüve olarak üretilebilir. Güzel bir düﬂün peﬂinden koﬂmak insanca bir eylem olarak anlat›labilir.
Sanat faaliyeti de dünyay› anlama ve dünyay› de¤iﬂtirme eylemlerinden
biridir. Fakat sanat faaliyetinin, bilim veya politikadan daha farkl› özgün yanlar› vard›r. Sanat faaliyetinde dünyaya daha geniﬂ ve daha esnek bakmak gibi
bir özgünlük vard›r. Sanatsal üretimde tespitler ve çözümler bir tepsinin içinde sunulmaz. Kuﬂkusuz sanat üretimi propaganday› da içerebilir. Ancak bunu
ç›plak ve kaba bir biçimde de¤il, kendine has daha dolayl› bir biçimde yapar.
Sanat sadece yans›tma de¤ildir. Sosyalist gerçekçi ak›m›n sanat› yans›tma olarak tan›mlad›¤› iddia edilmektedir. Baz› dönemlerde sanata “dar yaklaﬂ›ld›¤›” olmuﬂtur. Fakat bir bütün olarak sosyalist gerçekçi sanat ak›m›n›n
sanat› sadece yans›tma olarak tan›mlad›¤›n› iddia etmek haks›z bir de¤erlendirmedir. Ki sosyalist gerçekçilik kendisini burjuva eleﬂtirel gerçekçilikten
tam da bu nedenle ay›rm›ﬂt›r. Sosyalist gerçekçilikte gerçe¤e teslim olmak
yoktur. Bu nedenle gerçekli¤i taklit etmek veya gerçekli¤i yans›tmak gibi bir
yöntem izlemez. Asl›nda gerçekli¤i birebir taklit etmek de pek mümkün de¤ildir. Aynadan yans›t›lan veya foto¤rafla yans›t›lan ﬂey bile gerçekli¤in ayn›s› olmaz.
Ekim Devrimi öncesi ve sonras›nda oldu¤u gibi günümüzde de burjuva
kalemﬂorlar ve kimi “sol”lar Lenin’in 1905 yenilgisi döneminde yazd›¤›,
“Parti Teﬂkilât› ve Parti Edebiyat›” baﬂl›kl› yaz›s›ndan yola ç›karak sosyalist
gerçekçili¤in sanatç› özgürlü¤ünü k›s›tlad›¤› iddias›ndad›r. Oysa Lenin, söz
konusu bu yaz›s›nda sanatç›n›n taraf olmas› gerekti¤inden söz etmiﬂtir. Çünkü 1905 yenilgisinden sonra toplumu yozlaﬂmaya, bunal›m ve ç›k›ﬂs›zl›k içinde yaﬂamaya teﬂvik eden yazarlar-sanatç›lar türemiﬂti. Bunlar çöküntünün esteti¤ini yapmaktayd›lar. Bu sürecin aﬂ›lmas› gerekirdi. Lenin bu yaz›y› yazarken bu durumu göz önünde bulundurmuﬂtur. Emekçi s›n›f› geriye do¤ru çeken, onlar› mücadeleden al›koyan, bunal›ma sevk eden yazar ve sanatç›lar›n
yapt›¤› etkinin k›r›l›p aﬂ›lmas› gerekirdi. Bunun gerçekleﬂmesi için de devrimci sanatç›lar›n bir örgütlülük içinde hareket etmesi daha etkili olacakt›.
Öyle de oldu. Tarih 1908’lere geldi¤inde art›k toplum Arzybaskhev gibi insanlar› yozlaﬂmaya, çöküntüye, bunal›ma teﬂvik eden yazarlar›n eserleri art›k
ra¤bet görmez olmuﬂtu.
Sosyalist gerçekçi sanatç›lar, sanat› bütün yönleriyle tart›ﬂm›ﬂlard›r.
Oluﬂturulan sanat kurumlar›, dünyadaki tüm sanat ak›mlar›n›; hatta tüm sa27

 Sanat Cephesi

natç›lar›n eserlerini inceleyip gerekli çözümlemeleri yapm›ﬂlard›. Durum
böyle iken sosyalist gerçekçili¤in sanat ortam›n› kuruttu¤unu söylemek haks›z bir de¤erlendirme olmaktad›r.
Bugün de asl›nda sürecin yenilgi süreci oldu¤u ortadad›r. Yenilgi dönemlerine özgü kötümserlik, bunal›m, ç›k›ﬂs›zl›k içeren sanat yap›tlar› piyasay›
adeta ele geçirmiﬂ durumdad›r. Sosyalist gerçekçilik ise “ölü köpek” muamelesi görmektedir. Peki, bu durumda yap›lmas› gereken ﬂey nedir?
Çöküntünün esteti¤ini yapan sanatç›lara karﬂ›, sloganc› bir sanat faaliyetiyle karﬂ› koymak baltay› kendi aya¤›na sallamak olacakt›r. Ki Marksist estetik, sloganc›l›¤›, abart›c›l›¤›, gereksiz yere kahramanlaﬂt›rmay› sanat yöntemi olarak uygun görmemiﬂtir. Gerek Marx-Engels, gerekse de Lenin, kaba
yöntemlerle sanat faaliyeti yapmak isteyen sanatç›lar› eleﬂtirmiﬂlerdir. Örne¤in Mayakovski’nin 150.000.000 ﬂiirine Lenin’in yapt›¤› eleﬂtiriler. MarxEngels, devrimci önderlerin resimlerinin abart›lm›ﬂ, tanr›laﬂt›r›lm›ﬂ biçimde
de¤il de “sa¤lam, Rembrandtç› renklerle” yap›lmas›n› önermiﬂlerdir. Lenin,
Gorki’nin kahramanlar› öne ç›karan oyunlar›n oynanmas› amac›yla açmak istedi¤i tiyatro projesine karﬂ› ç›km›ﬂt›r.
Sanat üstyap›sal bir ögedir. Üretim araçlar› ya da teknoloji geliﬂti¤i zaman sanatta geliﬂir gibi bir düz mant›k yan›lg›l› sonuçlar ç›karmaya yol açar.
Altyap› en üst düzeyde geliﬂmiﬂ olmas›na karﬂ›n sanatta bir ilerlemeden söz
etmek pek olanakl› de¤ildir. Antik sanat veya gerçekçili¤in üretmiﬂ oldu¤u
sanat esteti¤i ile k›yasland›¤›nda, emperyalist küreselleﬂme döneminin sanat
ortam› daha geri durumdad›r diyebiliriz.
Mevcut sanat ortam›, insanlar› gerçeklikten kopartarak sanal bir yaﬂam
ve sanal bir alg›lay›ﬂ içine sokmaktad›r. Fiziksel ba¤›ml›l›klar›ndan koparak
sanatta geliﬂme kaydeden insan, yeniden fiziksel ba¤›ml›l›klar›na geri döndürülerek sanat ve estetik alg›lar› zay›flat›lmaktad›r. Güzeli tespit etmek; kar›n
doyurma, haz alma, para kazand›rma, adrenalin salg›lama vb. gibi bireysel
aç›dan faydac› ölçülere tabi k›l›nmaktad›r.
Sanatç› t›pk› bir meta üretimindekine benzer piyasa koﬂullar›na göre ürün
üretmek ve o ürünü pazarlamak için gerekli olan reklam vb. yöntemlere baﬂvurmaktad›r. Sanatç› finansörü, sponsoru olan firman›n belirledi¤i ölçülere
göre ürün vermek zorunda b›rak›lmaktad›r. Sanat ve estetik ölçüleri sermaye,
devlet ve kapitalist pazar taraf›ndan belirlenmektedir.
Sanat faaliyeti toplumla ilgili bir ﬂeydir. Toplum d›ﬂ› bir ortamda sanat
diye bir ﬂeyden söz etmek olana¤› yoktur. S›n›fl› toplum öncesinde insan top28
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luluklar›n›n ilksel sanatsal etkinlikleri, toplumun tamam›na dönük olarak yap›lmaktayd›. Dolay›s›yla, sanatsal etkinlikler elit bir kesimin ilgi alan›yla s›n›rl› de¤ildi. Sanatsal faaliyetlere tüm toplum bireylerinin kat›lma imkân› vard›. Güzelin tarifinde ortaklaﬂabilmek daha fazla olanakl›yd›.
Sanatta profesyonelleﬂme s›n›fl› toplumlar döneminde ortaya ç›kt›. Böylelikle sanatsal faaliyet toplumun ço¤unlu¤unun ilgi alan›n›n d›ﬂ›na ç›km›ﬂ oldu. Güzellik tan›m› da hâkim s›n›f›n koﬂullad›¤› ölçülere göre belirlenmeye
ve tüm topluma dayat›lmaya baﬂland›.
Bizim için güzel olan; s›n›fs›z topluma varma idealine uygun oland›r. Fiziksel orant›l›l›k, sa¤l›kl› olmak vb. de bir güzellik ölçüsüdür. Ancak bu yaln›zca d›ﬂ görünüﬂle s›n›rl›d›r. Estetikten söz edeceksek güzelli¤i bütünsel olarak ele almak zorunday›z.
S›n›fs›z topluma varmak amac›yla yürütülen mücadele ayn› zamanda insan› ve genel olarak hayat› güzelleﬂtirme mücadelesidir. Kapitalist sisteme
övgüler düzen bir sanat yap›t› bizim için güzel de¤il çirkindir. Sömürü üzerine kurulmuﬂ olan kapitalist sistem, insan› ve ona ba¤l› olan tüm güzellikleri
parçalay›p de¤ersizleﬂtirmektedir. Kapitalist sistem dostluk, aﬂk ve insanca
olan ad›na ne varsa bunlar› de¤ersizleﬂtirmektedir. Kapitalizme karﬂ› mücadeleyi imkâns›z gören, mücadeleyi de¤ersiz gören, insan› bu sisteme teslim olmaya davet eden sanat yap›tlar› bizim için güzel de¤ildir. ‹nsan›n bunal›mlar
içinde debelenmesini öven, aﬂks›zl›¤› öven, çöküntüyü iyi güzel gösteren sanat yap›tlar› bizim için güzel de¤ildir.
Koﬂullar ne kadar aleyhte olursa olsun, isterse her taraf› batakl›klar kaplas›n; bizim için güzel olan o batakl›¤a raz› olmak de¤ildir. O batakl›¤›n içinden ç›kmak için, batakl›¤›n içinde çiçek yetiﬂtirerek o batakl›¤› kurutmaya u¤raﬂmakt›r bizim için güzel olan.
S›n›fs›z toplum mücadelesi yürütenleri kaba bir ﬂekilde kusursuz göstermekte estetik de¤ildir. Mücadelenin eksiklerinin nas›l aﬂ›labilece¤ini arayan
sanat yap›tlar› bizim için daha faydal›d›r. Fakat s›n›fs›z toplum idealiyle mücadele yürütenlere karﬂ›, kiﬂisel travmalar›ndan, kiﬂisel yetmezliklerinden,
ideolojik-politik-örgütsel-estetik yetersizliklerinden, bilinçli olarak saf›n› de¤iﬂtirmekten kaynakl› olarak soldan ç›kanlar›n çamur atan sanat yap›tlar› güzel de¤ildir.
01 Nisan 2010
2 Nolu F Tipi Cezaevi, Kand›ra / Kocaeli
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TEK-EL TAKD‹M‹

Yönüm evren,
boyum tarih
Da¤dan deniz ak›ﬂ›y›m,
bildin mi?
K›rlang›çlar uçuﬂuyum,
ezbersiz
Hasret dolu duraklardan
Kaç trenler geçiﬂi...
Sol ayazda pencerene
Yavru kedi bak›ﬂ›y›m,
bildin mi?
El vermesen de bulurum bulaca¤›m›
Yeni eller yarat›r›m tutacak
“Demirden sert, gülden nazik”
Bu ahd› m›, bu and› m›
duydun mu?
Do¤an gün’üm batan günde
Sonras› yok bu zulmünün ey zifir!
Devir dönmez,
döndürürüm
Var sen düﬂün hesab›n›...
Hüseyin Ali Selvi
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As›m Gönen
ﬁiirde ‹mge

‹mge gerçekten kaç›ﬂ›n de¤il, gerçe¤in s›rr›na ermenin güzelli¤idir.
‹mge bütün sanat dallar›n›n olmazsa olmaz›d›r. ‹mgenin kendini en etkili biçimde hissettirdi¤i sanat dal› ise ﬂiirdir. ‹mgenin kökünden girelim konuya. ‹m’ in sözlük anlam›, ‘anlam yüklenen ﬂey.’ Anlam yüklenen ﬂey, elbette
o anlam› o ﬂeye baﬂka araçlar kullanarak yüklemektir. Yani suyun anlam›n›
suyla de¤il de, ona sudan daha derin, daha etkili anlamlar verecek biçimde,
baﬂka ﬂeylerle anlamland›rmakt›r olay ya da durumu. ‹mgenin okuyucu konumundaki kiﬂilere göre, görelilik içermesi üzerinde bir örnek vereyim. Okuyucunun suyla ilgili bir olumsuzlu¤u varsa, imge de suyla ilgili olumsuzlu¤u
içeriyorsa, suyla ilgili herkes ayn› imgeden kendi ruhsall›¤› do¤rultusunda
uyar› al›r, etkilenir. Biri sel felaketine u¤ram›ﬂt›r, birinin bir yak›n› denizde
bo¤ulmuﬂtur, birisi için ya¤mur ya¤mam›ﬂt›r ve dereler kurudu¤u için o k›ﬂ
aç kalm›ﬂt›r vs. ﬁimdi suyla ilgili ayn› imge, yukar›da yazd›klar›m›n hepsinde, o kiﬂilerin kendi içselliklerine göre farkl› uyar›lar, etkiler yarat›r. Selden
zarar gören için selden zarar görmenin, denizde bo¤ulan› olan için denizde
bo¤ulman›n, ya¤mur ya¤mad›¤› için o k›ﬂ aç kalan›n, ya¤mur ya¤mad›¤› için
aç kalman›n sars›nt›lar›yla u¤unacakt›r ayn› imgeyle uyar›lanlar›n tümü. Asl›nda kiﬂide kendi iç özelliklerine göre uyar›lar yaratan imge bir tanedir. Ama
birini sel felaketiyle uyar›r, baﬂka birini denizde bo¤ulmayla. ‹mge bu felaketlerin yan ba¤lant›lar›n› da içinde bar›nd›r›r. Yani bir deprem felaketinin sorumlusu, ac› vereni yaln›zca deprem midir? Böyle mi görmek gerekir? Sorumlular›n, yeteri önlemler al›nmay›ﬂ›n›n, ekonomik, siyasi uygulamalar›n bu
felaketlerde hissesi imgeden d›ﬂlanabilir mi? Selin felakete dönüﬂmesi yaln›z
selle mi s›n›rl›d›r? ‹mgenin üretilmesine neden olan olay bütün etmenleriyle
birlikte imgenin anlam derinli¤ine ve anlat›m güzelli¤ine girer. Yaln›zca olay
de¤il, olay›n nedenleri ve sonuçlar›, çözümü imgeleﬂerek anlam› derinleﬂtirir,
güçlü k›lar ve esteti¤i yüceltir.
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‹mgenin sözlük anlam›yla devam edelim: Duyu organlar›n›n d›ﬂtan alg›lad›¤› bir nesnenin bilince yans›yan benzeri olarak aç›klan›yor. Benzeri kelimesine dikkatinizi çekmek isterim. Nesne, olgu ya da olay burada zihinselleﬂtirilirken, soyut ve sihirli bir havaya da giriliyor demektir. ‹mgenin ayn› sözlükte öbür anlam› ﬂöyle: Duyularla al›nan bir uyaran olmaks›z›n, bilinçte beliren nesne ve olaylar. Bilinçte beliren elbette alg›lanm›ﬂ ve soyutlanm›ﬂ oland›r. ﬁu unutulmamal› ki bilinçte alg›lanan d›ﬂ nesnelliktir ve o nesnellik, uyar›landa soyutlanm›ﬂ bir duruma girmiﬂtir. Art›k olay ve nesnenin kendisi de¤il, ama ona denk düﬂen ve onu aﬂan bir estetik olgudur içselleﬂtirilen ve imgeye dönüﬂen. Maddî yaﬂam›n manevî üretimi sanatt›r. Ve ﬂiirin en a¤›r topu
olan imge, bilincin en derinlerinden sökülüp getirilir. “Hafif müzik” sözleri
gibi yüzeysel de¤ildir. ﬁiirin gücü, imgenin gücüdür bu noktada. ﬁairin o anki ruhsal yo¤unlu¤u, imgenin de, ﬂiirin de o boyutta varl›k alan›na ç›kmas›d›r.
ﬁairin ﬂiire gebeli¤i, özün derinli¤i, özün duygular üzerindeki etkisi ve yaratt›¤› yo¤unluk, imgenin o etki ve yo¤unlu¤a denk düﬂen büyüklü¤üne neden
olur. ﬁairle de ilgili bir durumdur bu. Yetenek, zeka, bilinç, ustal›k, emek olmazsa olmaz›d›r ﬂiirin de, imgenin de.
T›pk› ›smarlama ﬂiir gibi, imgeli ﬂiir yazaca¤›m düﬂünce ve eylemiyle
imgeli ﬂiir yaz›lamaz. ﬁairin okuyarak, izleyerek, gözlemleyerek, yorumlayarak her türlü olumlu ve olumsuz durumla ilgili birikiminden sonra, o birikimleri ﬂiire dönüﬂtürme an›nda, imge oluﬂtu¤u yerden, o yo¤unluk an›nda kendili¤inden gelir. Ama unutulmamal› ki o kendili¤inden geliﬂin yol açan›
emektir, çabad›r, o yo¤unlu¤a girme halidir. T›pk› annenin çocu¤a hamile
kalmas›ndan sonra, çocu¤un kendili¤inden gelmesi gibi. Sanc›l› ve lezzetli.
Gelmekte olan›n geliﬂi, annenin de, ebenin de gelmesini istemesiyle birinci
derecede ilgili de¤ildir. Onun oluﬂumu, kendi d›ﬂ›ndaki etkenlerle, ama kendinin de çabas›yla sa¤lanm›ﬂt›r orada ve kendi dinami¤iyle gelmektedir.
‹mge ﬂiirde amaç de¤ildir ama amac› ifade eden en etkili silaht›r. ‹mge
asl›nda kapal› anlat›m da de¤ildir. ‹mge ﬂiirin vermek istedi¤ini daha etkili
hale getirir, esteti¤ini yüceltir. ‹mgeyi yaﬂam mücadelesinden kopararak üretenler, onu bireyselli¤in oluﬂturdu¤u kendi dört duvarlar› aras›ndaki kapal›
ruh haline yaslarlar. Oysa taﬂ›ma suyla de¤irmen dönmez. D›ﬂ yaﬂamdan ve
onu de¤iﬂtirme mücadelesinden ve o mücadeleyi verenlerden kopuk imge,
as›l›n kopyas› bile olamaz. ‹çi boﬂ olan›n bir de¤eri yoktur. ‹mge hayallerin
büyüklü¤üyle s›n›rlanamaz. ‹mge hayallerdeki büyüklü¤ü yaratan d›ﬂ gerçekli¤in ürünüdür. Burada madde mi düﬂünceyi yarat›r, düﬂünce mi maddeyi ça32
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t›ﬂmas›n›n benzeri bir durumun olmad›¤›n› da kimse söyleyemez. ﬁiir bilim
de¤ildir ama bilime de ters düﬂemez.
Burada ‹kinci Yeni ﬂairlerinin baz›lar›ndan kapal›, yani anlam› yaln›zca
ﬂairine ait olan imgelerinden baz› örnekler vereyim:
Bekle ki so¤anlar salatalar ya¤s›n
Nisan ya¤muru yeﬂersin
Oktay R›fat
Sesimi dönmeyin bütün yaln›zl›¤›m
……
S bir kad›n balkonunda baksam ne zaman ölürdü
……..
E sesinde yüzlerce tren yürüdü Galile’de
Tümü bir uzak denizde A’lar, V’ler, U’larla
……
ﬁey ile ﬂeysiz geçiyorum o kapan›k güneﬂlerde
……..
ﬁimdi H, ﬂimdi M sesi ilk nas›l karanl›k
…….
At›m› istedim evin gö¤ü gerindi
……….
Libya sefine beyo¤lutaﬂ› / bir deniz ermeni gerindi
Bir 3 eden 2’ den daha gerçek 1 yoktur, dedi
Forneret, pavurya gidip gö¤ün hende¤ine ya¤d›
‹lhan Berk
Çoktan devrilmiﬂ bir iskemlesiz çocuk
Ülkü Tamer
Hiç gel sen kuﬂ
Cemal Süreyya
Bir ay girerken yüre¤ine geceleri rast›klar› kaﬂl› hiç
Ece Ayhan
S. C. F/3
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En ak›ll› taraf›md›r denizle bal›k tutmak
Edip Cansever
Ben alkol yiyorum çat›r çat›r
Makarna içiyorum beyaz sülük gibi
Tevfik Akda¤
Anlaﬂ›laca¤› üzere ne iç birikim, ne derin duygu yo¤unlu¤u, ne de hedefe yönelmiﬂ bir amaç. Dümensiz bir gemi ve yaln›zca biçimden ibaret içi boﬂ
bir yolculuk. Ne anlam var ne de o anlama uygun ses güzelli¤i. Bat›da gerçeküstücüler bunu yüz y›l önce denedi ve bitirdiler. Birikimini kendi toplumundan almay›nca, yaﬂam›n olumsuzluklar›ndan, onu olumsuzlayanlardan, olumlu k›lacak güçlerden etkilenme ve sorunu çözme enerjisiyle dolu olmay›nca,
evrensellikle birleﬂtiremeyince, kökü derinlerde o gürül gürül imge yüceli¤i
de elbette olmayacakt›r. Yüzeyden gelen karanl›k, içi boﬂ, anlams›z, kelime
oyunlar›ndan baﬂka bir ﬂey olmayan böyle bir ﬂiiri de düzenin kayma¤›n› yiyenler, ﬂiir diye ﬂiﬂirip duracaklard›r.
Bir de yaﬂam›n iﬂleyiﬂ biçiminden rahats›z olan, onu de¤iﬂtirme, dönüﬂtürme mücadelesi ve düﬂüncesi içinde olan ﬂairlerden birkaç örnek vererek k›yaslayal›m:
Ey yarenler, ey kardaﬂlar, sorun bana kanday›d›m
Aﬂk denizine dal›ban derya-y› ummanday›d›m
Ol ki beni bekler idi, her kandasam saklar idi
Aﬂk urgan› ucundaki kandildeki canday›d›m
Yunus Emre
Kim ne bilür bizi nice soydanuz
Ne zerre ottan ne hod sudanuz
Bizim meftunumuz marifet söyler
Biz Horasan mülkündeki baydanuz
Abdal Musa
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Ordular kurduk türkü renklerinden
Bütün A¤›tlar› bir hücumda yendik
Ac›ya kurﬂun iﬂlemez art›k
Biz yaﬂamay› zulümsüz sevdik
Adnan Yücel
en büyük da¤›n en büyük f›rt›nas›nda
en büyük f›rt›nan›n en büyük da¤›
yüzünden çal›nm›ﬂ gülücükleri
gülücüksüz yüzlerde arayan
en dalgal› denizde
en yaln›z kulaçlar›n ç›¤l›¤›
As›m Gönen
Ruhsal yo¤unlu¤un en etkili, anlam›n da buna dayal› olarak en vurucu biçimle kendini bütünlemesidir imgede as›l olan. Gerçeküstücüler, ikinci yeniciler ve onlar›n ﬂimdiki uzant›s› olan postmodernistler, imgenin kendili¤inden, yani bir d›ﬂ uyaran olmadan oluﬂtu¤unu aç›klamaya çal›ﬂ›rlar. Yani imge ruhsal derinliklerde kendili¤inden var olan ve orada uyuyan bir güzelliktir.
O orada kendili¤inden uyan›r ve ilham biçiminde ç›k›p gelir. Böylece ﬂair
kendince hakl› olarak, içinden geldi¤i gibi yazar. Sormak gerekir, d›ﬂ nesnellik olmasayd›, içeride kendili¤inden var olan bir ﬂey olur muydu? Evet, imge
ﬂairin nesneleri, olaylar› duyu organlar›yla içselleﬂtirmesi sonucu kendili¤inden oluﬂabilir. Ama onun içerde oluﬂumunu sa¤layan yaﬂam›n somut iﬂleyiﬂ
biçimidir ve o iﬂleyiﬂi iyiye do¤ru de¤iﬂtirme, dönüﬂtürme çabas›n›n estetik
olarak d›ﬂa vurumudur. ‹mge kendili¤inden gelir derken ﬂairin ﬂiire dal›ﬂ hali, o yo¤un ruh hali inkâr ediliyor. Ama imgeyi kendili¤inden gelen ilham haline indirgeyenler, zaten öyle bir ruh yo¤unlu¤una girmezler. ‹mge de kendili¤inden o kolayca geliﬂin düzeyinde kal›r.
‹mge ﬂiirin sihirli mücevheridir. Sesini o cevherlerden gönderen lezzetin
en büyü¤üdür. Peﬂinen söyleyelim. ‹mge ﬂiirin belkemi¤idir. ﬁiiri yüceltenlerin en büyü¤ü ve baﬂar›lmas› en zor olan›d›r. ﬁiir ne kadar imge a¤›yla örülürse, estetik büyüklü¤ü de o ölçüde yüce olur. Yaln›z imgesiz ﬂiirde ak›c›l›¤› sa¤lamak daha kolayd›r. E¤er ﬂiir imge yüklü olup ak›c› olmay› baﬂaramam›ﬂsa, imgesiz olup ak›c› olmas› daha olumludur. Ama hem imge a¤›yla örülü, hem de ak›c›ysa, iﬂte ﬂiir orada bütünüyle mükemmelli¤e eriﬂmiﬂ demek35
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tir. ‹mgenin özelli¤i budur. Çünkü imge yüklü ﬂiirde kelimeden kelimeye, dizeden dizeye, imgeden imgeye geçiﬂleri baﬂarmak, imgesiz ﬂiirdekinden çok
daha zordur. Derin ustal›k ve bundan da öte mükemmel bir duygu yo¤unlu¤u
ve birikim gerektirir. Maddî bir durum manevî alanda, yani düﬂsel alanda imge olarak varl›¤›ndan soyutlanacaksa, o ﬂey içerde bütün boyutlar›yla alg›lanm›ﬂ olmal›d›r. Yani bilinç dedi¤imiz ﬂey, yani ideolojik yetkinlik yeterli olmal›d›r. Alg›lama iﬂi, yani bilinç, bir depremi veya baﬂka bir durumu ilahi
takdir olarak de¤il, yaln›zca deprem ac›lar› olarak de¤il, bütün ba¤lant›lar›yla alg›lamay› gerektirir.
Çok ﬂair ve ﬂiir eleﬂtirmeni ﬂiirin düﬂünceyle de¤il kelimelerle yaz›ld›¤›n› iddia eder. Böylece bilinci, ideolojiyi ﬂiirden soyutlamaya, kovmaya çal›ﬂ›rlar. Asl›nda bu kendi ideoloji ve düﬂüncelerinin ﬂiire egemen olmas›n› savunmaktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Ama ﬂiir haks›zl›¤›n, çözümsüzlü¤ün, gericili¤in, ç›karc›l›¤›n çana¤›nda maya tutmaz. ﬁiir bunlar›n karﬂ›s›ndad›r. ﬁiir
güzellik duygusunun ürünüdür. Güzellik duygusu hakl›l›¤›n, do¤rulu¤un, ilericili¤in ruhunda biçimlenir. Kabal›k, barbarl›k böyle duygularla nas›l iç içe,
yan yana olabilir? E¤er bu duygular orada da olsayd›, kabal›k ve barbarl›k olmazd›. ‹mgeye dönelim.
Ses güneﬂ vurmuﬂ elmastan bir ku¤u ise, ku¤unun yüzdü¤ü göl, güneﬂ
vurmuﬂ mücevherlerin bütünüdür. Ak›c›l›k ise ku¤unun bu gölde pürüzsüz
yüzmesidir. Sesten sese, imgeden imgeye, dizeden dizeye geçiﬂler bu güzelli¤i asla sekteye u¤ratmamal›, kabalaﬂt›rmamal›, inceli¤ini, güzelli¤ini sarsmamal›d›r.
‹mgeyi anlatmaya benzetmeyle devam edelim. Halk müzi¤inden örnekleyeyim:
Yeﬂil ördek gibi dald›m göllere.
Anlaﬂ›laca¤› üzere bu dize imge de¤ildir. Türküyü üreten, kendini yeﬂil
örde¤e benzetmiﬂtir ve dolay›s›yla bu bir benzetmedir. Yeﬂil ördek ayr›l›¤›,
göllerde tek baﬂ›nal›¤› ça¤r›ﬂt›r›r ama herkeste uyand›rd›¤› duygu aﬂa¤› yukar› ayn›d›r. Tek bir duruma denk düﬂmektedir. Herkesin ayn› duygulara kap›laca¤› üzere, yeﬂil ördek yerine koymuﬂtur halk aﬂ›¤› kendini.
Baﬂka bir türküden imge örne¤ine geçelim.
Ba¤land› yollar›m kald›m çaresiz.
Bu türküdeki sözleri dinleyenin ﬂiir kültürü hiç olmas›n. Söz sanatlar›n›n
tümüne yabanc› olsun. Ba¤land› deyince akl›na iple bir ﬂeyi ba¤lamak gele36
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cektir. Ona göre iple yolun ba¤lanmas› mümkün de¤ildir. Yollar ba¤land›¤›
için çaresiz kalmaksa, anlams›z bir ﬂeydir. Ama türkü ve ﬂiir kültürü olan ça¤›n›n insan› için elbette bu böyle de¤ildir. Türküyü dinleyenlerin tümü, içinde bulundu¤u yaﬂamsal koﬂullara göre, içinde bulundu¤u o anki duruma göre
türkünün sözlerinden ve havas›ndan etkilenecektir. O anki kendi içselli¤ine
göre de¤erlendirmeleri olacakt›r. Yani türkünün sözleri herkese görelik içermektedir. Bir kiﬂi için tek yönlü olan anlam, baﬂka bir kiﬂi için baﬂka bir tek
yönlülü¤ü içerecektir. Her bireyde kendine göre uyar› yapan imge, böylece
çok yönlü bir durum al›r. Asl›nda türkünün sözleri de havas› da olumsuz bir
durumu ça¤r›ﬂt›rmaktad›r. Bu olumsuz durum, türküyü besteleyenin o anki
olumsuz durumu neyse odur. Yaln›z süzülüp ça¤›m›za geldi¤inde ne besteci,
ne de onun o olumsuzluktan etkilenen içselli¤i kalm›ﬂt›r. Türküyü dinleyenin
içselli¤i ne ise, dinleyen için o gerçekli¤e göre ça¤r›ﬂ›mlar yapacakt›r. Bir kiﬂi için yapt›¤› ça¤r›ﬂ›m, di¤eri için yapt›¤›yla ayn› olmayacakt›r. Türkü olumsuz bir durumu ça¤r›ﬂt›r›yor demiﬂtim. Dinleyenin o anki olumsuzlu¤u neyse,
ça¤r›ﬂt›rd›¤› da o olacakt›r. O zaman türküdeki imgenin anlam› herkese göre
ayr›cal›k içerecektir. Anlam kiﬂiden kiﬂiye de¤iﬂecek, herkesin içselli¤inin
kap›s›n› açan herkes için ayr› bir anahtar olacakt›r. Diyelim ki türküyü dinleyen A kiﬂisi ölümcül bir hastal›¤a yakaland›, B kiﬂisi iﬂsiz ve aﬂs›z kald›, C
kiﬂisi müebbet hapse mahkûm oldu. ‹ﬂte burada türkü hepsinin ruhsal durumuna ayr› ayr› denk düﬂecektir. T›pk› su örne¤inde oldu¤u gibi. ‹ﬂte bu çok
yönlülük ancak imgeyle baﬂar›labilecek bir ﬂeydir. Art›k türküdeki hava ne
yaln›zca besteleyene, ne A kiﬂisine, ne B kiﬂisine, ne de C kiﬂisine seslenen
olacakt›r. Hepsine seslenen, hepsini kavrayan olacakt›r.
Ayn› konuyu ﬂiirle açal›m:
Siz de bak›n benimle birlikte
Alt›n ya¤murun
Bir irin kolyesi gibi
Vatan›m›n boynuna takt›¤›
ﬁu kudurgan çöplü¤e.
Pablo Neruda
‹mgeler a¤›ndan oluﬂmuﬂ bir imge yuma¤› bu ﬂiir. Nedir ﬂimdi ﬂairin hepimizin bak›p görmesini istedi¤i ﬂey? Nedir o kudurgan çöplük? Belli ki hayra yoraca¤›m›z bir ﬂey de¤il. Bütün okuyucularda yapt›¤› kesin ça¤r›ﬂ›m bu.
37

 Sanat Cephesi

Ama herkes için bu olumsuzluk ayn› olumsuzluk olmayacakt›r. Ve hiç kimse
de, neden herkeste ayn› olumsuzlu¤un etkisini uyand›rm›yor diyemez.
Alt›n ya¤murdan baﬂlayal›m. Ben bunu al›n teri olarak düﬂünüyorum.
Al›n teri bir de¤ere dönüﬂüp birinin mülkiyetine girince, onu mülk edinene
güç verecektir. Güç veren bu ﬂey ne kadar de¤erli olursa olsun, hak etmeyenin boynunda irin kolyesinden baﬂka bir ﬂey olmayacakt›r. O gücü elinde bulunduran, durumunu korumak ve daha da geliﬂtirmek için hiçbir kudurganl›ktan geri kalmayacakt›r. ﬁair de bu olumsuz durumu, kendi içselli¤inden böyle par›lt›larla d›ﬂar› ç›karacak ve topluma gösterecektir.
Ben bu imgeyi böyle anlamland›r›rken, baﬂka biri baﬂka biçimde anlamland›rma hakk›na sahiptir. Yaln›z imgenin özünü y›kmadan, onun özüne ters
düﬂmeden. ‹mgenin özelli¤i de iﬂte budur.
‹mgenin kökü ﬂiire göre daha derinlerdedir. O derinlerden o imgeyi söküp getirmek ne kadar zor ve sanc›l›ysa, gücü ve anlam› da o kadar derin ve
birbiriyle bütünlük içindedir. ‹mgenin kökünün derinlerde olmas›, anlam›n›
ve esteti¤ini de o kadar etkili k›lar. Kökün derinlerde olmas›, ﬂairin olaylar›
gerçekçi bir biçimde bütün boyutlar›yla birlikte de¤erlendirebilmesi, içselleﬂtirmesidir. Bir olay› bütün ba¤lant›lar›yla birlikte gün›ﬂ›¤›na ç›karmak, iﬂte o
derinlerdeki kökü bütün saçaklar›yla çok sanc›l› biçimde söküp getirmek demektir.
‹mge esinle bu bak›mdan ilgilidir. Yaln›z esin için ilahi bir yarat› anlay›ﬂ›yla, ona tanr›sal bir hava vermek çok yanl›ﬂt›r. Esin manevi alanda oluﬂan
ve oradan gelen tanr› vergisi de¤ildir. D›ﬂ yaﬂam›n etkisiyle ruhsal alanda biriken duygu yo¤unlu¤udur. Ruhsal alanda biçimlenerek taﬂ›p geri yaﬂamsal
alana döndürmenin ruh halidir. Esin iç alanda, d›ﬂ alan›n oluﬂturdu¤u mest olma halidir. E¤er d›ﬂ etkileyiciler olmasayd› ne esin, ne de imge olurdu. ﬁiir de
olmazd› tabi.
Bu durumda imge, içinde bütün mücevherlerin bulundu¤u sihirli bir kutu gibidir. Kutunun içindekini gören okuyucu o güzellikten hoﬂlan›r ama sihirli oldu¤u için anlam›n› çözmekte zorlan›r. ﬁiiri anlam›yorum sözü, o ﬂiirde imge yo¤unlu¤unun bol olmas›yla ilgili gibi olsa da, imge yo¤unlu¤u ﬂiiri
anlaﬂ›lmaz k›lmaz. Buna neden olan ikili bir durum vard›r. Biri ﬂairle ilgiliyken, di¤eri okuyucuyla ilgilidir.
‹mge ﬂairin üretimidir. ﬁair imgeyi var oldu¤u yerden söküp getirirken,
yani o anda girdi¤i ruhsal yo¤unlu¤un (iﬂte bu esin halidir) içinden söküp getirdi¤i ﬂeyin, yaﬂamda somut karﬂ›l›¤› ne ise, o imge de ona aittir. ﬁair bunun
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bilincindedir. ﬁair için imge, bildi¤i ve içinden söküp getirdi¤i ﬂeyin kendisidir. Ama biri ﬂaire hay›r, bu bununla ilgili olamaz, ﬂu anda bana denk düﬂenle ilgilidir derse, ﬂair de buna bir ﬂey demez.
E¤er ﬂair yaﬂam› de¤iﬂtirme, dönüﬂtürme mücadelesinden sa¤l›yorsa iç
birikimlerini ve d›ﬂa vurumunu da buna göre yap›yorsa, o ﬂiir de, o imge de
yaﬂama dönüktür. D›ﬂar›daki somut duruma dönüktür. Bu tür ﬂiiri ve buna yönelik imgeyi anlamamak, okuyucunun yaﬂam mücadelesinden ve onu de¤iﬂtirip dönüﬂtürme kültüründen yoksun olmas›yla ilgilidir. Yani sosyalist gerçekçi ﬂairlerin ﬂiirlerini anlamaman›n nedeni, ﬂairle ilgili de¤il, okuyucuyla ilgili bir durumdur, onun yetersizli¤idir…
Öbürüne gelince. ‹kinci yeniciler, gerçeküstücüler, postmodernistler,
hepsini ayn› çuvala koyabilirsiniz. Yaﬂam› de¤iﬂtirme dönüﬂtürme gibi bir sorunlar›, ya da çabalar› yoktur. Yaﬂam› de¤iﬂtirme mücadelesine aç›k olmad›klar› için, kendi içe kapal›l›klar› da imgenin yaﬂamdan ve yaﬂam mücadelesinden kopuklu¤unu içerir. Kendi içlerinde yaratt›klar› karanl›k ve bu karanl›ktan getirdikleri imge de do¤al olarak hastal›kl› ve anlaﬂ›lmaz olacakt›r. Yani
bir emekçinin ac› çeken yüzü, paylaﬂ›mc›, dost, içten görünüﬂü onun imgesinin hammaddesi de¤ildir. Ama biz biliyoruz ki yaﬂam›n varl›¤› eme¤in üzerine kuruludur. Biz biliyoruz ki insan› insan yapan emektir. Ve biz biliyoruz ki
eme¤in örgütlü gücü olmadan, yeryüzünü cennetin yüzüne çevirmenin olana¤› yoktur. Böylece toplum olarak ve o toplumun bireyleri olarak da hiç kimsenin mutlu yaﬂama olana¤› yoktur. Yeryüzünü cennetin yüzüne çevirme mücadelesi ve bu mücadeledekilerin her türlü görüntüsü, bu tür ﬂairlerin ﬂiirinin
hammaddesi de¤ildir. O zaman ﬂiir yaﬂam› de¤iﬂtirme gücünden kopuk demektir. O zaman ﬂiir, ﬂiiri ﬂiir yapan ﬂeyden kopuk demektir. ‹kinci yenicilerden biri, kendi imgemi ben bile anlam›yorum demiﬂti. Fazla lafa gerek yok.
Bu tür imge ve ﬂiiri anlamakta zorlanman›n nedeni okuyucu de¤il, ﬂairinin
kendisidir. Yani ben bu ﬂiirden bir ﬂey anlam›yorum diyen okuyucu hakl›d›r.
Çünkü o ﬂiir gerçekten anlams›z, içi boﬂ bir ﬂiirdir. T›pk› içi boﬂ insan›n kendini ifade etmek için saçlar›n› kirpi tüyü gibi yapmas›, pantolonunu düﬂük
giymesi, dizlerini y›rtmas›, tenini dövmelerle ﬂekilden ﬂekle sokmas› gibi.
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Ç‹ZMEK

Alt› çizilirdi bizde
kah ince
kah kal›n çizgilerle
en önemli
en güzel ﬂeylerin
D›ﬂar›da da¤lar çizerdi
d›ﬂar›da deniz
d›ﬂar›da ormanlar
ufkun alt›n›
içeride duvarlar çizer daima
içeride teller
içeride çat›lar…
D›ﬂar›da hep gülümseyen ufuk
içeride kanar da kanar
bak nas›l da kan›yor
demek
dikeni batm›ﬂ yine
örgülü telin

Musa ﬁanak
21 Kas›m 2009
2 Nolu F Tipi Cezaevi Sincan / Ankara
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Aliye Akdo¤an
Türk Sinemas› ve Varoluﬂçuluk

Varoluﬂçuluk’un tarihi kökenleri çok eskilere dayand›r›lsa da as›l varl›¤›n› ‹kinci Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’ndan sonra göstermiﬂtir. Savaﬂ›n hemen sonras›nda, kapitalist Avrupa’da ortaya ç›kan bu ak›m, insanlar›n faﬂist
kamplarda topluca katledildi¤i, ölümün art›k ola¤anlaﬂt›¤›, insan onurunun
ayaklar alt›na al›nd›¤›n›n apaç›k yaﬂand›¤› bir ortamda kimilerine bir kurtuluﬂ
yolu olarak görünmüﬂtür. Ancak Varoluﬂçuluk, daha önce burjuva toplumun
ileriye ve daha iyiye gitti¤ine inanan burjuva ayd›nlar›n›n bu y›k›nt›lar alt›ndaki hayal k›r›kl›¤›n› ve oradan do¤an kötümserli¤ini ifade etmekten baﬂka
bir ﬂey de¤ildir. Üstelik etik bir düzlemde ele ald›¤› öznel özgürlük anlay›ﬂ›
ile de insan›n s›n›fsal ve toplumsal iliﬂkilerini ak›ld›ﬂ› bir çerçevede tan›mlamas›yla da kapitalistlerin ekme¤ine ya¤ sürmüﬂtür. Zaten bilim d›ﬂ› bir sosyolojik çözümlemenin, fizi¤e karﬂ› metafizi¤in varaca¤› yer, kiﬂilerin iyi niyetlerinden ba¤›ms›z olarak, nesnel temelde buras›d›r.
Varoluﬂçulu¤un temel savunucular› aras›nda farkl›l›klar var olmas›na
karﬂ›n kötümserlik, öznellik, ak›ld›ﬂ›l›k ve umutsuzluk ortakt›r. Varoluﬂçulu¤u bir “felsefe” ve “sanat ak›m›” olarak görenler oldu¤u gibi bir “savunma
mekanizmas›” olarak görenler de vard›r. Emperyalist savaﬂ›n yaratt›¤› maddî
ve manevî tahribatlarla sars›lan bir zamanda burjuva ayd›nlar›, yaﬂanan incinmeyi atlatmak yani yok olan “insana” tekrar eski konumunu kazand›rabilmek
ad›na kurtuluﬂun, sadece insan›n ‘birey’ olarak kendi gücünde olaca¤›na inanm›ﬂt›r. Varoluﬂçulu¤un önde gelen yazarlar›ndan J. P. Sartre’n›n Varoluﬂçuluk tan›m›na bakarsak ne demek istedi¤imiz daha iyi anlaﬂ›l›r: “‹nsan önce
dünyaya gelir, sonra da kendi özünü yarat›r. Dünyada kendisine yol gösterecek tek varl›k yine kendisidir. Bunun için özgürdür, daha do¤rusu, özgür olmaya yarg›l›d›r. Özünü ﬂu yada bu yönde yaratabilmek için sürekli bir seçme
sorunuyla karﬂ› karﬂ›yad›r. Seçme durumunda kal›ﬂ›, insanda bunal›m yarat›r.” Buradan da anlaﬂ›laca¤› gibi, Varoluﬂçular insan› kurtaray›m derken onu
daha derin bunal›mlar›n içine atm›ﬂlar ve sonunda kötümserli¤in girdab›na tak›lm›ﬂlard›r. Kapitalist toplumda sömürü ve katliamlar›n sistemin do¤as›ndan
kaynakland›¤›n› ve savaﬂs›z ayakta kalamayaca¤›n› göremeyen/görmek iste41
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meyen burjuva ve küçükburjuva ayd›nlar›n›n, emperyalist savaﬂ zaman›nda
yaﬂanan ac›mas›zl›klara kendince bir “isyan” ﬂeklidir Varoluﬂçuluk. Bu “isyan” ya da “özgürlük aray›ﬂ›” öznel idealizminin batakl›¤›nda fidelenen ve bireyin üzerine bulant› ﬂeklinde çöken felsefî bir asit ya¤murudur adeta.
Varoluﬂçular›n düﬂtükleri en büyük yan›lg› bireyi yaﬂad›¤›, toplumsal
gerçeklikten soyutlayarak ele almalar› olmuﬂtur. Yani Varoluﬂçulara göre, bireyin bütün ac›lar›n›n nedeni onun kendi içinde ve çözümler de yine kendi
içindedir. Varoluﬂçulu¤un önemli yazarlar›ndan biri olan Albert Camus kendisine hiçbir zaman Varoluﬂçu olarak görmese de kitaplar› tamamen Varoluﬂçu izlekler taﬂ›maktad›r. Onun en popüler kitaplar›ndan biri olan “Yabanc›”n›n kahraman› Meursault, annesinin ölümüne bile tepki vermeyen ve bir
gün, sahilde yürürken güneﬂ gözünü kamaﬂt›rd›¤› için cinayet iﬂleyen bir anti-kahramand›r. Cezaevinde ölümü beklerken ona vaaz vermeye gelen papaza bile yaﬂam›n saçmal›¤›ndan bahsedecektir. Sisifos Söyleni’nde ise adeta
bütün romanlar›n›n özetini ç›karan Camus, bu kitab›n her sayfas›nda da sonu
ölümle bitecek bir yaﬂam›n saçmal›¤›n› ispatlamaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Eserleri ölümünden sonra yayg›nlaﬂan ve ölümünden sonra Varoluﬂçulu¤a dâhil edilen Kafka ise, daha çok “yabanc›laﬂma” olgusu üzerinde durmuﬂtur. “De¤iﬂim” kitab›nda, aile ve iﬂ yaﬂam› aras›nda s›k›ﬂm›ﬂ kalm›ﬂ Samsa’n›n zamanla kendisine yabanc›laﬂmas›n› ve bir sabah böcek olarak uyanmas›n› anlatmaktad›r. Kafka’n›n edebi dili sayesinde, bir insan›n kendine yabanc›laﬂmas›n›n onu ne hallere düﬂürece¤ini çok iyi kavr›yoruz. Ancak kitab› okurken Kafka’n›n karanl›k ruh hali içinde kaybolmaktan öteye geçemiyoruz, t›pk› di¤er kitaplar› “Dava”, “ﬁato”da da oldu¤u gibi. Kafka’da di¤er Varoluﬂçular gibi, sistemin kurban›d›r. Ancak Kafka da, nedenleri d›ﬂar›da de¤il
de kendi içinde aram›ﬂ ve orda kaybolmaktan kurtulamam›ﬂt›r.
Varoluﬂçuluk her ne kadar emperyalist savaﬂ koﬂullar›nda yayg›nlaﬂsa da
burjuva toplumun do¤aya ve insana verdi¤i tahribat hâlâ sürdü¤ü için günümüzde de kapitalist sistem alt›nda yok olan bireyler için bir “ç›k›ﬂ” noktas›
olarak görülmekte/gösterilmektedir. Bugün her ne kadar bir “ak›m” olarak
Varoluﬂçuluktan bahsedilmese de, özellikle sanat›n hemen hemen her dal›nda
etkisini görmekteyiz. Ayr›ca Varoluﬂçu sanatç›lar sanat tarihinde geriye do¤ru giderek düﬂüncelerine yak›n 18 ve 19 yüzy›l sanatç›lar›n› da kendi yanlar›na katarak onlar› da Varoluﬂçu olarak tan›mlam›ﬂlar, kendilerine tarihsel köken üretmiﬂlerdir. Mesela Dostoyevski ve Kafka için bu rahatl›kla söylenebilir.
Varoluﬂçuluk co¤rafyam›zda da kendi meﬂrebince karﬂ›l›¤›n› üretmiﬂ,
özellikle sinema ve romanda etkisini bir çok üründe göstermiﬂtir.
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Türk Sinemas›’nda Varoluﬂçuluk
Co¤rafyam›zda sinema alan›nda Varoluﬂçu izlekleri ilk olarak Ömer Kavur sinemas›nda görmekteyiz. Ömer Kavur’dan önce Metin Erksan, Ömer
Lütfü Akad, At›f Y›lmaz gibi yönetmenler taraf›ndan daha çok köy gerçekli¤i, feodal toplumda kad›n, kent ve köy çat›ﬂmas› gibi temalar iﬂlenmiﬂtir. O
dönem hem dünyada hem de ülkemizdeki siyasî süreçler do¤rultusunda daha
çok toplumsal içerikli çekilen filmler zamanla yerini “bireyin” anlat›ld›¤›
filmlere b›rakm›ﬂt›r. Özellikle 12 Eylül 1980 faﬂist askeri darbesi sonras›,
kendi bireyselliklerine mahkûm edilen insanlar sinemada da elbetteki bunun
etkilerini yaﬂayacaklard›. Ömer Kavur’la baﬂlayan bu süreç, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaplano¤lu gibi yönetmenlerce devam ettirilmiﬂtir.
Bu yönetmenlerin ortak noktas› t›pk› di¤er Varoluﬂçular gibi derin bir karamsarl›k içinde olmalar›d›r. Karamsar olmalar› elbette ki kendi meseleleridir
ancak bunu sanatla ifade ederek topluma yay›yor ve karamsarl›¤›n felsefesini
yap›yorlarsa orada eleﬂtirel de¤erlendirme devreye girer. ‹nsan yaﬂad›¤› toplumun parças› oldu¤una göre bireyin yaﬂad›¤› bunal›mlar ve ac›lar nedenleriyle/toplumsal iliﬂkileriyle de¤il de sadece sonuçlar›yla anlat›ld›¤›nda ac›larbunal›mlar çözüme de¤il bir girdap gibi içsel problemlerin kederine dönüﬂecektir. Oysa biz biliyoruz ki insan›n bütün içsel süreçlerinin nedeni d›ﬂsal
kaynakl›d›r. ‹nsan yaﬂad›¤› toplumsal iliﬂkilerin içinde ﬂekillenir ve ona göre
davran›r. O aç›dan bireysel bir konuyu anlat›rken bile bunun bütün toplumsal
süreçler içindeki de¤erlendirmesini yaparak vermek durumunday›z. Di¤er
türlü bunal›m felsefesi yapmaktan öteye gidemeyiz; hâkim s›n›f›n ekme¤ine
sadece ya¤ süreriz. Zaten bu durumu iyi bilen burjuva sanat kurumlar› bu sanatç›lar› ödüllendirmekte hiç gecikmez.
Ömer Kavur’un 1987 y›l›nda çekti¤i Gece Yolculu¤u Filmi (25. Antalya
Film ﬁenli¤i, En ‹yi Yönetmen ödülünü ald›.) belki de buna verece¤imiz en
iyi örnektir. Filmin kahraman› yönetmen Ali, üniversite y›llar›nda solcu düﬂüncelere sahiptir. Yönetmen olduktan sonrada çekti¤i filmleri sendika gecelerinde gösterecek kadar muhalif filmler çekmiﬂtir. Kendisi gibi solcu olan
ö¤retmen kardeﬂi de 1980 darbesi ile birlikte faili meçhul bir cinayete kurban
gitmiﬂtir. Bu arada, o dönem sindirilen herkes gibi Ali’de aﬂk filmleri çekmeye baﬂl›yor. Ancak evlili¤i de yolunda gitmeyen Ali çareyi baﬂ›n› al›p gitmekte buluyor. ‹ﬂte film onun rahat bir nefes almak için gitti¤i köydeki ‘derin’
yaln›zl›¤›n› anlatmaktad›r. Derin yaln›zl›k diyoruz çünkü biz de yani izleyiciler de Ali’nin ne yaﬂad›¤›n› anlayam›yoruz. Yani Ali’nin yaln›zl›¤›n›n nede43

 Sanat Cephesi

ni nedir? Neden sürekli üzgün? Neden çok az konuﬂuyor? Neden kaç›p uzaklaﬂmak istiyor? Bunlar›n cevaplar› filmde yok. Filmde Ali bolca suskun kal›yor ve bu da bizi onun bile bu sorular›n cevab›n› bilmedi¤i sonucuna götürüyor. Bir süre sonrada Ali’nin yaﬂam› sorgulad›¤› ortaya ç›k›yor. Filmin bir yerinde geçen: “Zaman durmuﬂ gibi, tüm varl›¤›m› sar›yor ve buna al›ﬂ›yorum
art›k.” cümlesi Ali’nin durgunlu¤unun nedenini içinde yaﬂad›¤› sistem de¤il
de kendi karamsar dünyas› oldu¤unu anl›yoruz. Hâlbuki Ali’nin kardeﬂi gibi
binlerce kiﬂinin ölümüne neden olan, insanlara yoz kültürü dayatan, korku tohumlar› eken ve onun gibi birçoklar›n› yaln›zl›¤a mahkûm eden 12 Eylül
1980 faﬂist askeri darbesidir.
Hemen hemen bütün filmlerinde toplumdan kopuk, karamsar, yaln›z karakterleri anlatan Kavur, içinde yaﬂad›¤› topluma s›rt›n› dönmüﬂtür. Onun karakterleri içinde yaﬂad›¤›m›z sistemin kurbanlar›d›r. Ancak di¤er Varoluﬂçu
sanatç›larda oldu¤u gibi Kavur’un karakterleri de, toplumsal süreçlerden olabildi¤ine soyutlanarak salt birey olarak ele al›nmakta dolay›s›yla kendi karamsar dünyalar›nda kaybolmaktad›rlar.
Ömer Kavur’dan sonra özellikle Zeki Demirkubuz Sinemas›’nda Varoluﬂçu izleklere s›kça rastlamaktay›z. Bütün röportajlar›nda Dostoyevski’ye
olan hayranl›¤›ndan bahseden Demirkubuz bizzat Varoluﬂçu felsefeden haberdar olarak ve onun teorilerini destekler nitelikte filmler çekmiﬂtir. Hatta
daha ileri giderek Albert Camus’nün Yabanc› adl› roman›n›n uyarlamas› olan
Yazg› (38. Antalya Alt›n Portakal Film Festivali En ‹yi Yönetmen ödülünü ald›) filmini çekmiﬂtir. Yabanc›’n›n Meursault’u Yazg›’da Musa olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Musa yaﬂam›n boﬂ ve saçma oldu¤una inan›yor ve t›pk› romandaki gibi nedensiz olaylar silsilesi içinde kendini buluyor.
Zeki Demirkubuz’un filmleri ‘kaybolanlar›n’ hikâyeleridir. Hemen hemen bütün filmlerinin kahramanlar›, yolunu kaybetmiﬂ, dengesiz ve umursamazd›r. Geçmiﬂleri ve gelecekleri olmayan bu karakterler sanki bir boﬂlukta
sallan›yor ve izleyiciyi de bu boﬂluk duygusuyla baﬂ baﬂa b›rak›yor.
“Kader” (42. Antalya Alt›n Portakal Film Festivali En ‹yi Film ödülü,
Nurnberg Film Festivali En ‹yi Film ödülü, 18. Ankara Uluslararas› Film Festivali, Ulusal Uzun Film Yar›ﬂmas› En ‹yi Yönetmen ödülü), filminde ise varoﬂlarda yaﬂayan insanlar›n hikâyeleri anlat›l›yor. Suçun, yoksullu¤un, ç›k›ﬂs›zl›¤›n ﬂiddetin yaﬂand›¤› bir co¤rafyada U¤ur, Zagor ve Bekir onlara da dayat›lan gerçeklikler içinde yaﬂamlar›na devam etmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Sürekli suç iﬂleyen, saplant›l› bir aﬂk›n peﬂinden koﬂan, ailesinin bask›lar›na ma44
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ruz kalan bu karakterler filmde birer kader mahkûmu gibi sunulmaktad›r. Bu
insanlar›n yaﬂamlar›ndaki dram›n nedeni ‘hayat›n kendisine kurban olarak
seçtiklerine verdi¤i cezalard›r’. Bir di¤er tabirle ‘kader’ olgusudur. Bu karakterlerin b›rak›n yaﬂam› sorgulamaya kendilerini kurtarmaya bile güçleri yoktur… Dolay›s›yla saçmalarla dolu bir dünya içinde yollar›n› kaybetmiﬂ, neyi
ne için yapt›¤›n› dahi bilmeden öylesine yaﬂamaktad›rlar. Filmi baﬂtanbaﬂa
saran atmosfer, saçma, çözümsüz, nedensiz olan yaﬂam›n kar›ﬂ›k düzene¤idir.
Bir di¤er yönetmen olan Nuri Bilge Ceylan’da ise t›pk› Kafka’da oldu¤u
gibi “yabanc›laﬂma” olgusuyla karﬂ›laﬂ›yoruz. Ona Cannes’da ödül getiren
Uzak filmi, Kafka’n›n Samsa’s› gibi kendisine dayat›lan gerçeklikler içinde
kaybolmuﬂ Mahmut’un hikâyesidir.
Mahmut para kazanmak için, ideallerini bir tarafa atm›ﬂ, saçma sapan
iliﬂkiler yaﬂayan, hayat›n›n anlam›n› yitirmiﬂ bir foto¤rafç›d›r. Yusuf ise köyden gelmiﬂ, kent hayat›nda kirlenmemiﬂ, hayalleri olan genç bir delikanl›d›r.
‹ﬂ bulabilmek için ‹stanbul’da yaﬂayan akrabas› Mahmut’un evine gelir. Filmde bu iki adam›n hikâyelerini anlat›r.
Mahmut istemedi¤i iﬂlerde çal›ﬂmaktad›r. Hayattan art›k hiçbir beklentisi kalmam›ﬂt›r. Kendisini yaﬂad›¤› toplumdan soyutlayarak, kendini kendi
yaln›zl›¤›na mahkûm etmiﬂtir. Öyle ki zamanla kendisine, ailesine, do¤du¤u
yere, yaﬂad›¤› büyük ﬂehre k›saca her ﬂeye yabanc›laﬂm›ﬂt›r. Nuri Bilge Ceylan bu filminde tipik kentli insan›n psikolojisini çekmiﬂtir. Mahmut y›llarca
çal›ﬂarak sa¤lad›¤› konforlu hayat bozulmas›n diye kendi öz akrabas›n› bile
evinde istememektedir. T›pk› kentlerde yaﬂayan ve sadece kendi yaﬂam›n› düﬂünmeye mahkûm edilmiﬂ onlarcas› gibi. Mahmut öyle duygusuz ve bencil
bir noktaya gelmiﬂtir ki Mahmut’u evinde kaybolan bir eﬂyay› çalmakla dahi
suçlayacakt›r.
Ceylan kapitalist toplumun, insan do¤as›nda yapt›¤› tahribat› tekil bireyler üzerinde ustal›kla resmedebilirken, tahribat›n nedeninin sistemle olan iliﬂkisini vermez. Muzaffer sanki kendili¤inden böyle bir sürecin içine girmiﬂ gibi bütün olaylar nedensiz verilmiﬂ. Zaten Mahmut da sorgulamaktan ziyade
yaﬂam›n ona dayatt›klar›n› kabul etmiﬂ tabiri caizse ‘yenilmiﬂtir’. Art›k onun
yaﬂam› da di¤erleri gibi karanl›k sokaklarda kaybolmuﬂtur.
Yukarda da anlatt›¤›m›z gibi ‘90’lar Türk sinema’s› olarak da tan›mlayaca¤›m›z bir kuﬂaktan bahsediyoruz. Ömer Kavur’un tohumlar›n› att›¤›,
genç yönetmenlerce de h›zla yayg›nlaﬂan; karamsar, nihilist ve varoluﬂçu bir
sinema…
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Bu kuﬂa¤›n bir di¤er yönetmeni ise Semih Kaplano¤lu’dur. Onun karakterleri de, yolunu kaybetmiﬂ, s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ bir yaﬂamda ona dayat›lanlar›n kurban› olmuﬂ, karamsard›r. Ancak bunun nedeni di¤erlerinde oldu¤u, boﬂuna
bir yaﬂam›n saçmal›¤› de¤il, ‘dini unutmam›zd›r’.
Asl›nda filmografisine bakt›¤›m›zda en net haliyle kapitalist toplumun
çürümüﬂlü¤üne ﬂahit oluruz. Hem de di¤er yönetmenlerde olmad›¤› kadar net
bir biçimde. Kendisine bir röportajda sorulan: Filmlerinizde yaﬂad›¤› ça¤dan
rahats›z karakterlerle karﬂ›laﬂ›yoruz, bunun nedeni nedir sorusuna ﬂöyle cevap veriyor: “Bugünden rahats›z›m çünkü çok çabuk tüketme hastal›¤› beni
rahats›z ediyor” demektedir. Kapitalist toplumda her ﬂeyin metalaﬂt›¤› ve piyasa koﬂullar›na göre ﬂekillendi¤i, tüketim olgusundan bahsediyor. Ancak
devam›nda ise ﬂöyle diyor: “Bunun nedeni –yani tüketim hastal›¤›- vicdan›n
iﬂe az kar›ﬂ›r olmas›, günahlar›m›z› rahat taﬂ›yor olmam›zd›r” diyor ve ekliyor “gündelik yaﬂamda birçok ﬂey bize empoze ediliyor ve ben bunlara olan
tepkimi ifade etmek istiyorum.”
Görüldü¤ü gibi Semih Kaplano¤lu’nun kafas› çok kar›ﬂ›k. Egemenlerin
bize yapmaya çal›ﬂt›klar› ﬂey iﬂte bu: Kafam›z› kar›ﬂt›rmak. Yani bizi sorgulamaktan uzaklaﬂt›rarak, zihinsel süreçlerimizi bask› alt›nda tutarak tabiri caizse ‘al›klaﬂt›rmak’.
Semih Kaplano¤lu daha önceki yönetmenlerden farkl› olarak yaﬂad›¤›
ac›lar›n bütün yükünü bireye yüklüyor. Yani bugün bu haldeysek bunu nedeni maneviyat›m›z› yitirmemizdir. Oysa sonuçlar› ne kadar net görüyor Kaplano¤lu ama nedenler hâlâ karanl›k sokaklarda dolaﬂ›yor.
‘Mele¤in Düﬂüﬂü’ yönetmenin ikinci filmi. Bu filmin baﬂkarakteri olan
Zeynep babas›yla yaﬂayan ve temizlik iﬂçisi bir kad›nd›r. Hayat› bir rutinlik
içinde ak›p gitmektedir. Ona dayat›lan koﬂullar içinde s›k›ﬂ›p kalm›ﬂt›r. Her
gün bir robot gibi fabrikaya gidip gelmektedir ve her akﬂam babas›n›n tacizine u¤ramaktad›r. Zeynep yaﬂad›¤› hayattan kurtulmak için çareyi yat›rlara gidip dua etmekte bulur. Çünkü yaﬂad›¤› koﬂullar içinde baﬂka seçene¤i yoktur.
Ancak bir gün eve trafik kazas›nda ölmüﬂ bir kad›n›n elbiseleri gelir. Yaﬂad›¤› ve yaﬂamak istedi¤i hayat aras›nda bocalayan Zeynep bütün özlemini ve
hayallerini, bu elbiseleri giyerek gidermeye çal›ﬂ›r. Ancak babas›n›n ﬂiddetine maruz kal›r ve babas›n› öldürür.
Acaba Zeynep, bütün baﬂ›na gelenlerden kendisi mi sorumludur? Kaplano¤lu’nun söylediklerine göre cevaplarsak; evet. Ancak filmde bir kurban
olarak verilmiﬂtir Zeynep. Masum, savunmas›z ve bir melek olarak. Ancak bir
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gün babas›n› öldürmek zorunda kalacak bir melek. Kaplano¤lu’nun bu filminde düﬂünceleriyle yapt›klar› aras›ndaki derin uçurumu görüyoruz.
Yukarda da de¤indi¤imiz gibi Semih Kaplano¤lu di¤erleri gibi derinlemesine bir nihilist bir bak›ﬂ aç›s›na sahip de¤ildir. Yaﬂam›n bir anlam› vard›r
ona göre ve bu da dindir.
Dinin s›n›fl› toplumda neye tekabül etti¤ini ve özellikle günümüzde egemenlerin manipülasyonlar›yla nas›l ayakta durdu¤unu burada uzun uzun anlatacak de¤iliz. Ancak kapitalist yabanc›laﬂmadan ç›k›ﬂ›n din olmad›¤›, aksine
egemen s›n›f›n elinde bir mekanizma olarak dinin bu yabanc›laﬂmay› derinleﬂtirerek bireye sahte bir dünya ve kurtuluﬂ yaratt›¤›n› söylememiz yeterli.
Sonuç
Kapitalist sistemde öldürülen, evleri bombalanan, sokaklara mahkûm
edilen, gece gündüz bir makine gibi çal›ﬂt›r›lan, kendi kimli¤inden kültüründen soyutlanan, açl›kla bo¤uﬂan, bir anda bütün ülkesi yerle bir edilen, iﬂkenceden geçirilen insanlar›n ç›¤l›klar›n›n burjuva ayd›n›n bilincindeki tersinden
“isyan›”n›n izlerini yans›tan Varoluﬂçuluk zaman içinde tam bir bunal›m felsefesine dönüﬂmüﬂtür. Kapitalist sistemin sonuçlar›n› baﬂar›yla göstermiﬂ olmalar›na ra¤men, nedenlerini göremedikleri için insanlar› daha da pasifleﬂtirmeye yaramaktad›r Varoluﬂçu sanat eserleri.
Bu aç›dan baﬂlang›çta her ne kadar iyi niyetlerle yola ç›kt›¤›n› iddia
edenler bulunsa da zamanla toplumdan iyice soyutlanarak, yaﬂam›n boﬂuna
ve saçma bir u¤raﬂ oldu¤unu ispatlama yoluna gitmiﬂtir Varoluﬂçuluk. Hakl›
olarak bunal›m felsefesi yapmakta olduklar› tespiti yap›lm›ﬂt›r. En nihayetinde de insanlar›n zihinlerini iyice kar›ﬂt›rarak kapitalistlerin ekmeklerine ya¤
sürmüﬂlerdir.
Bu ya¤ sürmede baﬂrolü burjuvazi oynam›ﬂ Varoluﬂçulara yeni yeni kanallar (özellikle ödüller) açarak dünyan›n birçok yerinde peﬂlerine bir sürü insan›n tak›lmas›na neden olmuﬂtur. Varoluﬂçular geriye zihinleri iyice buland›r›lan ve çözümsüz bir saçmal›k içine itilen y›¤›nlar› b›rakm›ﬂlard›r. Sanat,
felsefe, psikoloji alanlar›nda etkileri hâlâ da sürmektedir.
Bugün kapitalist yabanc›laﬂman›n derinden yaﬂand›¤› co¤rafyam›zda
burjuva ve küçükburjuva ayd›nlar›n ﬂiirinde, resminde, roman›nda, sinemas›nda bolca izlerini gördü¤ümüz Varoluﬂçuluk, birçok sanatç›da kötümserlik,
bunal›m, karamsarl›k, saçmal›k, cinsel yabanc›laﬂma, bohem hayat› vb. ﬂeklinde etkisini göstermektedir.
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GELECE⁄‹ ÖRENLER‹N TÜRKÜSÜ
onlard›
ayaz›n en keskin yan›na
gö¤üslerini siper eden
iﬂgal edilmiﬂ topraklarda
yar›nlara
özgürlü¤e ça¤layan
onlard›
parsel parsel
sinsice de¤il
göz göre göre
yabanc› tekellere peydahlanan
fabrikalar›n feryatlar›
çocuklar›n ç›¤l›klar› onlard›
üretmek isterken
balyozla baﬂlar› ezilen
sesleri
ergenekonun dalgalar›na
ﬂu bu parti yandaﬂlar›n›n
ekranlardaki dalaﬂmalar›na
gömülmeye çal›ﬂ›lan
s›n›f›n›n kahramanlar›
onlard›
yapay çat›ﬂmalar›
ortadan kald›ran
direniﬂiyle
kardeﬂli¤i ören
örnek olan
öncü olan
y›llar sonra
çekicini örsünde
ç›nlatan
gelece¤i hayk›ran
onlard›


48

‹rfan Ünal

Sanat Cephesi 

‹smail Hardal
Sosyalist Gerçekçilik ve Sorunlar›m›z

Gerçeklik ile gerçekçilik aras›ndaki ay›r›m yap›lmadan, burjuva eleﬂtirel
gerçekçilik ile sosyalist gerçekçilik aras›ndaki ayr›m› yapmak da zorlaﬂmakta ve farkl›l›klar› silikleﬂmektedir.
Her sanatsal, estetiksel esere “gerçekçi” etiketinin tak›lmas›, nesnel gerçekli¤e hangi yöntemle yaklaﬂ›ld›¤›n› gölgelemekte, do¤al gerçekçilik (natüralizm), burjuva eleﬂtirel gerçekçilik, sosyalist gerçekçilik aras›ndaki temel
ayr›m› flulaﬂt›r›lmaktad›r.
Yazar›n, sanatç›n›n nesnel gerçekli¤e yöntemsel yaklaﬂ›m› belirlenmeden yap›lacak her türlü etiketlemeler ve de¤erlendirmeler, ya bilimsel bir s›n›fland›rma yapmay› engellemekte ya da çarp›k bir s›n›fland›rma yapmaya
yol açmaktad›r.
Sanat, estetik alan›nda bilimsel bir s›n›fland›rma yapabilmenin ön koﬂulu ise gerçekçili¤in tarihini ve evrimini inceleyip, günümüzdeki durumunu
gözler önüne sermekle mümkün olur. Bu bilimsel s›n›fland›rma üzerinde yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada habire yap›labilmiﬂ de¤ildir. Bilimsel s›n›fland›rman›n
yap›labilmesi için sosyalist gerçekçili¤i savunan sanatç› ve çevrelere önemli
görevler düﬂmektedir. Co¤rafyam›zdaki sosyalist gerçekçi sanat, estetik ak›m›n›n çözmesi gereken en acil sorunlardan birisi budur.
Gerçekçili¤in Tarihine Bakmak…
Gerçekçili¤in tarihine bakt›¤›m›zda gerçekçilik do¤al gerçekçilik, burjuva eleﬂtirel gerçekçilik ve sosyalist gerçekçilik olmak üzere üç ana ak›ma ayr›lmaktad›r.
Do¤al gerçekçiler, nesnel gerçekli¤in oldu¤u gibi yans›t›lmas›yla yetindikleri için, nesnel gerçekli¤i yeterince yans›tamad›klar›n›n fark›na varm›ﬂlard›r. Nesnel gerçekli¤i oldu¤u gibi yans›tma kayg›s› (do¤aya, topluma ayna
tutma), d›ﬂsal bir anlat›ma, tasvire yol açmakta, bu durum yazar›n, sanatç›n›n
S. C. F/4
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nesnel gerçekli¤e müdahalesini engeller hale getirmektedir. Do¤al gerçekçiler bu durumun fark›na varm›ﬂlard›r. Dönemin yazarlar›, sanatç›lar›, bu durumdan kurtulmak için özellikle edebiyatta, romanda kahraman tipinin ortaya
ç›kar›lmas› çal›ﬂmas›na yöneltmiﬂtir. Do¤al gerçekçili¤in s›n›rl›l›¤›ndan do¤an nesnel gerçekçili¤e müdahalenin zorluklar› ve s›n›rlar›, kahraman tiplemesinin yarat›lmas›yla ortadan kald›r›lm›ﬂt›r. Bu durum, burjuva eleﬂtirel gerçekçili¤ine do¤ru geçiﬂi ve geliﬂimi baﬂlatm›ﬂt›r.
Yazar, sanatç›, kahraman›/tipleri, nesnel gerçekli¤i anlat›rken/tasvir
ederken, kahraman/tiplemeden yararlanarak öznel yarg›lar›n› da (nesnel gerçekli¤e müdahale ederek) kullanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Yaratt›¤› kahraman/karakter/tipleme sayesinde salt nesnel gerçekli¤i aﬂan bir durum ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Bu durum zorunlu olarak nesnel gerçeklikten gerçekçili¤e/burjuva eleﬂtirel
gerçekçili¤ine geçiﬂi koﬂullam›ﬂ, kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r.
Bir baﬂka ifade ile, nesnelli¤in gerçekli¤i ile öznelli¤in gerçekli¤i buluﬂturulmuﬂ, bu buluﬂma ile birlikte nesnel gerçekli¤e müdahale edilip dönüﬂüme u¤rat›lm›ﬂ ve burjuva eleﬂtirel gerçekçili¤i ortaya ç›km›ﬂ, gerçeklikten
gerçekçili¤e geçilmiﬂtir.
Do¤al gerçekçili¤in temel anlat›m biçimi d›ﬂsal anlat›ma (tasvire) dayanm›ﬂt›r. D›ﬂsal anlat›ma ek olarak, kahraman anlat›l›rken içsel anlat›m da gündeme gelmiﬂtir. ‹çsel anlat›mla birlikte, yaratt›klar› kahramanlar›, karakterleri, tiplemeleri istedikleri biçime sokma olanaklar› do¤muﬂtur. Bu yeni içsel
anlat›m›n do¤uﬂu, burjuva eleﬂtirel gerçekçili¤inin olanaklar›n› geniﬂletmiﬂtir.
D›ﬂsal anlat›m, nesnel gerçekli¤i yans›tmaya, içsel anlat›m nesnel gerçekli¤e öznel müdahale etmeye olanak sa¤lad›¤› için, öznel müdahale nesnel
gerçekli¤i dönüﬂtürmüﬂtür. Öznel müdahale deneyimlerinin birikimi, burjuva
eleﬂtirel gerçekçili¤inin yöntemsel geliﬂimini de gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Sosyalist Gerçekçilik, Burjuva Eleﬂtirel Gerçekçilikten kahraman/karakter/tipleﬂtirme miras›n› alarak, geliﬂtirmiﬂ, dönüﬂüme u¤ratm›ﬂ ve kendi bak›ﬂ
aç›s›n› oluﬂturmuﬂ, kendi karakterini yaratm›ﬂt›r. Burjuva Eleﬂtirel Gerçekçilikteki bireysel kahraman özellikleri geliﬂtirilmiﬂ ve hem yeni bireysel kahramanlar yarat›lm›ﬂ, hem de kolektif kahraman oluﬂturulmuﬂtur.
Sosyalist Gerçekçilikteki kahramanlaﬂt›rmalarda sorunlar yaﬂanm›ﬂ, yaﬂanan sorunlar sosyalist kuruculu¤un yaﬂad›¤› sorunlarla paralellik göstermiﬂ,
sorunlara çözümler üretilirken “olumlu kahramanlar” oluﬂturularak, sorunlar
aﬂ›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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Özellikle romanda nesnel gerçeklik estetize edilirken, bireysel kahraman-kolektif kahraman seçiminde ve oluﬂturulmas›nda, kolektif kahraman
çok az iﬂlenmiﬂ, egemen e¤ilim olarak, bireysel kahramanlara yer verilmiﬂtir.
Sosyalist Gerçekçi eserler di¤er dillere çevrilirken, çevrilecek eserlerin
seçiminde de a¤›rl›kl› olarak bireysel kahraman›n ve bireysel kahramanl›klar›n a¤›rl›k verildi¤i eserler, belirli bir sistematikten, bütünsellikten ve disiplinden uzak olarak, s›n›flar savaﬂ›m›n›n belirli bir dönemi (devrim öncesi-iç
savaﬂ, kuruluﬂ) temel al›narak çevrilmiﬂtir. Bu çeviri eserlerde bireysel kahramanl›klar idealize edilmiﬂ, yüceltilmiﬂtir.
Di¤er yandan burjuva Eleﬂtirel Gerçekçili¤inden miras olarak al›nan, dönüﬂtürülüp geliﬂtirilen “eleﬂtirellik” ögesi neredeyse unutulmuﬂ ancak y›llar
sonra Sosyalist Gerçekçilikte ön plana ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. Sosyalist Gerçekçilikte eleﬂtirel ögenin geri plana itilmesi, nesnel gerçekli¤in de etkisiyle geriye düﬂüﬂlere neden olmuﬂ, bu durum sanatsal-estetiksel düzlemde ciddî bir
yavanl›¤a yol açm›ﬂt›r. Sosyalist Gerçekçilik, kapitalizmin, kapitalist toplumun, s›n›fl› toplumun uzlaﬂmaz temel çeliﬂkisini/çeliﬂkilerini estetize ederken, eleﬂtirel ögeyi oldukça iyi de¤erlendirmiﬂ, bu konuda oldukça yetkin, evrenseli kucaklayan, evrensellikle buluﬂan eserler vermiﬂtir. Ayn› eleﬂtirel
öge/eleﬂtiri silah› sosyalist kuruculuk deneyiminde/sosyalist toplumda uzlaﬂ›r
nitelikli çeliﬂkiler estetize edilirken yeterince, yetkinli¤ince ve gere¤ince de¤erlendirilmemiﬂ, kullan›lmam›ﬂt›r. Kuﬂkusuz eleﬂtiri silah›n› kullananlar ç›km›ﬂt›r. Ancak bu sanatç›lar tekil örnek olman›n d›ﬂ›nda ana bir e¤ilim olamam›ﬂlard›r.
Bu tekil durumla ilgili olarak Sovyet Deneyimi’nden ilginç örneklerden
birisi olan K. Simonov’u hat›rlamakta yarar vard›r. K. Simonov, 1954’te 2.
Sovyet Yazarlar Kongresi’nde “Sovyetik yabanc›laﬂma”n›n fark›na varm›ﬂ ve
bunu “Bunal›m” olarak de¤erlendirip, ç›k›ﬂ yolu olarak da “Olumlu kahraman”›n “ortadan kald›r›lmas›”n› önermiﬂtir. (Bkz. A. Mümtaz ‹dil, Sovyet
Roman›, Yar›n Yay›nlar›, 1983, s. 104)
K. Simonov’un “olumlu kahraman›n ortadan kald›r›lmas›” önerisi bir
gerçe¤i iﬂaret ediyordu. Kahramanlar› sadece “olumluluklar›” ile de¤il
“olumsuzluklar›” ile de vermek gerekti¤i gerçe¤ini.
Yaﬂanan deneyimlerden ç›kar›lan sonuç, Sosyalist Gerçekçilik sorunlar›n›n tart›ﬂmalar›ndaki “Coﬂku-Bilinç” iliﬂkisinin yeterince sa¤l›kl› kurulamad›¤›n› da gösteriyordu. “Coﬂkulardaki geçicilik, bilinçteki kal›c›l›k” ba¤›n›n
sa¤l›kl› kurulamamas› bir sorun olarak gündeme geliyordu. Coﬂkulardaki ge51
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çicili¤in kayna¤› “Özdeﬂlemenin denetim alt›na al›namamas› ve bunun katharsise/ar›nmaya yol açmas›; özdeﬂleﬂmenin katharsise yol açmas›n›n engellenememesi”nden kaynaklan›yordu. Yaﬂanan Sovyet sosyalist gerçekçilik deneyiminde “coﬂkulara aﬂ›r› vurgunun ‘coﬂkuculuk’a dönüﬂtürüldü¤ünü söylemek mümkündür. Coﬂkuculuk bilinci tali planda b›rak›yordu. Yabanc›laﬂman›n panzehirlerinden biri olmas› gereken bilinç, estetik, sanat düzleminin de
itilimiyle s›çrama yapam›yordu. Coﬂkuculuk bilincin daha üst boyutta yeniden üretimini engelliyordu. Coﬂkuculuk sürekli kendini tekrar ediyordu. Uzlaﬂmaz çeliﬂkili s›n›fl› toplumda ortaya ç›kan yabanc›laﬂma, uzlaﬂ›r çeliﬂkili
sosyalist toplumun ilk basama¤›nda da bir çeﬂit “Sovyetik yabanc›laﬂma” ortaya ç›k›yordu. Emperyalizmin Ekim Devrimi’ni kuﬂatmas› ve bu kuﬂatmay›
kabullenenlerin Marksist Eleﬂtiri yöntemini sürekli k›lamaman›n bir tezahürü
olarak bilim, estetik ve politikadaki t›kanma baﬂka bir yaz› konusudur. Burjuva kalemﬂorlar›n bu t›kanmay› dillerine dolayarak Marksizm’e, Komünizme,
Devrime ve Sosyalist Gerçekçili¤e çamur atmaya çal›ﬂmalar› ancak bilimsel
düﬂünceden nasibini alamam›ﬂlar› etkisine alabilir.
Co¤rafyam›zda Sosyalist Gerçekçilik Bir Ak›m Olarak Süreklili¤ini
Niçin Sa¤layamad›?
Co¤rafyam›zda Sosyalist Gerçekçilik bir ak›m olarak süreklili¤ini niçin
sa¤layamad›? Sorusuna cevap için düﬂüncelerimizi k›sa paragraflar olarak s›ralarsak:
- Dünyadaki sosyalist gerçekçilik deneyiminin yaﬂad›¤› genel sorunlar ve
onlar›n sanata olan tezahürü,
- “Toplumsal gerçekçilik, toplumcu gerçekçilik, devrimci gerçekçilik,
yeni-yenilikçi gerçekçilik, köy gerçekçili¤i” vb. gibi burjuva eleﬂtirel gerçekçilik ak›mlar›n›n sosyalist gerçekçilik yerine ikame edilmek istenmesi,
- Sosyalist gerçekçili¤in tekil, bireyler üzerinden yürümesi ve bir ak›m
olarak süreklili¤ini örgütlü olarak sa¤layamamas›,
- Dünyada yaﬂanan sosyalist gerçekçilik deneyimlerinden yeterince yararlan›lamamas›,
- Sosyalist gerçekçili¤in bir örgütleyicisi olarak parti sanat›n›n, partili sanat›n co¤rafyam›zda hayat bulamamas› (‹ﬂçi S›n›f› Partisi, s›n›f, sanat, sanatç› iliﬂkisinin kurulamamas› ve bundan kaynaklanan sorunlar),
- Egemen burjuva-resmî ideolojisinin (Kemalizmin) ve resmî tarihinin
yaratm›ﬂ oldu¤u monolitizm ve korporatizmin yol açt›¤› faﬂist uygulamalar,
bask›lar,
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- Kuruluﬂundan bugüne kadar co¤rafyam›zdaki toplumsal muhalefet dinamiklerine neredeyse her 10 y›lda bir burjuva devletin yapt›¤› müdahalelere
gerekli ve yeterli karﬂ›l›¤›n verilememesi,… gibi yukar›da ana hatlar›yla s›ralamaya çal›ﬂt›¤›m›z nedenlerden/etkenlerden dolay› ilerici ve Marksist entelektüel üretim ve yeniden üretim, Bilim Kurulu disiplini ve örgütsel güvenceden mahrum olarak tekil/bireyler üzerinden yap›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ, bu çal›ﬂmalar hem verimli olmam›ﬂ hem de muhataplar›yla buluﬂturulamam›ﬂt›r. Hâl
böyle olunca da Marksizmin “Teorik-Pratik Bütünlü¤ü ve Etkileﬂimi (Diyalekti¤i)” kurulamam›ﬂt›r. Bu sorunun nelere yol açt›¤›n› görmek için ilerici,
devrimci, sosyalist, Marksist ak›mlar›n düﬂünsel üretimlerine ve eylemlerine
bakmak, bizlere “düﬂünsel-eylemsel k›s›rlaﬂma, çoraklaﬂma, çölleﬂme” konusunda yeterince veri sunacakt›r/sunmaktad›r.
Sosyalist Gerçekçi Ürün/Eser
Gerçekli¤e hangi gerçekçilik yöntemi ile yaklaﬂ›l›yor ve hangi gerçekçilik yöntemi ile müdahale edilip dönüﬂtürülüyorsa, ürünü/eseri o kategoriye
koyup s›n›fland›rmak gereklidir.
Yazar›n kendini politik olarak “Devrimci, Marksist” olarak tan›mlamas›
estetiksel/sanatsal ürününün de “devrimci, sosyalist gerçekçi ürün” olaca¤›
anlam›na gelmiyor. Yazar, ﬂair ideolojik olarak da Devrimci ve Marksist olursa, “Diyalektik ve Tarihsel Materyalist Yöntem”i yaﬂam›n ve yaﬂam›n›n her
alan›nda, (daha özelinde estetiksel/sanatsal alanda) hayata geçirip uyguluyorsa, gerçekli¤e sosyalist gerçekçi yöntemle yaklaﬂ›yorsa, kendisi de eseri de
sosyalist gerçekçilik s›n›flamas›na girer. Co¤rafyam›zda ne yaz›k ki kendilerini politik olarak sol, sosyalist, devrimci, Marksist, komünist olan gören, ancak ideolojik-estetiksel düzlemde ise bu politik duruﬂ ve kimlikle çeliﬂen
(gerçekli¤e, sosyalist gerçekçi yöntemle yaklaﬂmayan) yüzlerce ﬂair, yazar
bulunmaktad›r.
Sosyalist gerçekçi eser hakk›nda Karl Radek, 1934 y›l›nda toplanan Sovyet Yazarlar Birli¤i 1. Kongresi’nde ﬂunlar› söylemiﬂtir: “Gerçekçilik, çöken
kapitalizmi ve onun çürüyen kültürünü yans›tmak de¤ildir sadece; ayn› zamanda yeni bir toplumu ve yeni bir kültürü yaratabilecek s›n›f›n do¤uﬂunu
yans›tmakt›r. Toplumcu gerçekçilik ﬂu anki gerçekli¤i bilmek de¤il, bunun
nereye do¤ru gitti¤ini bilmektir. Toplumcu gerçekçi eser, yazar›n hayatta gördü¤ü ve eserinde yans›tt›¤› çeliﬂkilerin nereye varaca¤›n› belirten eserdir.”
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(Bkz. aktaran, Berna Moran, Edebiyat Kuramlar› ve Eleﬂtiri, ‹letiﬂim Yay›nlar›, 1999, s.54)
S›n›fl› toplumlarda, sanatta her gerçekli¤in arkas›nda sürekli bir fon olarak s›n›flar savaﬂ›m› kendisini hissettirir. Ça¤›n temel çeliﬂkisi bu fondan toplumun di¤er iliﬂki biçimlerine yans›r, ana belirleyici olarak bu fonda kendisini sürekli hissettirir. Gerçekli¤in arkas›ndaki gerçeklik (nesnel gerçeklik, hakikat) sosyalist gerçekçi yöntemle verilmeden gerçekli¤in yans›t›lmas›, de¤erlendirilmesi, dönüﬂtürülmesi mümkün de¤ildir. Gerçekli¤in, sosyalist gerçekçi yöntemle de¤iﬂtirilip dönüﬂtürülmesi sa¤lanmadan tarihin mant›¤› kavran›lamaz. Tarihin mant›¤› kavran›lmadan da gelecek bugünden kurulamaz;
s›n›fs›z topluma var›lamaz.
Gerek dünyada gerekse co¤rafyam›zda sosyalist gerçekçili¤in yaﬂad›¤›
sorunlar› aﬂmak Marksist düﬂünceyi hayatta yeniden üretmekten geçiyor. Bu
aç›dan sosyalist gerçekçi eser tarihin mant›¤›n› kuran ve gösteren eserdir. Yaﬂad›¤›m›z “gericilik ve yenilgi döneminde” sosyalist gerçekçi¤i yeniden üretmeye ekmek kadar su kadar yaﬂamsal ihtiyac›m›z var.

54

Sanat Cephesi 

Hüseyin Ali Selvi
Bir Yaﬂamdan Bir Kitaptan

Geçimini kol gücüyle sa¤layan bizim gibi yazar tak›m›n›n öyle “konsantre” zamanlarda yaz› yazma lüksü pek olmaz. Ço¤u zaman, elimize geçen çeﬂitli kâ¤›t parçalar›na notlar düﬂeriz, bir gün de¤erlendirebilmek umuduyla.
Sonra bu kâ¤›tlar birikir birikir, bir gün, ateﬂini kar›ﬂt›r›p üstteki külleri savuran bir demircinin korlar› misali, dökülürler ortaya.
‹ﬂte böylesi bir not kâ¤›d›na taslak halindeki kitaplar›mdan birinin aras›nda rast gelince bir kaç y›l öncesinin an›lar›ndan biri tazelendi:
Ocak, ﬂubat aylar›nda, içimde, sesimi az da olsa insanlara duyurman›n
tatl› telaﬂ›yla, bir dostun deste¤iyle bast›rmaya niyetlendi¤im kitab›n tasla¤›n› “üretmiﬂtim”. Bu sözü biraz daha açmak isterim: Çocuklu¤umda saz kam›ﬂlardan uçurtma, a¤aç kabuklar›ndan küçük oyuncaklar yan›nda bir de “kitap yapmaya” merakl›yd›m. ‹lkokul ikinci s›n›ftan beri her yaz ç›rakl›k yaparken gide gele ezberledi¤im çarﬂ›ya korkusuzca iner, oradaki kâ¤›tç› dükkânlar›ndan üçüncü hamur denen tabaka kâ¤›tlar›ndan al›rd›m. O zamanlar
paketlemede kullan›lan bu ikinci s›n›f sar› kâ¤›tlar›n rengi, kokusu hoﬂuma giderdi. Kâ¤›tlar› kesip bükerek sekiz sayfal› forma haline getirir, bazen on iki
ya da on alt› sayfal› defterler elde etmek için onlar› ortas›ndan delip iple ba¤lard›m. Bu defterlerin içine hayalimde yaratt›¤›m, düpedüz uydurdu¤um hikâyeleri el yaz›mla yaz›nca “kitab›m” ortaya ç›kard›.
‹ﬂte, yaklaﬂ›k 25 y›l sonra, ürünümü fotokopiyle dört kopya halinde ço¤altm›ﬂ, A-4 kâ¤›tlar› ikiye büküp dörder sayfa elde ederek, bunlar› kâh yap›ﬂt›r›p kâh dikerek ilkel de olsa ciltlemiﬂ ve taslak kitaplar “üretmiﬂtim”.
Amac›m, kitap bas›lmadan önce dört koldan dostlara, tan›d›klara bu taslaklar› okutarak tepkilerini ölçmek ve son düzeltmeleri yaparken bunlar› dikkate
almakt›.
Kopyalardan birini de dolayl› yoldan tan›d›¤›m bir ressam-ﬂair ile ö¤retmen eﬂine götürmüﬂtüm. Tam da o s›ralarda iﬂyerlerinde çok zor duruma düﬂtüklerini ö¤renince, s›k›nt›l› hayat›m›, ekonomik s›n›rlar›m› gözetmeden yar55
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d›mlar›na koﬂmuﬂ, onlar için malzemeciye filan da borçlanm›ﬂt›m. Ne de olsa adam doksanl› y›llarda hapis yatm›ﬂ, içerdeyken direnenlerden biri olmuﬂtu. Nitelikli bir insan, kaliteli bir arkadaﬂ kazanma umudundan baﬂka beklentim de yoktu. Aral›klarla harcad›¤›m on günlük “mesai”ye karﬂ›l›k bir lira iﬂçilik istememiﬂ, yaln›z toptan malzeme ve yol giderlerimi hesaplam›ﬂt›m. Bu
boyutta olmasa da benzer bir tutumu s›va-boya iﬂleri yapan bir Kürt yurtseveri arkadaﬂ da göstermiﬂti. Tabii, sonunda duvara toslad›k: Üstelik di¤er takanaklar›n yan›nda bizimki “ufak” kal›yordu. Adam›n, bizim göremedi¤imiz,
onun maskeledi¤i düzene dönüﬂü, insan› insan eden bütün de¤erleri çi¤neyerek tamam›na ermiﬂti... Hani Panait ‹strati’nin “Mihail” adl› roman›nda, “gerçek bir dost kazanmak için, bin kez yan›lm›ﬂ olsam da bin birinci kez yan›lmay› yine göze al›r›m” 1 der ya, benim tak›nd›¤›m bu “safça” tutumun alt›nda da bu vard› san›r›m.
Her neyse, tasla¤› vereli aylar olmuﬂtu. Ben çekiç murçla harc›n, tozun
içinde çal›ﬂ›rken, “bedel ödemiﬂ” bu “sevimli” ﬂair-“devrimci” ile eﬂi gelir,
odalardan birinde oturur, konuklar›n› a¤›rlar, iﬂ ba¤lant›lar› yaparlard›. Ellerinden kitap, dergi eksik olmuyordu ama “ﬂaﬂ›lacak ﬂey” onca burjuva ayd›n
yazar›n aras›ndan bizim el yap›m› kitab›m›za bir türlü s›ra gelmiyordu. Sonunda sabr›m tükenmiﬂ, yine de k›r›c› tek söz etmeden onu geri alm›ﬂt›m.
ﬁimdi karﬂ›ma ç›kan ﬂu ufak kâ¤›da minik harflerle not düﬂmüﬂtüm:
“Bizim solcular kendi içlerinde öyle tipler taﬂ›yorlar ki insan bu trajikomik duruma hem üzülüyor hem sinirleniyor. Geçmiﬂin direniﬂçisi ﬂimdinin iﬂletme sahibi arkadaﬂ ve onun gölgesi durumundaki eﬂi, Elif ﬁafak, Murathan
Mungan ve bir de ﬂu Cumhuriyet yazar› ulusalc›n›n kitaplar›n› yutar gibi okuyor. Öte yandan, kitap tasla¤› iki ay kendilerinde kald›, okuma zahmetine bile katlanmad›lar... Baﬂtan okuyamayacaklar›n› söyleseler, dürüst davransalar
bunca yaralanmazd›m. Asl›nda ben ya da bir baﬂkas› olmuﬂ, bunun bir önemi
yok. Ama insan kendi cenah›nda estetik bir de¤er üretmeye çabalam›ﬂ bir insan› nas›l bu derecede yok sayabiliyor? Hiç de¤ilse eleﬂtiri görevini yerine getirse... Ama bu öyle bir aﬂa¤›l›k kompleksidir ki kültürün burjuva kültürden
ibaret olmad›¤›, küçükburjuvan›n çaps›z yak›nmalar›nda aranan “estetik”in
daha üst düzlemde sol düﬂüncede üretilebilece¤i, “be¤eni” dedi¤imiz ﬂeyin
geliﬂtirilebilir ve göreli bir ﬂey oldu¤u düﬂünülemez. Bu öyle bir aﬂa¤›l›k
kompleksidir ki kültürel iﬂler emekçiler d›ﬂ›ndakilere havale edilmiﬂtir; emekçiler “anlamaz kültürden”... Çok zor ekonomik ve toplumsal bask› koﬂullar›nda gösterilen üretim iradesi küçümsenirken, atkuyruklu bir küçükburjuva res56
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sam›n soka¤› elinde kupa biçimli çay barda¤›yla geçip iﬂyerine u¤ramas› “özgür ve özgün sanatç›l›¤›n belirtisi” olarak alk›ﬂlan›r; ciddî ciddî savunulur (
bu gerçekten de oldu; an›nda eleﬂtirdimse de konu kapat›ld›). ‹ﬂte, sol saflarda estetik-sanatsal de¤er üretme çabas›ndaki insanlar›n aﬂmas› gereken bir demet sorun daha...”
Neyse ki di¤er el yap›m› kitaplar›mda böyle ﬂeyler yaﬂamam›ﬂt›m; ö¤rencisinden, iﬂçisinden zanaatkâr›na, ev kad›n›na kadar ulaﬂabildiklerimden birçok sözlü, yaz›l› görüﬂler gelmiﬂti.
Bütün bunlar› anlatmam›n bir nedeni var: Pek çok emekçi-sanatç›, daha
küçük yaﬂlar›ndan itibaren okumaya, yazmaya büyük bir de¤er biçmiﬂ, adeta
kutsal saym›ﬂt›r. Zaman içinde burjuva ya da feodal kökenden gelen olumlu
anlamdaki kültür ögeleriyle de birikimini zenginleﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Ama
rahat döﬂeklerin kalemlerinden önce, kendi s›n›f›ndan boynunu uzatm›ﬂ bir filiz, bir gelincik, bir kardelen gördü mü buna da ilgiyle, sevgiyle, dayan›ﬂmayla yaklaﬂm›ﬂt›r... Biçime ya da öze iliﬂkin kusur ve yetersizliklerin eleﬂtirisi,
elbette vazgeçilemez bir araçt›r. Ama bu araç, s›n›f›n ve insanl›¤›n yarar›na
iﬂleyecek, yeri geldi¤inde de hat›r-gönül dinlemeyecektir.
Oysa günümüzde okuma, de¤erlendirme, baﬂka yeni yap›tlardan al›nt›lar
yaparak yeni sentezlere varma, eleﬂtirel ak›l ve duyarl›l›¤›n yap›c›l›¤›na, geliﬂtiricili¤ine inanarak çaba gösterme gibi nitelikler, ilerici sanatç›lar aras›nda
bile mumla aranmaktad›r... “Sol” görünen gazetenin sanat sayfalar›nda uzlaﬂmac›l›¤›n s›¤›nt› borazanl›¤›n›, holdinglerin sanat sevicili¤ini, gerçekte suya
sabuna dokunmadan popülist (halk avc›s›) köpüklerle paçavralar sunanlar›
görmek art›k pek ﬂaﬂ›rtm›yor: Oysa kan›ksamamak gerek böyle ﬂeyleri...
Sözü As›m Gönen’in “Ülke ve Ekmek” adl› son ﬂiir kitab›na getirmek isterim. O’nun ürünleriyle ilk kez 1998’lerde deneme- eleﬂtiri alan›nda kalem
al›ﬂt›rmalar› yapt›¤›m bir edebiyat dergisinde karﬂ›laﬂm›ﬂt›m. ﬁiirinin solu¤undaki içtenlik, avaz›ndaki insanc›ll›k, toplumsal temalara yaklaﬂ›m›ndaki
bilinçli duyarl›l›kla dikkatimi çekmiﬂti. 1945 do¤umlu olmas›na ve alt› kitap
üretmesine ra¤men, yayg›n ﬂiir antolojilerinde ya da türlü ilerici gazetelerin
sanat sayfalar›nda hele de yüzsüz kitap eklerinde ad›na rastlaman›n “mucize”
oldu¤u sanatç›lardand›r. Bu sat›rlar›n yazar› da ﬂairi, dergilerdeki ürünlerini
saymazsak, “Gül Kokan Düﬂler” ile son kitab› “Ülke ve Ekmek”ten tan›maktad›r. Oysa bizim saflar›m›zda, içtenlikle umudu, umutla sevinci, duyarl›kla
bilinci üretimiyle meydana getiren her bir insan› tan›mak ve tan›tmak en do¤al hareketimiz olmal›d›r.
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Kitab›n arka kapa¤›nda ﬂaire iliﬂkin k›sa bilgiler verilmiﬂtir. Ancak bir
eksiklik var: ‹lk sayfalarda önceki kitaplar›n›n (biri roman) bilgileri de yer almal›yd›. 2
As›m Gönen’in sanat›nda, okuyabilmek için on yaﬂ›nda ailesinden ayr›lmas›, ö¤retmen okulunu bitirip bu meslekte ve gitti¤i yerlerde birikmesi,
TÖS, TÖB-DER ve E⁄‹T-SEN sendikal mücadelelerinde bulunmas› derin izler b›rakm›ﬂ olmal›. Çünkü do¤an›n, üretim içindeki insanlar›n, yal›n güzelliklerin, kardeﬂçe paylaﬂman›n, özlemlerle dolu aﬂk›n ﬂiirine e¤ilimli bir sanatç› bulunuyor penceremizde.
Gül Kokan Düﬂler’de insan› insanl›¤›ndan soymaya çal›ﬂan bütün aﬂa¤›l›k sald›r›lara diﬂiyle, t›rna¤›yla, akl› ve duyarl›¤›yla, bedeni ve can›yla direnen insanlar›n, devrimcilerin solu¤unu duyurmaya çal›ﬂ›r.
Ülke ve Ekmek’te ise dünyadaki bütün de¤erleri yaratan ve üreten ama
yine de insanca yaﬂayamayan emekçilerin ac› ve özlemlerini kendine dert
edinmiﬂ bir ﬂairin kâh emperyalist barbarl›k alt›nda kalan halklara, kâh “mapusanede ay vardiyas›”na yans›tt›¤› ince, duygulu sesi duyulur s›k s›k. Bu ses,
kimi zaman Filistinli ﬂair Mahmut Derviﬂ’in sesi gibi ac›dan kor kesilse de sonunda mücadeleye ve eme¤e odaklan›r ço¤u kez.
“bir uzak diyarda akﬂam olurdu / kederden urbalar giyerdi da¤lar / kaybolurdu zümrütleri yapraklar›n / kahr›ndan a¤lard› bulutlar / a¤lama bulut, a¤lama / sen a¤larsan düﬂmanlar güler / Sen a¤larsan iki gönül aras›nda / aç
kurtlar gibi ulur ayr›l›k” 3
Soyutlamalar ayr› tutuldu¤unda, imgeler çeﬂitli do¤a görüntülerine, çimen, da¤, baykuﬂ, rüzgâr, kuyu gibi “k›rsal” ögelere daha yak›n durmaktad›r.
Öte yandan maden ocaklar›na, çeﬂitli iﬂ ve emek alanlar›na da yabanc› de¤ildir. Do¤al güzelliklere duyulan sevgi, s›k s›k insanc›l özlem ve düﬂüncelere
kar›ﬂarak ﬂiirlerin dekorunu oluﬂturur:
“D›ﬂar›da rüzgâr / d›ﬂar›da ay / aç›p perdelerini y›ld›zl› diyarlara / etinden bir mahpusun / giden günleri kopard›lar / en karanl›k bir gecede / yakt›
lambas›n› gök kubbe / takt› küpelerini uzaklar” 4
Anlatt›klar›na, kentin bir caddesinden çok geniﬂ alanlar›n, ovalar›n, bir
tepenin üstünden ve genele-evrensele yay›lmaya çal›ﬂarak bakar. Sömürgecilerin ve iﬂbirlikçi burjuva düzenlerin a¤›r zulmü alt›nda bin bir türlü a¤r›lar ve
yoksunluklarla yaﬂamaya çal›ﬂanlar›n nabz›n› duymak, iç sesine sokulup onlar›n a¤z›ndan dile gelmek ister:
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“seni yoksulluk sevmiﬂ seni ben sevdim o¤ul / iﬂsiz bir babadan hayaller
getirdim sana / gö¤üsleri çal›nm›ﬂ bir anadan gerçekler / uçurdum da gönül
kuﬂunu o¤ul uçurdum da / derisine ot doldurulmuﬂ bir yalan buldum / arad›kça kaybolan bir Leyla imiﬂ iﬂ” 5
ﬁiirlerin ak›ﬂ›nda tekrar vurgulanan sözcükler anlam› pekiﬂtirirken, “siz
ki iﬂe açs›n›z / iﬂ ki size aç”, “bu muymuﬂ dedim ayr›l›¤› ölümle bölüﬂmek /
ölümü ayr›l›kla bölüﬂmek bu muymuﬂ” örneklerinde görüldü¤ü gibi ikili dizeler kuruyor. Ancak ayn› ﬂiir içinde bu kuruluﬂtaki dizelerin s›kça tekrar›
(baﬂlang›çta temay› pekiﬂtirirken) okurun dikkatini gereksiz yere da¤›tma tehlikesini de içinde bar›nd›r›yor. ﬁiir yükü ve dizeleri bak›m›ndan daha iﬂlenmesi gerekti¤ini, coﬂkusall›¤›n yetmedi¤ini (örne¤in “Eme¤in Ülkesi” gibi)
ya da gereksiz bir karamsarl›¤a, melankoliye kap›l›nd›¤›n› düﬂündü¤üm çal›ﬂmalar bir yana, kitaptaki ﬂiirlerin pek ço¤u sevilesi, güzel ﬂiirlerdir.
Kitaptaki birçok ﬂiirin baﬂ›na, kimi zaman Goethe, Shakspeare, Sadi gibi
ﬂairlerden, kimi zaman da ﬂairin kendisinden özdeyiﬂ tad›nda sözler, dizeler
eklenmiﬂ. Bunlar güzel sözler ve çok yerde ﬂiirin anlam evrenini zenginleﬂtiriyor; yine de bunlardan baz›lar›n›n ﬂiirin kendi yap›s›na özümsetilmesi daha
iyi olurdu görüﬂündeyim. Konan sözün düzyaz›ya yak›nl›¤› oran›nda alt›ndaki ﬂiirin kendi sesinin yaralanmas› kaç›n›lmaz görünüyor.
O güzel sözlerden biriyle ba¤layal›m sözümüzü:
“Sevmenin bostan›n› çapalamayan / haz›r›n ba¤›nda cellât kesilir”...
Ocak 2010

Notlar:
1 Sözü akl›mda kald›¤›nca yazd›m. Ayr›ca, As›m Gönen’in tüm kitaplar› incelenmeden
ﬂiiri üzerine söylenecek her söz eksik kalacakt›r. Burada kendimizce bir temrin
yapmaya çal›ﬂt›k.
2 As›m Gönen’in yap›tlar› ﬂunlard›r: Ülke ve Ekmek, Eylül 2007, Evrensel Yay.,
F›rt›nada Kaçkar Ç›plakt›, Roman, Haziran 2007, Yar Yay., Gül Kokan Düﬂler,
Damar Yay.
3 Ülke ve Ekmek, A. Gönen, Evrensel Yay›nevi
4 Age.
5 Age.
59

 Sanat Cephesi



Ö⁄ÜT

pek çok ﬂey vard›r dünyada
pas tutar,
unutulur
ve sonra da ölüp gider;
paﬂalar›n yasland›klar› tahtlar›,
taçlar›
ve asalar› gibi…
pek çok ﬂey daha vard›r dünyada
paslanmaz,
unutulmaz
ve asla ölüp gitmez;
Charlie Chaplin’in
ayakkab›lar›
bastonu
ve ﬂapkas› gibi…
ﬁêrko Bêkes
Kürtçeden çeviren: Hasan Koç
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Salman Ba¤banc›
Yerde Kalmas›n

Bizim sözümüz çat›k gelir; çünkü derdimize yanak veren yok. Elinizin,
yüzünüzün karas› baht›n›zdan, diyorlar, bahttan de¤il de devletin taht›ndand›r
bu zifir karas›...
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n çal›ﬂma izniyle, Enerji Bakanl›¤›’n›n enerji izniyle özel sektöre verilmiﬂ bir madende çal›ﬂ›yorduk. Evvelki gün de 16 / 24 vardiyas› için Kemalpaﬂa’n›n kenar mahallelerinden, gurbetçi olan beﬂimiz de ﬂantiye yatakhanesinden yollara ç›k›p geldik kuyu a¤z›na. Vardiyam›zda 25 kiﬂi vard›k. ‹çimizdeki 22-23 yaﬂlar›ndaki gençlerin c›v›ldamalar›na arada s›rada tecrübeli ustalar›n da kat›ld›¤› oluyordu.
Üstünde gezindi¤iniz ﬂu yerin tam 220 metre alt›na inmiﬂ, çal›ﬂ›yorduk.
Bizden önce de kokuyu hisseden, baﬂ a¤r›s›, göz yanmas› duyan olmuﬂ ama
taﬂeron ﬂefi “yok bir ﬂey ocak temiz” diyerek ç›k›ﬂm›ﬂ onlara. Tedirgindik
ama ne çare! Yirmi kere ç›tlatm›ﬂt›k gizliden ama ancak may›s ay›nda kontrole gelmiﬂlerdi devletten. Eksikler çoktu: Bir kere “nefeslik” dedi¤imiz havaland›rma tünelleri, biri giriﬂ biri ç›k›ﬂ iki tane olmas› gerekirken yaln›zca bir
taneydi ve dard›. Sonra tünellerdeki gaz ölçümlerini yapacak uyar› sistemleri, uzun y›llar geçmiﬂ, ama maliyet artar diye bu madene kurulmam›ﬂt›. Üstelik iﬂimiz gere¤i, zaman zaman, damara açt›¤›m›z deliklere dinamit yerleﬂtirip patlatmak zorundayd›k. Normalde bu iﬂlem yap›l›rken iﬂçiler d›ﬂar› ç›kar›l›r, gaz ölçümü yap›ld›ktan sonra tekrar sokulurmuﬂ, bunu bile ço¤umuz bilmiyorduk. Tedirgin ve da¤›n›kt›k, birlik diye bir ﬂey yoktu, güvencesizdik;
sendikan›n ad›n› bile anmak kovulmaya yetiyordu. Tabii maaﬂlar da 750 lira
gibi bir sadaka paras› civar›nda dönüp duruyordu.
Ço¤unluk genç, tecrübesiz, iﬂsizlikten iflah› gevremiﬂ iﬂçilerdik ama içimizde emekli olup geçinemeyince yeniden madene baﬂlayanlar da vard›. ﬁe61
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nol babas›yla ayn› vardiyadayken, “baﬂa bir hal gelirse bari birimiz arkada
kals›n” deyip bu vardiyaya geçmiﬂti. Kiminin borcu vard›, kiminin yedi ayl›k
çocu¤u; kimi köyde bir göz ev yapt›rma derdindeydi, kimi günü kurtarmak,
kiraya, çocuklara, vergilere para yetiﬂtirmek... Elimizin yüzümüzün karas›ndan, ci¤erlerimizin lekesinden servet kazananlar uzatt›lar maﬂalar›n›, “çal›ﬂ›n” dediler, “ocak temiz”. Ondokuzumuz ç›kamad›k. Yand›k, bo¤ulduk, kald›k çöken tünelde. Zaten o kadar azd› ki “yedek ayak” dedi¤imiz geçiﬂler, kaçacak yerimiz de yoktu.
Diyecek ﬂey çok, ama parçaland› dillerimiz a¤z›m›z; ezildik, ezildik tonlarca topraktan önce vicdan›n› cebine satm›ﬂ patronlar taraf›ndan; patronlar›
velisi bilen gelmiﬂ geçmiﬂ bütün hükümetler taraf›ndan...
Patlamadan iki saat sonra çizdiler adlar›m›z›: Erol iken “ceset” ilan ettiler bizi, Ahmet ustayken, ‹zzet’ken, Seyit Ali’yken “ceset” ilan ettiler. Eﬂimize can yoldaﬂ›, çocuklar›m›za babayken, sendikac› bekleyen iﬂçilerken, bir
gün yüzü özlerken, muratlar›m›z gözümüzdeyken “ceset” ilan edildik. Yalanc› imam edas›yla “kader” deyip duruyorlar ﬂimdi...
Birileri röportaj yap›yordu kurtulan bir ustayla:
- Koﬂullar iyi de¤ilse niye giriyordunuz madene?
- Ne yapacan, yoksa aç›z çoluk çocuk.
Sak›narak cevap veriyordu, yuvarl›yordu kimi sözleri. Sonra uzaktan seslendi bir sendika yetkilisi: “Bu bir kaza de¤il katliamd›r! Özelleﬂtirme politikalar› sonucunda bunlar s›kça yaﬂan›yor” diye.
‹yi de arkadaﬂ, bu maden ne zamandan beri çal›ﬂ›yor? 1983’ten beri. Bu
kadar zamanda neler yap›l›rd›, birlik olunsa! ‹ﬂçi bilgisiz, aç, azc›k gözü aç›lanlar bask› alt›nda; açl›kla terbiye edilmiﬂ y›¤›nla insan kap›da, kuyrukta
bekliyor. Öyleyse senin buna çözümün nedir?
Bizim gibi iﬂçi s›n›f›na laf de¤il, hareket lâz›m; ama nerede ad›m›z› dillerinden düﬂürmeyenler, sar› sofralar›na meze edenler?
Tuzla tersanelerinde onca ölünün arkas›ndan onca nutuk dinledik. Daha
nerdeymiﬂiz, biliyor musun? Kusurlu görülecek olursa patrona en çok iki sene ceza verebiliyor mahkemeler; onu da on dört bin lira paraya çeviriyorlar.
Ellerinin ustal›¤›, gözünün nuru bütün bilgin eme¤inle can›n›n k›ymeti iﬂte bu
kadar: Patronun bindi¤i araban›n çamurlu¤unun paras›...
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Bizim, umudu kendi saflar›m›zdan yetiﬂtirmemiz gerek. O mecliste, iﬂçiemekçi milletvekilleri oturmad›kça, o ceylan derisi koltuklar›n yerine tahta
sandalyeler konulmad›kça, devletin bütün kurumlar› çal›ﬂanlar›n ç›kar›na göre organize edilmedikçe daha çok yanar›z, çok ölürüz biz.
25 kiﬂiydik vardiyam›zda; bir umut girdik yerin 220 metre alt›na, gözlenen ceylanlar gibi fark›ndayd›k tehlikenin ya lanet olas› boyunduruk geçim
belâs› boynumuzda. Her ﬂey ama her ﬂey patronlardan yana. Muammer de¤ilmiﬂiz art›k, Seyit abi de¤ilmiﬂiz. Gencecik Emir Ali’ye bile ne de kolay “ceset” diyorlar.
“So¤umuﬂ bir lav›n alt›nda bile bir volkan kaynar”.
Bari dile gelse bu son solu¤umuz bir can›n solu¤unda...
Yanmasa baﬂka kardeﬂlerimiz! Canlar›m›z “ceset” de¤il, tohum olsa daha güzel günlere...

12 Aral›k 2009
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DEVRAN

Madene ak›t›lan emek büyür da¤ gibi
Yeralt›nda patlayan yüre¤idir iﬂçinin
Ve akar kara topra¤a cesetler birer birer
Ard›ndan ya¤mur gibi dökülen gözyaﬂlar›d›r çocuklar›n
Son elvedas› demiﬂlerdi tarihin
Peki bu merhaba nedir el ele tekel-de
‹ﬂte gülüyor karanl›¤›n içinden f›ﬂk›ran güneﬂ
G›c›rd›yor paslanan çarklar› devran›n
Boﬂa gitmez ç›rp›lan hiçbir kelebek kanad›
Açar kardelenler eriyen beyazl›¤›n içinden
Kuﬂ c›v›lt›lar› eﬂli¤inde dans eder renk cümbüﬂü
Gene bahar canl›l›¤›nda filiz verir tohumlar
Turgay Ulu
25 Mart 2010
2 Nolu F Tipi Cezaevi, Kand›ra/Kocaeli
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Özgür Y›ld›z
Bir maniniz yoksa ‹¤neli Maniler

Tekel iﬂçileri, kendi çaba ve inisiyatifleriyle, bin bir güçlü¤ü aﬂ›p ülke
gündemini bir zaman belirleyince, ben muhabiriniz Nesimcan Serencam,
oldukça uzun bir yol katetmek pahas›na olsa da bu direniﬂin sanatsal yönlerinden birine ›ﬂ›k tutmak için Ankara’ya gittim. Zaten ufarak teferekten,
fazla yer kaplamayan bir kiﬂi oldu¤umdan, ama daha çok, iﬂçiler insan gibi
insan oldu¤undan kalacak çad›r bulmakta güçlük çekmedim. Az laf çok iﬂ
diyerekten, konuya geliyorum:
Tekel iﬂçilerinin direniﬂ çad›rlar›na gün boyunca sloganlarla gelip afiﬂ
filan ast›ktan, az çok dayan›ﬂma gösterdikten, iﬂte kimisi de yemek yeyip çay
içtikten sonra gidenler ço¤unluktad›r. Ortal›ktan el ayak çekilince, akﬂam›n
ilerleyen saatlerinde onlarla bir avuç insan kal›r. Muhabirinizin saz, cümbüﬂ
ve tulum sesleriyle Kürtçe, Türkçe, Arapça, Gürcüce, Lazca türkülerin izlerini sürerek edindi¤i bilgilere göre bu bir avuç insan aras›nda Hayali Halk
Sanatç›lar› Toplulu¤u da önemli bir yer tutmaktad›r. Hatta TEKEL iﬂçilerinin
üretti¤i baz› çarp›c› slogan, uyarlama türkü-ﬂark›lar›n da bu zamanlardan
esinlendi¤i san›lmaktad›r. Gerçi k›ﬂk›rt›c› arayan güvenlik güçlerinin tüm
çabalar›na ra¤men bir copluk olsun bu sanatç›lar›n izine rastlanamam›ﬂt›r.
Ben de dünya gözüyle onlar› görebilmiﬂ de¤ilim: Ama muhabirlik sezgilerimin yönlendirmesi sonucu baz› ortakç›l ürünlerine ulaﬂabildim.
Aﬂa¤›da direniﬂ çad›rlar›nda dilden dile dolaﬂan “i¤neli maniler”den derlenen örnekler bulacaks›n›z:
“Dinleyin sözleri bey-o¤lu beyler
Her a¤ac›n kurdu özünden olur
‹nsan çelikten kav, çiçekten narin
Hakk›n› bilmeyen sözünden olur…”
****
S. C. F/5
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“Islanm›ﬂ›m kurumuﬂum sel neyler beni
Coplanm›ﬂ›m gazlanm›ﬂ›m yel neyler beni
Kör gözlere çifte gözlük, coni dürbünü
Ekme¤imi savunmazsam gül neyler beni…”
****
“Çi¤ imiﬂsin piﬂmemiﬂsin A-Tayyip
Dert eline düﬂmemiﬂsin B-Tayyip
Davul bizde tokmak el’de D-Tayyip
Hal kal›r m› çal›ﬂanda Fet-Tayyip…”
****
( ‹ngiliz yetiﬂtirmesi merhamet mütahiti üzerine)
“Sabah›n ak’›nda kara söz eden
‹ﬂçinin köylünün hakk›n› yiyen
Minareyi dolan›p da boﬂ vaaz veren
M›h göz çamur yüze yak›ﬂ›r ancak…”
****
“Onca anlatt›k, bir türlü anlayamad› yönetenler; bu sefer de kendi ana
dilimle Kürtçe söyleyim belki anlarlar” diye baﬂlay›p aﬂa¤›daki ﬂiiri söyleyen
Amed’li Çeto abiye buradan selam olsun. ﬁiirin Türkçe çevirisini muhabiriniz
yaparak hemen peﬂine eklemiﬂtir. Buyrun:
“Ya hecci ‘Mister’ Fethu / êﬂavekirina Demokrati xedare / Were b›bine
kedkaren s›kakâ were / hemi Laz l› ﬁemmamê hîn bûne / Kürd ji l› horonê /
d› navenda m›rovahû de / Ereb, Turk, Çerkez u Gurci / l› hev kir›n. / ‘Mister’
vala- vezir / Ez n›zan›m lê tu d›kari fem b›kî / B›ratiya gel la û kedkara...”
“Mister Fethu ya hacci! / Aç›l›m’›n pek aci! / Gel gör sokakta iﬂçiyi /
Lazlar ﬁemmamme ö¤rendi / Kürtler horon tepmesini, / Arap, Türk, Çerkes,
Gürcü / Anlaﬂt› hepsi insan olmakta / Mister kapan, boﬂ bakan / bilmem al›r
m› kafan / halklar›n ve emekçilerin kardeﬂli¤ini...”
****
“Yetmiﬂ küsür gündür anlamak istemeyen hemen anlar m›, dur bir de
Arapça anlatal›m kardeﬂim” diyen k›v›rc›k gülüﬂlü Kemal abiye de kulak verelim:
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“Masnag bil kab›r / emeyiﬂt›¤›l meyn k›til / Itla¤t meddevver le Çukurova
/ Emdakkar le cebes le k›t›n / mﬂevvefu derb alel ‘molla’-ka¤k / erb›¤in seni
›mavraﬂ mefeyetil ha’ta...”
“Fabrikalar mezarda, iﬂsiz azarda / Ç›k›p da gezindim Çukurova’y› / Ne
karpuzu kalm›ﬂ ne de pamu¤u / K›lavuz eylemiﬂ molla kargay› / K›rk düzeltsen de geçmez yamu¤u…”
****
ﬁu dizeler de bir çad›r›n duvar›na yap›ﬂt›r›lm›ﬂt›. Asl›nda iﬂçiler aras›nda
namaz›n› aksatmayan kiﬂiler de vard› ama anlaﬂ›lan “hacci”, “molla” gibi
sesleniﬂlerin inanmakla de¤il inanc› sömürmekle ilgili oldu¤unun bilinciyle
hep birlikte gülüyorlard›:
“Gurbettten gurbete sürdün de bizi
Sonunda ne oldu bay molla-peder!
Ankara’y› dolduran kederimizi
Görmedin de ne oldu ya mister-hacci!
Bizi de¤il seni y›kacak bu keder...”
****
(Devam› var, ama belki de sanatç›lar›m›z sözü al›p geliﬂtirmek isterler…)
Ümit Mücadelesi Muhabiriniz:
Nesimcan Serencam
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AL‹YAH

Aliyah aliyah
Bize ölüm
Aliyah aliyah
Bize zulüm
Aliyah ba¤›m›z›
Bostan›m›z›
Suyumuzu
Topra¤›m›z›
Elimizden ald›
Aliyah gelinimizi
Güveyimizi
Babam›z›
Anam›z›
Do¤mam›ﬂ bebemizi
Bizden çald›
Aliyah göç göç
Dalga dalga geldi
Ele geçirdi
Filistinimizi
Aliyah kibutz kibutz
Namlu namlu
Tank tank
May›n may›n
Duvar duvar
Ay›rd›
Sürgün etti bizi
El Nakba'dan beri
Eyyyy insanl›k
Bak bana
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Hem
Hem
Hem
Hem
Hem
Hem
Hem

soyum soyk›r›ma u¤ruyor
dinim
eme¤im soyk›r›ma u¤ruyor
kitab›m
topra¤›m soyk›r›ma u¤ruyor
dilim
gecem soyk›r›ma u¤ruyor

Hem
Hem
Hem
Hem
Hem

ruhum
gündüzüm soyk›r›ma u¤ruyor
düﬂüm
tarihim soyk›r›ma u¤ruyor
gelece¤im
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Eyyyy insanl›k
Gör beni
A¤lar Filistin
Aliyah ikliminde
Allah›n gözyaﬂlar›n› ak›t›r
gözlerinde(n)
Aliyah kurutamayacaks›n
Kurutamayacaks›n soyumu
Ölülerimiz saç›lacak
Ölülerinizin üzerine
Saç›lacak ölülerimiz
‹ﬂgal edilmiﬂ hücrelerimize
Aliyah
Seni hücre hücre
Seni intifada intifada
Seni taﬂ taﬂ
Seni devrim devrim
Seni Komün Komün
Yenece¤im
Seni devrim devrim
Y›kaca¤›m eyyyyy
Siyon Medane ‹srael



‹smail Hardal
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SEN‹ ANARIM
seni anar›m
ard› gelmez an›lar›m›n
güvenceli duldas›nda
yüzünün ﬂavk› vururken
ikindili sulara
gözlerin dalarken derin uykulara
zaman tetikler
olgunlaﬂan yaln›zl›klar›
yaln›zlaﬂan olgunluklar›
düﬂlerim kurulurken
denizinde yüzdüren gözlerinin
dipsiz derinli¤ine
ﬂenli¤im vurulurken
eskimemiﬂ ac›lar›m›n eskimiﬂ kurﬂunlar›yla
seni anar›m
göz kamaﬂt›ran keremli aﬂk›m›z›n
yaban›l y›k›mlar›nda
›ﬂ›¤› yorulmaz çiçeklerin ç›ld›rm›ﬂ renkleri
bal için bal› toplanan bahar gözlerine
yaz›ld›¤› bir zaman
k›r›k kahkahalar kanatlan›r özlemistanlardan
kutup tilkisi yaln›zl›¤›ma
umudumun uzun boylu ünlemleri
dili çözülmedik duvarlara çizildi¤i bir zaman
ay yalar bir yandan
gönencime çad›r kuran ﬂavklar›n
netleﬂmemiﬂ yüzünü
bu¤usunu yükseltirken yine
fesle¤en kokulu tenin
düﬂlerim k›rm›z›ya boyan›r
derinlemesine darbelerini vuran ac›lar›n
dümdüz f›rçalar›yla
seni anar›m
suretinin gökler makam›ndan
bitimsiz ufkumun bat›ms›z güneﬂi
alabulut gözlerin
ya¤mur yüklü umutlar›ma araland›¤› bir zaman
yoklu¤un cehennemin öbür ad›ym›ﬂ
hasretinle yan›p tüten bu gönlüm
usta elinden at›lm›ﬂ sivri b›çaklar örne¤i
kirpiklerinin ucundan yaraland›¤› bir zaman
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Kaan Kangal
Aleksandr Bogdanov ve
Sosyalist Bilim Kurgu Roman› “K›z›l Y›ld›z”

Ekim Devrimi öncesi ve sonras›nda Rusya’daki sanat çevrelerinde birçok
de¤iﬂiklikler yaﬂand›. Bunlardan birisi avantgard hareketin sol bir ak›m olarak an›lmaya baﬂlanmas›yd›. Devrimci harekete sempatiyle bakan avantgardist sanatç›lar Çarl›k zaman›nda yenilikçi sanat›n ve sanatç›n›n özerkli¤ini savunurken Ekim devrimiyle birlikte bu çevreler ister istemez Sovyet hükümetiyle bir ortaklaﬂa çal›ﬂma içine girdiler. Bolﬂevikler’in gözünde avantgardistler proleterya kültürü ve sanat›n›n yarat›lmas›nda basamak taﬂ› rolünü oynayabilirlerdi. Bu do¤rultuda maddî ve baﬂka bir çok destek avantgardist sanatç›lardan esirgenmedi. Avantgardistler de üzerlerine ald›klar› toplumsal sorumlulu¤un büyük ölçüde fark›ndalard›. Devrimin ilk y›llar›nda Çarl›k döneminde benimsedikleri özerklik siyasetini Bolﬂevikler’e karﬂ› da sürdürmek istemelerine karﬂ›n sanat›n politize ediliﬂi ve siyasetin sanatla bütünleﬂtirilmesi
sonucu bu özerklik söylemi yerini devrimci sanat ve siyasetin bütünleﬂmesine b›rakt›.
Proletkult hareketinin baﬂ›n› çekenler solcu sanat çevrelerinde hem yönlendirici konuma sahip olanlard› hem de devrimci siyasî faaliyet yürütenlerdi. Bunlardan birisi Menﬂevik kökenli bilim adam›, yazar, felsefeci siyaset
adam› Aleksandr Bogdanov’du. Lenin’in Materyalizm ve Ampiryokritisizm
kitab›n›n eleﬂtiri oklar›n› yöneltti¤i Machç› ve Avenariusçu idealist Bogdanov, devrimci Rusya’n›n belki de sanat ve edebiyat alan›nda en sürükleyici
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isimlerinden birisi oldu. Kendi vücudu üzerinde yapt›¤› bir kan aktarma deneyi s›ras›nda ölen Bogdanov fizik, kimya, biyoloji ve insan fizyolojisi üzerine yapt›¤› çal›ﬂmalar yan›nda örgüt teorisi, örgütlenme sorunu, biyokozmoloji ve biyopolitika gibi kendi devrinde revaçta olan birçok dalda ad› duyulan
bir kiﬂilikti. 1905 Devrimi’nden sadece üç sene sonra “K›z›l Y›ld›z” adl› ilk
bilim kurgu roman› bas›lan Bogdanov kitab›nda hem kendi sosyal ve do¤a bilimsel fikirlerini yans›t›yor, hem de komünist ütopyay› Mars gezegeninde
kurguluyordu. Avantgard için tipik olan ütopya tasar›mlar› Bogdanov’un komünist Mars ve Marsl›lar kurgusunda da belirginleﬂiyor.
“K›z›l Y›ld›z”, ﬂizofren bir ak›l hastas› olan Leonid’in sanki gerçekte yaﬂanm›ﬂ gibi kaleme ald›¤› an›lar›n›n bir derlemesi olarak kurgulanm›ﬂ. Kitab›n baﬂ›nda ve sonunda Leonid’e bakan Doktor Verner, Leonid’in a¤›r hasta
oldu¤unu, birkaç kez hastaneden kaçmaya çal›ﬂt›¤›n› aktar›yor bir meslektaﬂ›na. Leonid, hikâyesine birlikte yaﬂad›¤› ve mutsuz oldu¤u Anna Nikolayevna’yla baﬂl›yor. Anna Nikolayevna’y› devrim eti¤ini benimsemiﬂ, militan bir
mücadeleci olarak tasvir ediyor ve kendisini daha çok bir nihilist ve ahlak
karﬂ›t› ﬂeklinde betimliyor. Leonid, Menni ad›nda tuhaf görünüﬂlü birisinin
Moskova’ya gidip geldi¤ini, ülkenin güneyinden parti merkezine bir tak›m
önemli belgeler getirip götürdü¤ünü anlat›yor. Leonid Menni’yle tan›ﬂ›yor ve
Menni Leonidler’i ziyarete geliyor. Ziyaretlerinin birinde Anna Nikolayevna,
Menni ve Leonid devrimci mücadelede sosyalist eti¤in önemi üzerine tart›ﬂ›rken Anna Nikolayevna ve Leonid aras›nda fikir ayr›l›¤› yaﬂan›yor ve Menni
Leonid’i tutuyor. Bu olaydan sonra Anna Nikolayevna Leonid’i terk ediyor.
Leonid bir tür boﬂlu¤a düﬂüyor.
Menni bir baﬂka ziyaretinde Leonid’in fizik üzerine yapt›¤› araﬂt›rmalardan haberdar oldu¤unu ve onun iddia etti¤inin tersine yer çekimini iten bir
maddenin var oldu¤unu söylüyor ve çantas›ndan ç›kartt›¤› içinde bir s›v› olan
bir ﬂiﬂeyi havaya b›rak›yor. ﬁiﬂe havada as›l› kal›yor. ﬁaﬂk›nl›¤›n› gizleyemeyen Leonid’e Menni bu maddenin araﬂt›r›lmas› için Mars’ta yap›lan bir araﬂt›rma gezisine kat›lmas›n› teklif ediyor. Leonid tabi hemen kabul ediyor.
Menni’nin evinin yak›nlar›nda bulunan uzay gemisiyle Mars yolculu¤una ç›kan Leonid birkaç ay sürecek olan yolculuklar›nda Sterni ve Netti gibi di¤er
Marsl›lar’la tan›ﬂ›yor.
Yolculuk boyunca Netti’nin yard›m›yla Mars dilini ö¤renen Leonid okudu¤u okul kitaplar›yla ayn› zamanda Mars tarihini de çal›ﬂ›yor. Mars’taki
okul sistemini soran Leonid, Netti’den okul ö¤rencilerinin hayat› kitaplardan
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ö¤renmediklerini, yapt›klar› deney, araﬂt›rma ve yaﬂad›klar› deneyimler arac›l›¤›yla yetkin bir e¤itim gördüklerini anlat›yor.
Mars’a vard›klar›nda Menni Leonid’i bir elbise fabrikas›nda gezdiriyor.
Leonid’in ilk dikkatini çeken, fabrikada büyük dijital panolarda yaz›l› olan
geride b›rak›lan ve ihtiyaç duyulan iﬂ saatleri oluyor. Menni fabrikadaki iﬂçilerin zorunlu çal›ﬂt›r›lmad›klar›n›, herkesin istedi¤i kadar çal›ﬂt›¤›n›, ama toplumsal sorumluluklar›n›n fark›nda olduklar› için kimsenin iﬂi aksatmad›¤›n›
ve toplumsal üretim sisteminin kendisini gerçekleﬂtirebilmesi için de bunun
gerekli oldu¤u belirtiyor. Fabrika gezisinin ard›ndan di¤er bir Marsl› olan
Nella Leonid’i Çocuklar ﬁehri’nde gezdiriyor. Çocuklar ﬁehri olarak tabir
edilen yerde binlerce çocuk bir arada yaﬂ›yor ve ö¤retmenleri taraf›ndan birlikte yaﬂama, paylaﬂma ve üretme gibi hadiseleri ö¤reniyorlar. Ard›ndan Enno, Leonid’e bir sanat müzesini gezdiriyor. Gezinin hemen baﬂ›nda Leonid
komünizmde sanat›n asla müzelerde sergilenmeyece¤ini düﬂündü¤ünü söylüyor. Buna hak veren Enno, sanat›n hayatla birleﬂtirilmesinden öte müzelerin
sanat›n çal›ﬂmak ve incelemek için iﬂlev gören okullar oldu¤unu söylüyor. ‹ki
gün sonra Netti’nin çal›ﬂt›¤› hastaneyi gezmek istiyor Leonid. Netti ve Leonid’in hastane ziyaretlerinde bir odaya giriyor iki karakter. Netti bu odan›n intihar etmek isteyenler için ayr›ld›¤›n› anlat›yor. Netti’ye göre devlet bask›s›ndan ar›nd›r›lm›ﬂ Mars komünist toplumunda intihar etme hakk›n›n da bireysel
bir hak olmas› gerekmektedir.
Büyük bir ﬂaﬂk›nl›kla hastaneden ayr›lan Leonid ilerleyen günlerde Mars
araﬂt›rmalar›n›n arﬂivlendi¤i kütüphaneye giderek Menni, ﬁterni ve Netti’nin
konuﬂma tutanaklar›n› okuyor. Konuﬂmalarda ﬁterni Marsl›lar’›n enerji kayna¤› olarak kulland›klar› radyoaktif bir maddenin sadece dünyada ve Venüs
gezegeninde bulundu¤unu, ancak dünyada bu maddeye ulaﬂman›n daha kolay
oldu¤unu söylüyor. Dünyal›lar‘›n Marsl›lar’› dost de¤il, düﬂman gördüklerinden dolay› tüm insanlar›n yok edilmesi gerekti¤ini savunuyor. Netti ve Menni, ﬁterni’nin sald›rgan tavr›na karﬂ› ç›k›yorlar ve Venüs’te araﬂt›rmalara devam edilmesi gerekti¤ini söylüyorlar. Tutanaklar› okuduktan sonra Leonid
önce intihar etmeyi düﬂünüyor, ancak daha sonra ﬁterni’yi öldürmek istiyor.
ﬁterni’yi ofisinde ziyaret ederek elindeki bir silahla öldürüyor. Ertesi gün
uyand›¤›nda Leonid kendisini hastanedeki yata¤›nda buluyor ve buraya nas›l
geldi¤ini hat›rlam›yor. Doktor Verner’in mektubunda aktard›¤›na göre Leonid birkaç tan›d›¤›yla gerçekleﬂtirdi¤i bir silahl› sald›r›da gö¤sünden a¤›r yara alm›ﬂ halde hastaneye geri getiriliyor.
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“K›z›l Y›ld›z”da Ütopya Olgusu
Bogdanov’un Mars’taki komünist ütopyas› Marx’›n komünist toplum tasavvurundan büyük ölçüde esinlenmiﬂ bir kurgu. Fabrika iﬂçilerinin kendi ihtiyaç ve yetenekleri do¤rultusunda kendi inisiyatifleri do¤rultusunda ilgi duyduklar› alanlarda çal›ﬂmalar›, paran›n bir de¤iﬂtirme arac› olarak kullan›lmamas› ve toplumsal üretimde çal›ﬂma saatlerinin hesaplanmas› ve üretkenli¤in
daimi olarak denetlenmesi gibi olgular Marx’›n komünizm teorisine içkin
ögeler. Bunun d›ﬂ›nda Rus devrimcileri taraf›ndan sosyalist Rusya’da örgütlenmesi düﬂünülen okul ve sa¤l›k sisteminde intihar hakk›n›n tan›nmas›, komünal mekânlarda çocuklar›n bir arada büyütülmesi gibi bir tak›m avantgardist fikirlerle örtüﬂen senaryolar da mevcut. Komünist Mars’› ziyaret eden
Leonid bir yandan kapitalist toplumun komünizme karﬂ› ön yarg›lar›n› içinde
bar›nd›r›yor, di¤er yandan da komünist toplumun feodal-kapitalist dünyaya
bak›ﬂ aç›s›n› eleﬂtirel bir yandan ele al›yor.
Lenin’in Materyalizm ve Ampiryokritisizm kitab›nda eleﬂtiri oklar›n› yöneltti¤i Bogdanov nesnel gerçekli¤i yads›yarak gerçeklik kavram›n›n insan
alg› ve duyumlar›ndan ba¤›ms›z varolamayac›¤›n› iddia etmekte ve K›z›l Y›ld›z’› da Leonid’in gözünden kaleme alarak komünist ve kapitalist toplumlar
aras› karﬂ›l›kl› bak›ﬂ aç›lar›n› duyumsal, deneyimsel ve bireyselci bir perspektiften iﬂlemektedir. 1905 Rus devrimci hareketinin ard›ndan Bolﬂevikler’in
tavr›n› sertleﬂtirdikleri ve Menﬂevikler’e karﬂ› cephe ald›klar› bir dönemde,
1908 y›l›nda bas›lm›ﬂ bu roman, örne¤in ﬁterni’nin komünist Mars toplumunu yaﬂatmak için tüm dünyal›lar› yok etme fikrini Lenin’in silahl› gerilla tarz› mücadeleyi savunmas›yla özdeﬂleﬂtirir gibidir. Lenin’in “Nas›l Baﬂlamal›?” adl› 1901 tarihli yaz›s› bu mücadele söylemine iyi bir örnek. 1
Bogdanov ve Lenin aras›ndaki polemiklerden birisini Gorkiy bize aktarmaktad›r. Bogdanov, Lenin, Bazarov ve Lunaçarskiy, Gorkiy’i arada bir Capri Adas›/‹talya’da ziyarete gelmektedir. Bogdanov, Lenin’le satranç oynamakta ve genelde Lenin’i yenmektedir. Ancak aralar›nda yapt›klar› siyasi tart›ﬂmalardan birisinde Lenin, Bogdanov’un roman›n› eleﬂtirmektedir: “Kapitalist h›rs›zlar›n, emekçilerin mülkiyetlerine nas›l el koydu¤unu, arazilerindeki
yeralt› kaynaklar›n›, ormanlar› nas›l kendi ç›karlar› do¤rultusunda sömürdü¤ünü ve talan etti¤ini konu alan bir roman yazsayd›n›z, çok daha yararl› bir iﬂ
yapm›ﬂ olacakt›n›z, senyor Machist!” 2
Mars komünizmine bilim-kurgusal bir yolculuk yapan Leonid’in yaﬂad›klar› ve her iki dünya aras›nda Leonid üzerinden yap›lan bir karﬂ›laﬂt›rma,
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gerek Leonid’in bir ak›l hastas› oluﬂu, gerekse de dönemin teknolojik olanaklar› için imkâns›z olan uzay meki¤i ve Mars’ta yaﬂam olup olmad›¤› konusunda bir bilginin bulunmay›ﬂ›, Marksist-Leninistlerin bu romana getirdikleri
eleﬂtirileri biraz daha yumuﬂat›yor.
Roman›n birkaç baﬂka boyutu daha var. Bogdanov bu romanda kendi
yapt›¤› sosyolojik ve do¤abilimsel araﬂt›rmalar› da harmanlamaktad›r. Kendi
ölüm nedeni olan organizmalar aras› kan aktar›m› Netti ve Leonid aras›nda
konuﬂuluyor. ‹nsan organizmas› ile di¤er canl› organizmalar› ve toplumun iﬂleyiﬂ mekanizmas› aras›ndaki benzerlik de romanda dillendirilen ögeler aras›nda. Bogdanov, “Yaﬂamsall›k için Mücadele” ad›ndaki 1927 tarihli yaz›s›nda K›z›l Y›ld›z’› kan aktar›m› konusunda yapt›¤›, ancak bilimsel olarak tam
olarak do¤rulayamad›¤› tezlerini okuyucuyla paylaﬂmak için bir platform olarak gördü¤ünü belirtiyor. 3
Organizasyon teorisinde sanat›n kitleleri bir araya getirici rolünden dem
vuran Bogdanov 1918 y›l›nda Proletarskaya Kultura dergisinde yay›nlad›¤›
makalede sanat›n toplumsal iﬂlevlerini s›ralamaktad›r: “1. Sanat, yaﬂayan resimler arac›l›¤›yla [...] sosyal deneyimleri derleyici toparlay›c› bir unsur içerir. 2. Proleterya, örgüt faaliyeti ve mücadele olgular›na içkin bir s›n›f sanat›n›n inﬂas›na ihtiyaç duymaktad›r. Emek kolektivizmi sanat›n ruhunu içinde
bar›nd›rmaktad›r. Sanat dünyay› alg›lar ve bunu emek kolektivizmi perspektifinden yans›t›r.” 4 Bogdanov’a göre alg›lanan ve iﬂlenerek edebi düzlemde
kurgulanan gerçeklikte örgüt çal›ﬂmas›na kat›lan ﬂahs›n bireysel deneyim ve
imgeler dünyas› birincil dereceden öneme sahiptir. Roman› Leonid’in kendi
gözünden kaleme al›ﬂ› ve a¤›rl›kl› olarak Leonid’in komünist Mars toplumuyla ilgili yaﬂad›klar›, izlenimleri ve deneyimlerine yer vermesi de Bogdanov’un ampiryokritikçi yan›ndan gelmektedir. Lenin’den farkl› olarak Bogdanov nesnel gerçekli¤i görecelileﬂtirmekte ve politik realiteye Marksist-Leninistlerden farkl› ﬂekilde yaklaﬂmaktad›r.
Lenin’in ve di¤er Marksist-Leninistlerin Bogdanov’un K›z›l Y›ld›z›’na
olan yaklaﬂ›m›, örgütsel sorunlar›n ve devrim meselelerinin ütopik kurgulamalar ve bilimsel süslemelerle bir araya getirildi¤i ve farkl› düﬂünsel ﬂablonlar›n birbirine eklenmeye çal›ﬂ›ld›¤› ﬂeklinde olmuﬂtur. 5 Engels 1880’de yay›mlad›¤› “Sosyalizmin Ütopyadan Bilime Geliﬂimi” yaz›s›nda Fourier, Owen
ve Saint-Simon gibi ütopik sosyalistleri eleﬂtirmiﬂ ve bilimsellikten uzak
ütopya yaz›n›n›n fiili uygulamas›n›n imkans›z oldu¤unu vurgulam›ﬂt›r. 6 Leninistler’in avantgard sanatç›lara ve Bogdanov’a olan yaklaﬂ›m› da bu tutuma
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yak›nd›r. Ütopya tasar›mlar› ve bu do¤rultuda sanatsal çaba ve ürünler önemli ve hayatidir, ancak sanat›n siyasî tavr›n›n da tutarl› ve ayaklar› yere basan
bir içeri¤e sahip olmas› gerekmektedir.

1
2
3

4
5
6
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Jean- Baptiste Clement:
“1836’da do¤du. Paris Komünü partizanlar›ndand›r. En ünlü ﬂiiri olan ve
elden ele dolaﬂan ﬂiiri “Kiraz Zaman›”n›, 28 May›s 1871’de Fontaine-au-Roi
soka¤›n›n hastabak›c› görevlisi olan “yi¤it yurttaﬂ” Louise’e adam›ﬂt›r. 28
May›s Pazar günü Paris bütünüyle karﬂ›devrimcilerin eline geçmiﬂti. Sadece
Fontaine-au-Roi soka¤›nda birkaç kiﬂi çarp›ﬂ›yordu. Bunlar bir barikat›n arkas›na s›¤›nm›ﬂ yirmi kadar savaﬂç›yd›. Aralar›nda Jean Baptiste Clement da
vard›. Ö¤leye do¤ru soka¤a, elinde bir ekmek sepeti taﬂ›yan yirmi yaﬂlar›nda
bir genç k›z geldi. Kim oldu¤unu soran savaﬂç›lara Saint-Maur soka¤›n›n hastabak›c›s› oldu¤unu, belki yard›m› dokunur diye buraya geldi¤ini söyledi ve
ödevine baﬂlad›. Savaﬂç›lar›n bütün ›srarlar›na karﬂ›n oradan uzaklaﬂmaya yanaﬂmad›. Ad›n›n Louise oldu¤unu söyleyen bu k›z› sonralar› hiç kimse göremedi.” (Dünya Halk ve Demokrasi ﬁiirler, C.1, Çev. A. Kadir-A. Timuçin)

Louis Michel
ﬁair, yazar, ö¤retmen, devrimci ve kad›n haklar›
savunucusu, kahraman Komünar Louis Michel...
Komün’ün ilan edilmesinden sonra, “Kad›n ‹ﬂçilerin
Çal›ﬂarak Ahlakl› Yaﬂamas› Komitesi” ve “Kad›nlar
Birli¤i Merkez Komitesi” kurmak, “Devrim Kulübü”
baﬂkanl›¤› yapmak, kad›nlar aras›nda sa¤l›kç›, barikatlarda dövüﬂecek savaﬂç› ve kundakç› birlikleri örgütlemekle; Issy, Clamart ve Montmarte çat›ﬂmalar›na
kat›lmakla suçland›. Asl›nda o bu güzel “suç”lardan
çok daha fazlas›n› bir ömre s›¤d›rmay› baﬂarm›ﬂt›.
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K‹RAZ ZAMANI
Gelince bize kiraz zaman›,
sevinçli bülbülle alayc› karatavuk
bayram ederler.
Güzellerin baﬂ›nda kavak yelleri,
sevdal›lar›n yüre¤inde güneﬂ dolaﬂ›r.
Gelince bize kiraz zaman›,
alayc› karatavuk ne güzel ﬂak›r.
Ama kiraz zaman› ne kadar da k›sa.
Gider çiftler düﬂ kura kura
kirazlar› toplamaya,
bir örnek giysiler içinde aﬂk kirazlar›
düﬂer yapraklar alt›ndan damla damla, kan gibi.
Ama kiraz zaman› ne kadar da k›sa,
toplan›r düﬂ kura kura mercan taneleri.
Gelince size kiraz zaman›,
korkunuz varsa aﬂk›n ac›s›ndan,
sak›n›n güzellerden.
Ben ki a¤›r ac›lardan hiç korkmam,
istemem bir gün bile yaﬂamak ac›s›z.
Gelince size kiraz zaman›,
aﬂk›n ac›lar›n› da tadacaks›n›z.
Hep sevece¤im ben kiraz zaman›n›
Taﬂ›r›m kiraz zaman›ndan
yüre¤imde bir yara.
Ve kader sunarken bana kendini
bilmez ac›m› dindirmesini.
Kiraz zaman›n› hep sevece¤im ben,
ve içimde saklad›¤›m an›y›.
Jean- Baptiste Clement
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Hasan Öztürk
Deprem

Görevli er, doktorun yan›ndan ç›kar ç›kmaz yeniden takt› kelepçelerimi.
Bana davran›ﬂlar›ndan pek fena insan olmad›¤› anlaﬂ›l›yordu. Durumuma
üzülür bir hali vard› sanki. Bazen göz göze geldi¤imizde bak›ﬂlar›ndan, “evinde oturup keyfine baksayd›n ya be adam, ne iﬂin var senin buralarda?” dedi¤ini anlayabiliyordum. Kap›n›n aral›¤›ndan bak›p doktorun bana karﬂ› düﬂmanca tavr› görüp üzüldü¤ünü de anlam›ﬂt›m.
Yedek subay doktor, baﬂtan güler yüzlü karﬂ›lam›ﬂt› beni. Yarg›land›¤›m
davay› sorup ö¤rendikten sonra aniden de¤iﬂtirmiﬂti tavr›n›. Doktorun bu davran›ﬂ›na ak›l erdiremeyip fraksiyon hastal›¤›d›r herhalde deyip geçtim. Çok
da umurumda de¤ildi onun davran›ﬂlar›, öylesine onursuz davran›ﬂlar görüyorduk ki, doktorun davran›ﬂ›n›n üzerinde durman›n hiç bir anlam› yoktu.
Verdi¤i bir torba kortizonlu hap›n iﬂe yaray›p yaramayaca¤›n› düﬂünüyordum...
Bekleyecektik. Tutukevinden birlikte geldi¤imiz arkadaﬂlardan baz›lar›n›n iﬂi uzun sürecekti. Herkesin iﬂi bitinceye kadar bekleyece¤imiz yere görevli erle birlikte yürürken Ali’yi an›msam›ﬂt›m. Bizi tutukevinden doldurup
getirdikleri, di¤er zamanlarda et taﬂ›ma iﬂinde kullan›lan araçta bileklerimizi
bir birbirine kelepçeledikleri Ali’yi. Bir kendimin bir de onun durumuna bak›p gülmüﬂtüm. Ali, “Ne gülüyorsun abi kendi kendine,” deyince de, “Senin
bedenini benine benim kafam› taksalar çok güzel bir Notre-Dame kamburu
ç›kar ortaya,” demiﬂtim. Bir süre yüzüme bak›p ondan sonra da kriz tutmuﬂças›na gülmeye baﬂlam›ﬂt› Ali. Her ne kadar Baﬂgardiyan hastaneye gitmek
istiyorum dedi¤imde halime bak›p, “Yüz romatizmas› bu önemli de¤il.” deyip üç gün sonra doktora gitmeme neden olduysa da hastal›¤›m yüz felciydi.
Üç günde iyice sarkm›ﬂt› yüzüm; yana¤›m durmadan aﬂa¤›ya çekiyordu sa¤
gözümü. Ali, belindeki hastal›¤›ndan dolay› iyice kamburlaﬂm›ﬂ çay›rdan ot
yolar gibi yürüyordu. Gerçekten ikimizin kar›ﬂ›m›ndan çok iyi bir Quasimodo ç›kabilirdi...
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Di¤er arkadaﬂlar› bekleyece¤imiz yere geldi¤imizde yan›mdaki görevli
bank› gösterip, “Oturabilirsin,” dedi. O da yan›ma oturup süngülü tüfe¤ini bacaklar›n›n aras›na ald›. Sigara içmek istedi¤imi söyleyip cebimdeki paketten
bir sigara vermesini rica ettim. Er, paketimden bir sigara verip kendi çakma¤›yla yakt›. Kendisine önerdi¤im sigaray› kabul etmedi.
Hastanenin geniﬂ penceresinden d›ﬂar›daki atkestanesi a¤ac›n› seyredip
sigaram› içiyordum. ‹ki küçük kuﬂun atkestanesinin ince bir dal›nda bir birlerine yapt›klar› kur izlenmeye de¤erdi. Seslerini duyam›yordum ama erke¤in
diﬂiye neler söyledi¤ini anlayabiliyordum. Yüzünü üç haftada bir tel örgülerin arkas›ndan gördü¤üm kar›m› an›msad›m kuﬂlar›n bu halini görünce. Bir
y›l› geçmiﬂti kar›m›n eline dokunmayal›. Onun yumuﬂak ve düzgün elleri geldi gözlerimin önüne; daha uzun süre tutup öpemeyecektim o beyaz elleri...
Oturdu¤umuz koridorda bizden baﬂkalar› da vard›. Koridordakilerin ço¤u sa¤l›k denetimine gelmiﬂ hastalar ve onlar›n yak›nlar›yd›. Göz ucuyla bana bakt›klar›n› görüyordum. Baz›s› ac›yarak, baz›s› ise öfkeyle bak›yordu.
Beni ne san›yorlard›r kim bilir?.. Banklar dolu oldu¤u için ayakta kalm›ﬂ olan
kad›n›n yan›nda beﬂ-alt› yaﬂlar›nda bir k›z çocu¤u vard›. Hasta olan annesiydi san›r›m, k›z çok sa¤l›kl› görünüyordu. Bu güzel k›z geleliden beri gözlerini ay›ramam›ﬂt› benden. Ben de ona bak›p gülümseyince annesinin ete¤ini
kendisine siper yap›p sakland›. Biraz sonra yine bak›p benim durumumu inceliyordu. Ben bakt›kça kendisinin ete¤ini yüzüne tutup saklanan k›z›n durumunu fark eden kad›n, do¤ru durmas›n› bana bakmamas› için uyard› onu.
Küçük k›z merak›n› yenemeyince beni gösterip annesinin kula¤›na bir
ﬂeyler söyledi. Annesi de bana bakmamaya çal›ﬂarak ona baz› aç›klamalarda
bulundu. K›z baﬂ›n› çevirip benimle ilgisini kesince ben de d›ﬂar›daki a¤açlara bak›p, sürekli beton görmekten grileﬂmeye baﬂlayan gözlerimi yeﬂilin dinlendiricili¤ine ve serinli¤ine b›rakt›m. Kuﬂlar yine oradayd›lar; üstelik iﬂi iyice piﬂirip hafif hafif gagalamaya baﬂlam›ﬂlard›...
Küçük k›z dayanamam›ﬂ yine bakmaya baﬂlam›ﬂt›. ‹kisi de o¤lan olan çocuklar›m› an›msatm›ﬂt› bu küçük k›z bana. Çocuklar›m ben tutukland›ktan sonra kötü günler geçirmiﬂlerdi, biliyordum bunu. Ancak, görüﬂmeye geldiklerinde tel örgülerin ard›ndan onlar›n küçücük yüreklerindeki direnci ve gözlerindeki sevgiyi görüp biraz olsun avunuyordum. Demek suçlu de¤ildim onlar›n gözünde. Küçücük yaﬂlar›na karﬂ›n baz› ﬂeylerin fark›ndayd›lar. Hele kendisi de
çocuk say›labilecek yaﬂta olan büyük o¤lum, kendisinden üç buçuk yaﬂ küçük
olan kardeﬂini kanatlar›n›n alt›na nas›l ald›¤›n› gördükçe k›van›yordum...
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“Nerelisin amca?” diye sordu yan›mdaki görevli er. Çocuklar›m› düﬂünürken duyguland›¤›m› yüzümden anlam›ﬂt› san›r›m. Nereli oldu¤umu söyledim. Daha sonra da ben ona sordum nereli oldu¤unu. Sivas’›n bir köyündenmiﬂ. Suçumu sordu, suçsuz oldu¤umu söyledim. Ülkenin ve bizim içinde bulundu¤umuz durumlar› anlatmaya çal›ﬂt›m, söyledi¤im ﬂeylere akl›n›n ermedi¤ini söyleyip, “Allah kurtars›n,” dedi ve konuﬂmay› kesmek istercesine baﬂ›n› di¤er yana çevirdi...
Halen seviﬂiyorlard› a¤açtaki kuﬂlar. Yanlar›ndaki dala bir kuﬂ daha konmuﬂ onlar› izliyordu. Üçüncü kuﬂun yapt›¤›n›n düpedüz röntgencilik oldu¤unu düﬂündüm. Sonra da bunu düﬂündü¤üm için güldüm; ben de üçüncü kuﬂun
yapt›¤›n› yap›yordum. Dalg›n dalg›n kuﬂlar› izlerken önümden beyaz önlü¤üyle geçen hemﬂireye tak›ld› gözlerim. Gerçekten güzel kad›nd›. Düzgün
kalçalar›n› iskele sancak sallayarak yürüyordu. Tavr›ndan erkeklerin a¤›zlar›n›n sular›n› ak›tarak kendisini izlediklerini bildi¤i anlaﬂ›l›yordu. Yan›mdaki
er de hemﬂireye bakt›¤›ndan benim pervas›zca kad›na bakt›¤›m› göremiyordu. Tüm erkekler benimle ayn› kad›na bakt›klar›n› için k›skanm›ﬂt›m onlardan hemﬂireyi. Bu k›sa sürede sahiplenmiﬂtim kad›n›. Hemﬂire uzun koridorun sonundan dönüp kaybolunca, görevli er yapt›¤›m› görmesin, ay›p olur diye ondan önce baﬂ›m› çevirerek d›ﬂar›daki a¤açlara bakmaya baﬂlad›m...
Küçük k›zla annesi boﬂalan banklardan birine oturmuﬂlard›. Beni görebilmek için ara s›ra oturdu¤u yerden kalk›p bir iki ad›m öne ç›k›yordu küçük k›z.
Annesi onu kolundan tutup yerine oturtuyor, o ayn› ﬂeyi yapmak için direniyordu. Bir ara yan›m›za kadar geldi küçük k›z. Er, saçlar›n› okﬂay›p sevdi
onu. Beni yak›ndan incelemek u¤runa erin kendisini sevip okﬂamas›na ses ç›karmad›. Hatta er küçük k›z›n ad›n› da ö¤rendi; Mine’ymiﬂ ad›. Bir de kendisinden iki yaﬂ küçük, Funda ad›nda k›z kardeﬂi varm›ﬂ. Mine ere beni gösterip sordu: “Bu adam ne yapm›ﬂ amca?” Annesi gelip onu sürüklercesine götürürken o yan›t alma umuduyla halen ere bak›yordu...
“Benim de bunun yaﬂ›nda bir k›z›m var,” dedi görevli er. Bir süre de
onun k›z›ndan ve üç yaﬂ küçük o¤lundan söz ettik. Bana çocuklar›n›n foto¤raflar›n› gösterirken çok duygulanm›ﬂt›. Çok erken evlendirmiﬂ babas›; askere de biraz geç geldi¤ini söyledi. Er konuﬂurken yan›m›zdan geçen bir astsubay› görüp sustu. Astsubay uzaklaﬂ›nca da kelepçelerimin bileklerimi s›k›p
s›kmad›¤›n› sordu. “S›k›yorsa gevﬂetebilirim?” dedi. Rahats›z olmad›¤›m›
söyledim ona.
S. C. F/6
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Vakit ilerledikçe gelip geçenler ço¤almaya, koridor iyice kalabal›klaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›. Hastaneye birlikte geldi¤imiz arkadaﬂlardan da yan›m›za gelen
olmam›ﬂt› henüz. Ne kadar geç gelirlerse o kadar iyi diye düﬂünüyordum. De¤iﬂik insanlar görmek, a¤açlara bak›p kuﬂlar› izlemek içinde bulundu¤um s›k›c› durumu unutturuyordu. Pencereden d›ﬂar›ya bakarken bir anda dal›p gitmiﬂim. Binan›n d›ﬂ›ndayd›m ﬂimdi. Ne bileklerim kelepçeli ne de yüzüm felçliydi. Hastaneden uzaklaﬂarak sokaklarda dolaﬂmaya baﬂlad›m. Gölcük’e daha önce de geldi¤imden tan›yordum bu sokaklar›. Bural› arkadaﬂlardan biriyle rak› içti¤imiz deniz k›y›s›ndaki bal›k lokantalardan birine do¤ru gidiyordum. Daha önceki gibi lüfer ›zgara yiyecektim. Lüfer yoksa tekir tava yemeye karar verdim.
Rüzgâr ›l›k ›l›k esiyordu keﬂiﬂlemeden. Birbirleriyle cilveleﬂip seviﬂen
dalgalara bakarak daha önce arkadaﬂ›mla oturdu¤um lokantay› buldum ve denize yak›n masalardan birine oturdum. Çok geçmeden biraz önce hastane koridorunda gördü¤üm güzel hemﬂire girdi lokantadan içeriye, masama gelip
gecikti¤i için özür dileyerek oturdu. Bu kadar kibar ve görgülü olaca¤›n› düﬂünmemiﬂtim onun. Ona umdu¤umdan daha çabuk âﬂ›k olabilece¤imi düﬂündüm... Garson masam›za geldi¤inde ona bal›k çeﬂitlerini sordum. Gidip, elinde bal›k çeﬂitlerinin dolu oldu¤u bir tepsiyle geri döndü. Levrek çok tazeydi.
Lüfer yemekten vazgeçip levrek bu¤ulama söyledim. Yan›nda bol yeﬂillik,
zeytinya¤l› enginar, karides sö¤üﬂ ve tulum peyniri istedim garsondan. ‹çki
olarak arkadaﬂ›m beyaz ﬂarap istemiﬂti, ben ise çoktand›r burnumda tüten rak› içmek istiyordum...
Kad›n, deniz ve rak›yla ç›kar›yordum özgürlü¤ün tad›n›. ‹çtikçe içece¤im
geliyordu. Arkadaﬂ›m da küçük ﬂiﬂe ﬂarab›n› bitirmiﬂti; ikinci ﬂiﬂeyi söyledim
onun için. Halden anl›yordu garson; arkadaﬂ›mla rahat konuﬂabilmemiz için
hep uzakta duruyor, ça¤›rmadan gelmiyordu yan›m›za. Bal›k gerçekten tazeydi. Garson içti¤im nefis içkinin Tekirda¤ rak›s› oldu¤unu söyledi. Ben de tad›ndan anlam›ﬂt›m rak›n›n nereli oldu¤unu...
K›rk y›ll›k dost gibiydik kad›n arkadaﬂ›mla. Bir birimizden çok hoﬂlanm›ﬂt›k. Gözlerime bayg›n bayg›n bak›p beni çok yak›ﬂ›kl› buldu¤unu söyledi¤inde çok sevindi¤imi anlamas›n diye bir baﬂ hareketi yaparak gözlerimi denize çevirdim. Masan›n alt›ndan uzan›p elini s›kt›m; tepkisi olumluydu. Oluyordu bu iﬂ. Böylesine güzel baﬂlayan arkadaﬂl›¤›m›z mutlulu¤un doru¤una
do¤ru h›zla t›rman›yordu...
Evde yaln›z oturdu¤unu ö¤rendim. Üstelik bunu ben sormadan söyledi.
Bunun bir tür davet oldu¤unu düﬂündüm. Her ﬂey istedi¤im gibi geliﬂiyordu.
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Kahveleri onun evinde içebilece¤imizi söyledi¤imde hiç duraksamadan kabul
etti. Bunun için bir tek koﬂulu vard›; eve hava karard›ktan sonra gidecektik.
Vakit geçirmek için birer ﬂiﬂe daha içki getirmesini söyledim garsona. Garson
içkileri getirmeye gitti¤inde gözlerinin içine bakt›m sevgilimin. Geldi¤imizde böylesine mavi de¤ildi, deniz vurdukça mavileﬂiyordu gözleri...
Be¤eniyle döﬂenmiﬂ, dinlendirici küçük bir evi vard›. Kahveyi daha sonraya b›rak›p bir kadeh içki isteyip istemedi¤imi sordu. Bir kadeh içkinin iyi
gidece¤ini söyledim ona. Buraya kadar çok güzel geliﬂen arkadaﬂl›¤›m›z daha da güzelleﬂece¤e benziyordu. ‹çkimi vermeden izin isteyip rahatlamak için
giydi¤i gö¤üslerinin yar›s›n› d›ﬂar›da b›rakan bluz ortam› daha da güzelleﬂtirip ›s›tm›ﬂt›. ‹çkimi getirirken pikaba koydu¤u slov bir dans müzi¤i, daha sonra da beni dansa kald›rmas› içimdeki yang›n›n baﬂlamas›na neden olmuﬂtu.
Çok güzel dans eden sar›ﬂ›n bir aleve benziyordu sevgilim...
Bir süre sonra üstümüzdeki giysiler fazla gelmeye baﬂlam›ﬂt›. Ben bluzunu ç›kar›rken o hiç direnmedi. Biraz sonra da ikimizde dünyaya ilk geldi¤imiz haldeydik. “Seni seviyorum, beni sak›n b›rakma,” dedi¤inde gözleri kapal›yd›. Daha baﬂka ﬂeyler de söylemeye haz›rlan›yordu, söyleyemedi. Ya da
o söyledi de ben duyamad›m. Yerin çok derinlerinden yukar›ya do¤ru “Güm”
diye bir ses geldi. Herkes ba¤›r›p ça¤›rarak koﬂmaya baﬂlam›ﬂt›. Düﬂlerimdeki ç›plak kad›ndan kopmak istemiyordum ama gerçek öylesine ç›plak ve korkunçtu ki...
Koskoca hastane binas› elek gibi sallan›yordu. Hastalar kaç›p kurtulabilmek için güçlerini sonuna dek kullan›yorlard›. Annesi küçük k›z›n elinden
tutmuﬂ bir yandan d›ﬂar›ya do¤ru koﬂarken bir yandan da aya¤›n›n alt›ndan
kayan zeminde düﬂmemek için çal›ﬂ›yordu. Bu durumda yan›mdaki erle bizim de kendimizi d›ﬂar›ya at›p kurtulmam›zdan do¤al bir ﬂey olamazd›. Ben
aya¤a f›rlar f›rlamaz er de f›rlad›. Kap›y› dönüp ilk ad›m› atmaya kalk›ﬂt›¤›mda erin buyurgan ve kararl› sesiyle kalakald›m. “Dur, k›p›rdama,” deyip süngüyü gö¤süme dayad›¤›nda erin gözlerinin içine bakt›m. Çok kararl›yd› ve
ben bu durumda k›p›rdayamazd›m. Koridor çok çabuk boﬂalm›ﬂt›. Yaln›z ben
ve depremin etkisiyle süngüyle bana do¤ru gelip giden er kalm›ﬂt›k koridorda. Süngü gö¤süme deyip sonra da geri gidiyordu. Ölümün solu¤unu tepemde duyar gibi olmuﬂtum...
Deprem bitip yerimize oturdu¤umda gözüm d›ﬂar›daki atkestanesine tak›ld›. ‹ki kuﬂ ordayd›lar halen ve benden habersiz seviﬂiyorlard›...
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YANALIM
I.
yoklu¤un, elin günün güldü¤ü
bir kanl› kara deliktir
yutuldu¤um.
yoklu¤unda
yabanc›laﬂ›p emekçi ellerime
uygarl›¤›n zehirli aﬂ› unutmayla
ruhumu doyurdum
ve giyerek üzerime
küçük çal›nt› marﬂlar›n
çürük nakarat›n›
cellad›na aﬂ›k
tepeden t›rna¤a
gavur-müslüman,alevi-sünni
ne mutlu türk-mutsuz kürt oldum.
sürülüp benim olmayan cephelere
bo¤up kardeﬂlerimi
kardeﬂlerime bo¤duruldum.
bak!
çi¤ ç›¤l›¤›m›n ç›¤›nda kald›m.
haydi gel!
yoklu¤un,elin günün güldü¤ü
bir kanl› kara deliktir
yutuldu¤um.
II.
omuzlar›na ateﬂten kanatlar takan
ömrü bir kurﬂun saç›m› kadar k›salm›ﬂ
çocu¤unum
ne ﬂehirli olabilmiﬂ, ne de köylü kalan
haydi gel!
gelmezsen, haf›zan›n ask›s›nda


84



Sanat Cephesi 

sallana sallana çürüyecek
baharlara kay›tl› bu ela bak›ﬂ
açl›k kadar uzun
uzay kadar sonsuz kalacak k›ﬂ
ve böyle birdenbireyken ölüm
bu kör kütük
yar›m kal›ﬂa uzat›p kollar›n›
al o korköpük
ak koynuna
aﬂka do¤urup hayat› emzir bana
da¤ çile¤i kokan can yongas› gö¤üslerinden
umutlu ninniler söyleyip uyutmadan büyüt
büyütmeden uyut beni
uyut beni, “ben”i u yut !
III.
patron sponsorlu minimalist mütevazi evciklerin
avrupai ortopedik devrim döﬂeklerinde
bir elinde ya¤l› ekmek sokumu
bir elinde bal kaymak
aﬂka ra¤men aﬂk ad›na meﬂk
halka ra¤men halk ad›na “emek”siz t›k›nmak için
terli kondular›n kap›lar›n› yar›ns›zl›¤a çalan
yüzleri manda derili
parolas› yanl›ﬂ, pusulas› ﬂaﬂk›n
tabelas› yandan çarkl›
bütün “s›n›rl› sorumlu”lara
bu ülkenin en büyük
ve en kanl› meydan›n› gösterip
gidisini hayk›rd›m a¤aran tana.
ve suskunlu¤uyla hayra alamet
bir depremi besleyen
kabu¤una çekilmiﬂ yaral› halk›m›n
ve azala
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ço¤ala
karanl›¤›n
bö¤rüne saplanan
“can feda”lar›n
ve ateﬂin sa¤›rlaﬂt›ran heybetiyle
kekik kokular› çal›nan al da¤lar›n
bir zamanlar gökçe bir sevgili gibi
kâh nazl›, kâh h›rç›n akan
ﬂimdiyse bir zifiri zehirle s›zlayan sular›n
ve zorbalar›n zulmüyle solan
binbir rengin
giysileri eski
ayakkab›lar› delik
kurﬂunlanm›ﬂ günlerin
kaybolan iklimlerin
kaybolan mevsimlerin
mevsimlerden
avuçlar›m›zdaki nas›rlar› kanatan taﬂ›n akl›ndaki a¤›r yara
yirmi yedi may›s bin dokuz yüz altm›ﬂ’›n
bin dokuz yüz yetmiﬂ bir on iki mart’›n
bir may›s bin dokuz yüz yetmiﬂ yedi taksim’in
on iki eylül bin dokuz yüz seksen’in
mevsimlerden
oratoryosu ve haziranca kaval konçertosu
henüz yaz›lmam›ﬂ
Dersim, Çorum, Sivas, Diyarbak›r, Maraﬂ’›n
mevsimlerden
Filistin, Halepçe, Kabil, Necef, Felluce’nin
h›nc›n› toplad›m
toplad›m k›z›lc›k dallar›ndan yonttu¤um sapan›ma
bütün tonlar›n› ac›n›n.
çak›r gerdan›nda bu ﬂehrin
har› geçmiﬂ yang›nlar›n közüyüm ﬂimdi
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ne hazin
sensiz
“parti”siz
haydi gel!
küllenmeden kar beni
kar beni,‘ben’i kar.!
IV.
haydi gel!
umudumun çi¤ danesi
gözlerimin “sevinç” damlas›
halaylar›n horonlar›n tanr›ças›
karanfil kokular›yla
defne yapraklar›na sard›¤›m
düﬂlerimin ay›p yank›s›
gel ve günü yutan karanl›¤a karﬂ›
usul usul ›ﬂ› beni.
taﬂ üstünde taﬂ
baﬂ üstünde baﬂ
kalmamacas›na
kimsesiz b›rak›lm›ﬂ
dönüﬂ yollar› may›nl› köylere
ve yank›s›z a¤›tlara yaz›lm›ﬂ
da¤lara karﬂ›
bang›r bang›r sus beni
sus beni, ‘ben’i sus!
V.
haydi gel!
kenetle kor parças› ellerini nas›rl› ellerime
bu ﬂehrin teneke sokaklar›nda koﬂturup
saklambaçs›z oyunlar oynayal›m seninle
ve a¤z›m›zda
k›z›l erik f›rt›nas›yla
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bir kez daha bölerek
firavunlar›n k›rm›z›ya tetik
tedirgin uykular›n›
ve
y›karak
tabunun
korkudan
ayaklar›n›
kanaya kanaya
kendi etimizden
ac›y›
can cana aﬂka ç›karal›m
“dünyan›n bütün sokaklar›n›”
haydi gel!
gö¤üsleri da¤ çile¤i kokan
üçürcüklü ç›lg›nl›¤›m
sen
‘sen’i
ben
‘ben’i
unutarak
yürüyelim
patikalar›m›zda
ateﬂler içinde kals›n dünya
yan
‘sen’i
yanay›m
‘ben’i
s›n›fs›z bir zamana uyanal›m “biz”i
uyanal›m “biz”i, “biz”i uyanal›m!
ya na l›m!..
Nevzat O¤uz
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Hüseyin Gül
Sevgi, Güzel ve Çirkin
“Bu yaz›, T. D. Kurumu’nun yay›n› Büyük Türkçe Sözlük’ün yaz›l›m›ndaki baz› hatalara
dair ele al›nm›ﬂt›r. Uzmanl›k isteyen teknik konulara girilmedi,, dikkatimizi çeken üç sözcük
üzerinde, görüﬂ oluﬂturmaya çal›ﬂt›k. Yapt›¤›m›z aç›klamaya bak›ld›¤›nda, ‘Dil Bilimci’ olunmadan da fark edebilecek eksiklerin neler oldu¤u görülecektir.”

Kuﬂkusuz sözcükler olmasa düﬂünemeyiz. Ne kadar derin ve ayr›nt›l› düﬂünebilmemiz ise sözcük zenginli¤ine ve dilin yap›sal özelli¤ine ba¤l›d›r. Ayr›ca, do¤ru düﬂünebilmek, Evrensel de¤erler ve bilimsel bir ak›lla mümkündür.
Yazars›n›z ve üretirsiniz. Yaz›m iﬂinin yap› taﬂlar› sözcüklerdir. Sözcük
da¤arc›¤›n›z ne kadar zenginse o kadar da çok iﬂ tutars›n›z ancak yap›n›n sa¤l›kl› olmas› için do¤ru sözcükleri seçerek uygun yerlere koymal›s›n›z. Ne kadar do¤ru ve uygun olaca¤› ise kendilerine yüklenen anlam›n, yaﬂam›n gerçe¤iyle nas›l örtüﬂtü¤üne ba¤l›d›r. Terim, kavram gibi sözcüklerin anlam ve etimolojik bak›m›ndan kendi içinde bir tarihi vard›r. Anlam de¤iﬂimi s›n›flar›n/toplumlar›n tarihiyle örtüﬂür. Ça¤›na göre ﬂekillenir.
Yaﬂam içinde önemli yeri olan üç sözcük; “Sevgi ” , “Güzel” ve “Çirkin”. Bunlar›n nas›l toplumsal bir de¤er taﬂ›d›klar›n›n görülmesini istiyoruz.
ﬁiir, öykü, masal ve roman ne yazarsan›z hatta ne söylerseniz, dil dökerseniz dökün ancak eylem içinde ve gerçek anlam›yla yaﬂan›rsa “Sevgi”, “Çirkin”e yer kalmaz ve “Güzel” yaﬂam içindeki as›l yerini al›r.
SEVG‹
T. D. Kurumu “Sevgi”nin sözlükteki anlam›n›;
“‹nsan› bir ﬂeye veya kimseye karﬂ› yak›n ilgi ve ba¤›ml›l›k göstermeye
yönelten duygu” diye tan›mlam›ﬂ.
“‹nsan›…” diye baﬂlayan bu aç›klama “Sevgi”nin, insana özel bir duyguymuﬂ gibi düﬂünüldü¤ünü gösteriyor. Elbette öyle de¤il. Hayvanlar, dilleri
olmasa bile, farkl› davran›ﬂlar›yla, sevgilerini gösterebiliyorlar.
Bu konuya iliﬂkin bir örnek verebiliriz;
Anne köpek, çöpe at›lan ölü yavrusunu, oradan al›p d›ﬂar› ç›kar›yor ve
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baﬂ›ndan ayr›lam›yordu. Onu do¤urdu¤unda, kendinden bir parça oldu¤unu
bilerek, besleyip büyüttü ve belki de kendini sever gibi onu sevdi. Ve ﬂimdi
ölüsü önünde duruyor. Kendine ait oldu¤unu biliyor ama ne oldu¤unu anlamadan baﬂ›nda bekliyor, yüzünü yal›yor, bilinçsiz bir ﬂekilde ve kesinlikle içi
yan›yordu.
Köpeklerin, sahipleriyle ve kendi aralar›nda ﬂakalaﬂ›p, oynaﬂmalar› bile
duygular› oldu¤unu göstermeye yetiyor.
Di¤er hayvanlar için de benzer örnekler s›ralayabiliriz.
Ayçiçe¤i, çiçe¤ini açt›ktan sonra, “Sevgi” nin sözlük yaz›l›m›nda oldu¤u gibi “Yak›n ilgi ve ba¤›ml›l›kla…” yüzünü güneﬂe dönüyor. Duygusal bir
iliﬂki oldu¤unu düﬂünmüyoruz ama T.D. Kurumu’nun aç›klamas›na uygun
düﬂtü¤ünü görüyoruz.
Do¤ada, benzer özellikte, baﬂka bitkilerin varl›¤› da biliniyor.
“Sevgi”nin, insana özel bir duygu olarak al›nmas› nedeniyle, sözlük tan›mlamas›n›n do¤ru yap›lmad›¤› aç›kça görülmektedir.

GÜZEL
T.D. Kurumu “Güzel” sözcü¤ünü ﬂu ﬂekilde aç›klam›ﬂ;
“Biçimdeki uyum ve ölçülerdeki denge ile hoﬂa giderek hayranl›k uyand›ran.”
Güneﬂ ve y›ld›zlar, tüm Evren bu anlam içinde varl›¤›n› yüklenmiﬂ. Bu
uyum ve dengeler, de¤iﬂim yasalar› do¤rultusunda, bilimsel geliﬂmelere, yaﬂam tarz›na göre sürekli de¤iﬂir, yeni iﬂlevler yüklenerek varl›klar›n› sürdürür.
Tüm varl›klar›n yap›lar›nda “Biçimde uyum ve ölçülerde denge” vard›r
ve bu onlar›n var olma nededir.
“Biçimdeki uyum ve ölçülerde ki denge” o varl›¤›n kendine özeldir. “Hoﬂa giderek hayranl›k uyand›rmas›” ise alg›lamaya aittir.
Komedi ve karikatür sanatç›lar›m›z›n “Biçimdeki uyum ve ölçülerdeki
dengeleri” sanal bir anlay›ﬂla inad›na bozarak “Hoﬂa giderek hayranl›k”
uyand›rmas›, sözlükteki “Güzel” tan›mlamas›yla çeliﬂkili bir örnek oluﬂturmaktad›r..
Yaﬂam sürecinde, sözcüklere yanl›ﬂ ve çeliﬂkili anlamlar yüklendi¤inde,
bunu düzeltmek dil bilimcilerimizin görevi olmal›d›r.
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Türk Dil Kurumu’nun bu anlay›ﬂta bir sorumlulu¤u var m›d›r bilmiyoruz
ama olmas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz.
Kimse, biçimdeki uyum ve ölçülerdeki dengeye göre “Güzel”i aray›p
gezmez. Ne zaman ki duygular› uyar›l›p “Hoﬂa giderek hayranl›k” duydu¤unda iyi mi, kötü mü diye bakmadan, ona “Güzel” diyebiliyorsa, iﬂte yanl›ﬂ
olan da budur.
“Güzel”, “Biçimdeki uyum ve ölçülerdeki denge” ile “Hoﬂa giderek hayranl›k uyand›ran” tepkiler almakla kendini kan›tlayamaz. ‹nsana uygun toplumsal de¤erler yüklendi¤ini gösterebilmelidir.
Toplumsal anlay›ﬂa ve yaﬂam içindeki yerine göre “Güzel”i tan›mlamak
oldukça zor. Çünkü karmaﬂ›k bir anlam yüklenmiﬂtir.
“Güzel” diye alg›lanan ve hoﬂa giderek duyulan hayranl›k, kavram kargaﬂas› içinde yozlaﬂarak alm›ﬂ baﬂ›n› gidiyor.
O kadar çok yak›ﬂ›k almayan duyular› bile “Güzel” anlam› içine al›p toplumsal yaﬂama dâhil etmiﬂiz ki kötü hallerimize bile “Hoﬂa giderek hayranl›k” duyabiliyoruz.
Ne yaz›k ki, kavram kargaﬂas› ve ç›kar iliﬂkileri do¤rultusunda durmadan
de¤iﬂti¤i için “Güzel?in ne olmas› gerekti¤i ay›rt›na varam›yoruz.
“Biçimdeki uyum ve ölçülerdeki denge” de¤iﬂmedi¤i halde, alg›lamalar
de¤iﬂebiliyor. Bu nedenle “Güzel”in ne oldu¤una de¤il de nas›l alg›land›¤›na
bakarak “Güzel” diyorsak, bu do¤ru bir anlay›ﬂ de¤ildir.
Alg›lamalar›n, gerçek anlamda “Güzel”e yönlendirebilmesi, uzun süreli,
oldukça zor ve kurumsal bir iﬂ oldu¤unu biliyoruz.
‹nsani de¤erler anlam›nda yaﬂan›l›r bir Dünya kurgularken, bu sözcü¤ün
tan›m›n› yeniden saptamal›y›z;
Güzeli sevgiyle tohumlay›p, yüre¤ine;
Ak›l… Toplumsall›k ... Ve esteti¤ine etkin duygusall›k yüklemeliyiz.
Daha sonra da “Hoﬂa giderek hayranl›k” uyand›rmas›n› beklemeliyiz.

Ve Ç‹RK‹N
T.D. Kurumu’nun sözlük tan›mlamas›;
“Göze ve kula¤a hoﬂ gelmeyen” ﬂeklinde yap›lm›ﬂ.
Görme ve iﬂitme duyular›m›z›n d›ﬂ›ndaki tatma, koklama ve dokunma
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duyular›m›zla “Hoﬂ gelmeyen” alg›lamalar›n yap›lamayaca¤› m› düﬂünülmüﬂ? E¤er öyleyse, günlük yaﬂama bak›ld›¤›nda hemen görülecektir. Her zaman, burnumuzun istenmeyen kötü kokular alabilece¤i, a¤z›m›z›n tad›n›n bozulabilece¤i ve dokunma duyumuzla kötü bir ﬂekilde irkildi¤imiz olabiliyor.
Öyleyse sözlük tan›mlamas› yaparken, nas›l böyle basit bir hata yap›lm›ﬂ anlamak gerçekten zor.
“Güzel”de oldu¤u gibi “Biçimde uyum ve ölçülerde denge” olmasa
“Çirkin” de olmazd›. Ve aynen “Güzel” de oldu¤u gibi, farkl› alg›lamalar›n
sonucunu, ne yaz›k ki ç›karlar›m›zla çeliﬂti¤inde ancak fark edebiliyoruz.
“Çirkin” sözlük yaz›l›m›nda “Güzel karﬂ›t›” olarak belirtilmiﬂ. Ancak
“Biçimdeki uyum ve ölçülerdeki denge ile hoﬂa gitmeyerek, hayranl›k uyand›rmayan” ﬂeklinde, karﬂ›t bir aç›klama yap›lmam›ﬂ.
“Göze ve kula¤a hoﬂ gelmeyen” diye yap›lan sözlükteki tan›m›n eksik oldu¤u, aç›kça görülmektedir. Ancak, do¤rusunun nas›l yap›laca¤› da dil bilimcilere düﬂmektedir.
NOT: T. D. Kurumu’nun haz›rlad›¤› Büyük Türkçe Sözlük’ün 917 sayfas›nda “Güzel olmak” anlam›n› aç›klamak ve cümle içinde örnek gösterebilmek için; “Güzel ne güzel olmuﬂsun / Görülmeyi görülmeyi” dizeleri; Karacao¤lan’›n de¤il de Aﬂ›k Veysel ad›na gösterilmiﬂ. Bu hata, T.D. Kurumu’nun Türkçe Sözlük 1998 dokuzuncu bas›m›nda görülüyor.
Selçuk / ‹zmir
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HAYKIRAN SEN OL

Sokaklar düzensiz bak
Da¤›t korkular›n ak›ﬂ›n›
K›s›lmas›n sesin
Kuru s›k›lar› ertele
Geç özgürlü¤ün kavﬂa¤›n›
Kald›r yumru¤unu
Havada kals›n öylece
Kim getirdi bu karanl›klar› ortaya
Savur onlar› bir ç›rp›da
Düﬂürme yere
Sar sarmala yi¤itli¤i
Yok yaz dönekli¤i
Sürüklensen de sehpaya
Hayk›ran sen ol dünyaya
Mehmet Ayd›n
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ATEﬁTEN KEL‹MELER‹N BAYRAMI -II-

bugün onlar
en bayrams›z ac›lar suretinde a¤lay›p
en saf ayarda güldüler
iﬂte biz dediler yedi k›taya
iﬂte bütün ›ﬂ›klar›n vurdu¤u
iﬂte bütün defineler
zincirlerimizin kutsan›p
ac›lar›m›z›n suç iﬂledi¤i
iﬂte som alt›ndan gülücükler
bu gizli fermanlar ki bize aittir
bize aittir bu faili meçhul cinayetler
biz ki korkuyu çarm›ha gerip
gülmeyi fethetmeye geldik
ne kemikleﬂmiﬂ çar›klara s›¤ar ayaklar›m›z
ne de mil çekilmiﬂ gözlerimiz
kör bakar güneﬂe
bugün onlar bir insan selinde
alanlar› ateﬂten kelimelerle inlettiler
bir gülün yan›¤›nda unutup a¤lamay›
gülmeyi boﬂ kaplar›n gürültüsünde buldular
ve en derin yaras›na diyarbekir’in
asgari ücretin sütünü emzirdiler
en dalgal› denizde en kardeﬂ kulaçt›lar
en zehirli paletlere gömülmüﬂ
en öfkeli yumruk
vard›lar ki zulüm s›¤maz olmuﬂ k›n›na
vard›lar ki en nazl› çiçeklerde
rüzgar ›rgalam›yor zülüflerini sevgilinin
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bugün zafer tac›n› giymiﬂ en büyük kalabal›k
a¤lara s›¤m›yor nefretleri
öfkeleri alanlara s›¤m›yor
volkanlar›n lavlar› kadar asi
lavlar›n volkanlar› kadar korkunç
metal kafesleri eritiyor hasretleri
ekranlar› çatlatan yalan kadar karanl›k
taﬂlar› eriten sab›r kadar ak
yüzümde öpücük izi de¤il
yüzümde kan revan
ve bedenimden parça parça giden
asgari ücretin üﬂüttü¤ü ç›¤l›klar kadar ç›plak
bu bölük pörçük ak›ﬂ söndüremez bu yang›n›
ben ki bayrams›z çocuklar›n yüzünde
çocuksuz bir bayram›m
sen ki çocuksuz bayramlar›n yüzünde
bayrams›z bir çocuk
harc› kan›m›zla yo¤rulmuﬂ zulmün kalesi ey
ey viranesinde baykuﬂlar öten saltanat
biz ki elleri iﬂte arad›k birbirimizi
biz ki k›s›r memelerden ayr›l›¤› emdik
ve göz nurunun ayd›nlatt›¤›
biz ki s›la suyuna a¤›z dayad›k
ne ellerimiz kör art›k ne ayaklar›m›z sa¤›r
biz yal›nayak dayand›k özgürlü¤ün kap›s›na ey
ç›r›lç›plak uyand›k
As›m Gönen
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ﬁ‹‹R
ﬁiir: babam›n buz tutmuﬂ b›y›klar›
Gün s›ca¤› sesiydi.
Güldü mü okyanuslar ayaklan›rd› gö¤sümde
Açl›¤› bir a¤r› gibi taﬂ›y›p koltukaltlar›nda
Diri tutmak için göz uçlar›m›z›
Tokluk söylerdi sofram›za
Ve bir bayrak gibi çekerek omuzlar›n›………
……….nas›rlar›n›
Dururdu günün aln›nda.
ﬁiir: babam›n kömürden gölge tutmuﬂ t›rnaklar›yd›
Ve terli gömle¤inde “ayaklan›rd› gül bahçeleri”
Aln› güneﬂe de¤di mi,……
En mavisinden gökyüzü
Açarak bayraklar›n› koﬂard› göz akl›¤›m›za
Bulutlar ya¤murlara dolard›
Ve bahar› vururdu en çiçek yerinden
ﬁiir: vardiya bitimi babalar›m›z›n göz uçlar›yd›
Ayn› beyazl›kta çocuklar›na yak›n.
Ve nöbetli
k›r›ﬂm›ﬂ al›nlar› ayn› dirilikte yang›n.
Biz çocuklar kalplerimiz ellerimizde serçe
Ellerine koﬂard›k babalar›m›z›n
ﬁiir: Sapanda taﬂ sab›rs›zl›¤›
Gürzde yürek yank›s›
Ve çarkta t›k›rt›s›yd› umudun.
Bülent Akdemir
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Ceylan ﬁimﬂek
Abi Sen Devrimci misin?

‹çsel t›n›m› haz›r bulmuﬂken biraz düﬂ dünyama gezintiye ç›km›ﬂt›m. O
da ne? As›k yüzlü kap› baﬂl›¤›m çatt› kaﬂlar›n›. Peltek gözlü pencerem perde
be¤enmiyordu. Evimin cüssesi öyle korkunçtu ki, cüce olmas›na karﬂ›n çat›s›nda k›rm›z› renkli kiremitler yerinden oynuyor, hafif bir rüzgârda konuﬂuyorlard›. Bir de bacas› vard› ki, mahalleye kafa tutuyor, kara dumanlar püskürüyordu.
T›n›m›n yorulmadan bir yere ç›kaca¤›na inan›yordum.
Bu kez bir düzlükteyim. A¤açlar yürümekte mi, durmakta m›, gözüm kamaﬂt›. Yapraklar›n renkleri yeﬂil mi? ‹lerde bir tepe, daha ilerde bir da¤, beyaz bulutlar okﬂamakta gökyüzünü. Usul usul uyumakta m› derinlik? Bir atl›
geliyor uzaktan... Bir kuﬂun kanatlar›na tak›lm›ﬂ rüzgâr... A¤açlar›n dallar›na
yerleﬂiyor. Yapraklar›n tozlar›n› yal›yor ﬂimdi.
Atl› yaklaﬂ›yor gittikçe...
Yüre¤im yüzmede, kurba¤a yavrusu gibi acemilik çekiyor.
At›n üzerinde kara ya¤›z bir delikanl›... Gözleri, gözlerimin içine ak›yor.
Korkma m› desem o anki ﬂaﬂk›nl›¤›ma... Biraz önce düﬂündü¤üm gibi yüre¤im. Buland›rd›¤› suda kurba¤a yavrusu...
Atl›yla aram›zda beﬂ-on ad›m kald› kalmad›. Ayaklar›m yerden kesildi.
Oldu¤um yer daral›yor, zaman çok h›zl› ak›yor. Atl› ipini gerdirdi yular›ndan.
Durdu at... Dört aya¤›n›n üzerinde soylu bir ak›ﬂ› var... Aç›k kahverengi rengi. Yelesi simsiyah. Gözleri sahibinin huyuna ayarl› m› deyim uyarl› m›... Bak›yor.... Kald›rd›m baﬂ›m›, ﬂimdi atl›ya bak›yorum. Öyle emin oturmuﬂ ki,
binmede ustal›¤›n› kan›tl›yor duruﬂu. Karaya¤›z bir delikanl›. Kara gözlerinden aç›k bak›ﬂ›n› gördüm yüzünde. Dudaklar› k›p›rdad›. Bir ses dile geldi:
- Abi sen devrimci misin?
Beklemedi¤im bir soru. Ama okumuﬂ gibi beni, baﬂ›mdan aﬂa¤›... Dilimin ucuna önceden sürülmüﬂ bir mermi gibi yan›t›m:
S. C. F/7
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- Devrimciyim, dedim.
Biraz daha haz duydu. Yüzüne bu hazz›n s›cakl›¤› yay›ld› gözlerinden.
Sigaras›n› bölüﬂtü benimle.
- Abi, karn›n açsa, karﬂ›daki evler bizim. “Tugay’›n arkadaﬂ›y›m” de bizimkilere... Doyururlar seni.
- Teﬂekkür ederim kardeﬂim, dedim.
O at›n› sürdü, gidece¤i yere. Ben de yoluma yürüdüm. ‹çinde, yüre¤ine
giden yol, içinden d›ﬂ›na taﬂan duygu aras›nda ince, ipince oya ipli¤i gibi bir
öz duruﬂ. Yürüyordu belki de... O öz duruﬂ, duyduklar›ndan sonra sektirmeyen refleksiyle niﬂan ald›¤› yeri on ikiden vuruﬂu gibi...
Düﬂlerimin t›n›s›, öyle bir verime dönüﬂüyor ki, içimde varoldu¤um bir
duyguyla buluﬂuyorum. Devletle sorunum olsa da, yollarla sorunum yok.
Devletin d›ﬂ›nda her ﬂeyle bar›ﬂ›¤›m.
Kaça¤›m...
Atl›, hâlimi anlad›. Gözünden kaçm›yordu bir ﬂey.
Söyledi¤i evlerin aras›ndan geçiyorum. D›ﬂar›da kimseler yok. Benim de
sapmaya niyetim yok. Yolun boyunda s›ral› evlerden son evi de geçmek üzereyken bir ses duydum. Sesin geldi¤i yöne bakt›m: Orta yaﬂl›, irice bir adam.
- Bir ﬂey mi dediniz, dedim.
Kaça¤›m... ‹çimdeki ürküntüm, böyle durumlarda haz›r ola geçer.
- Silâh ar›yorsan, bizde bulunur, dedi.
Nedense, ömrümde duymak istemedi¤im en sevimsiz teklif.
- Öyle bir sorunum yok, dedim.
‹çimdeki yolculuk beni yormuﬂtu. O adam›n teklifi ruhumu büsbütün
bozmuﬂtu.
Aﬂa¤›da çay ak›yor, ald›rmaks›z›n hiçbir ﬂeye... Öyle rahat... Taﬂlar bile duruﬂundan emin. Güneﬂ tepemi kaynatmaya devam ediyor. Oturdum bir
taﬂ›n baﬂ›na. Sigaram› yakt›m. ‹çmeye baﬂlad›m tedirginli¤imi...
Bir baﬂka gün ayn› yolday›m. Mevsim k›ﬂ. Hava gene güneﬂli. Ama sakin. Atl›yla yeniden karﬂ›laﬂt›m. Oturduk, söyleﬂtik. Onun zaman› yoktu. ‹ﬂi
varm›ﬂ. Ben kaçakl›¤›m› sürdürüyordum.
Çay›n k›y›s›nday›z. Karﬂ›ya geçmem gerekiyor. Çaydan karﬂ›ya geçebilecek bir yol bulabilmem için at›n› akan suya sürdü. Çay›n ortas›na var›nca
durdu.
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- Geçilir, dedi.
Pantolonumu ç›kard›m. Bir elimde pantolonum, bir elimde ayakkab›m
karﬂ›ya geçtim. Su boyumu yutmaya yak›nd›. Bana karﬂ›dan el sallad›. Gülümsedim yaln›z. Kar›ﬂt›m a¤açlar›n aras›na sonra.
‹çsel t›n›m›n dürtüsüyle uyand›m düﬂlerimden.
Günler birikti ay oldu. Aylar üst üste tünedi y›llara döndü. Kaçakt›m, yakaland›m, hapiste yatt›m. Bir gün geldi, ç›kt›m.
Bir gün, o atl›yla karﬂ›laﬂt›m.
- Sen O’sun, dedi bana.
Ad› Tugayd›. Konuﬂtuk bir kahvede, bir saat belki.
Bir y›l sonra gene karﬂ›laﬂt›k bir kahvede, “Normal de¤il!” dediler. Hapishanede dövmüﬂler. “‹ﬂkence görmüﬂ!” dediler. Ne denli do¤ru bilmiyorum. Ama bir darbe alm›ﬂ kafas›ndan, aklî dengesini kaybetmiﬂ. Bir daha da
karﬂ›laﬂmad›k.
Sonra duydum, kar›s›n› kesmiﬂ. Çocuklar›n›n anas›n›... Tutuklanm›ﬂ...
Rapor vermiﬂ adli t›p, aklî dengesi olmad›¤› için. ﬁimdi d›ﬂar›daym›ﬂ...
Yaﬂam›n bir yerinde diyorum, geçmiﬂ olmas›na karﬂ›n, at›yla geliﬂi, at›yla uyumlu duruﬂu ve bana “Abi devrimci misin?” dedi¤inde içindeki yang›n›
söndüren dayan›ﬂma duygusu... Karﬂ›laﬂsam, anlatsam, k›sac›k ama ilginç
an›lar›m›z›... Duysa da anlam›n› bilincinde canland›rabilir mi?
Duvarda bir resim. Resimde bir ev. Evin kap›s› kapal›. Kap› baﬂl›¤›n›n
üstünde öküz kafas›. Kemik rengini eskitmiﬂ. Nazar de¤mesin diye takm›ﬂ olmal›lar. Evin önünde ters dönmüﬂ bir tencere. Bir a¤aç var yan› baﬂ›nda. Kurumuﬂ, c›l›z, gövdesi titriyor. Neredeyse, resmi önümde canl› bir manzara gibi görece¤im. Bu gidiﬂle galiba ben de delirece¤im........
Anamur - A¤ustos 2009
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KÖZ GOWENDI

Toparlamak da¤›lm›ﬂ› saçlar›n gibi
Belki sönmemiﬂ bir köz kalm›ﬂt›r
Herkesin çarpm›yor sand›¤› yürekte
Bir k›v›lc›m neler yakmad› ki
Ulaﬂ›lmam›ﬂ bir adaysa ütopya
Su olup gidelim yüze-yüze yüz-yüze
Cehennemden farks›zsa bu dünya
Cehennemlerin kap›lar›n› yak›p gidelim
Art›k Nefes almak bir kâbus
Sen neyi tart›ﬂacaks›n ﬂu taﬂ baﬂ›nda
Kumlarla dolu ak›lda
Onlar süs için duran piramit de¤il ki
Elif Lam Mim’in de s›rr› biziz
Yaﬂar Do¤an
29.12.2009, Lolan


100

Sanat Cephesi 

Haz›rlayan: Salman Ba¤banc›
Bir Soruya Yan›tlar

- Marx’›n yo¤un çal›ﬂmas› ve sürgünlerle dolu f›rt›nal› yaﬂam› göz önüne al›n›rsa, sanat ve esteti¤in yaﬂam›nda çok yer tutmad›¤› söylenebilir mi?
Marksist teorinin kurucular›, bölük pörçük yaz›lar d›ﬂ›nda, sanat ve estetik
üzerine derli toplu bir yap›t b›rakmam›ﬂlar. Lenin’in ise iﬂin daha çok pratik
yan›yla ilgili oldu¤u söyleniyor. Bu durumda Marksist estetik hangi temellerden beslenmektedir?
- “Marx ve Engels’in el yazmalar›nda, özel mektuplar›nda geçen estetikle ilgili düﬂünce, ifade ve yarg›lar›n›n önemli bir bölümü, uzun zaman kimse
taraf›ndan bilinmedi¤i için (arﬂivlerden yay›nlar ancak 1920’lerde yap›labilmiﬂtir.) ; sözgelimi, F. Mehring, A. Lunaçarski ve 1920’lerdeki tüm Sovyet
bilimcileri, evet bunlar›n ço¤u, Marx’›n de¤il, Plehanov’un Marksist esteti¤in
kurucusu oldu¤unu sanm›ﬂlard›r.” (M. Kagan) 1
- “Marksizm’in kurucular›, gerek felsefî, ekonomi-politik ve tarihsel konular› içeren yap›tlar›nda, gerek çok çeﬂitli yaz›ﬂmalar›nda sanatsal konular›
derinli¤ine ele alm›ﬂlard›. Ancak bütün bu ayr› yap›tlarda yer alan sanatla ilgili bölümlerin derlenip mant›ksal bir biçimde yeni baﬂtan düzenlenmesi gerekiyordu. ‹ﬂte bu çok önemli görevi ilk kez, Lunaçarski yönetiminde, M.
Lifschitz ve F. Schiller yerine getirmiﬂler ve 1933’te, ‘Marx ve Engels: Sanat
Üstüne’ adl› yap›t›n birinci cildini yay›nlam›ﬂlard›r.(...) 1937’den sonra benzer bas›mlar bütün dünyada yay›nlanm›ﬂt›r.(...) (Böylece), burjuva ideologlar›n savlar›n›n tam tersine, Marx ve Engels’in sanat görüﬂlerinin, kendi kuramlar›n›n bir parças›n› oluﬂturdu¤u gerçe¤i tam bir aç›kl›k kazanm›ﬂt›r.(...) Yine
son zamanlarda, burjuva ideologlar›n çabalar›nca, Leninizm’in Marksizm’den ayr›lmaya kalk›ﬂ›lmas›n›n; Marx ve Engels’in ‘kuram’ (felsefe) Lenin’in ise ‘eylem’ (siyaset) gibi gösterilmeye çal›ﬂ›lmas›n›n özünde yatan
yanl›ﬂl›klar da aç›kça ortadad›r. Çünkü gerek Marx ve Engels, gerekse Lenin
için, bilimsel sosyalizm ile iﬂçi s›n›f› devrimci hareketi birbirinin kopmaz birer parças› oldu¤u gibi; (...) Marx ve Engels’in düﬂünce ve eylemleriyle Le101
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nin’in düﬂünce ve eylemleri de birbirinin kopmaz birer parças›n› oluﬂtururlar.
Unutmamak gerekir ki Marksizm-Leninizm, birbirine eklenen bir toplam olmay›p bileﬂken bir bütünselliktir. Gerek Marx ve Engels’in gerekse Lenin’in
sanat üstüne görüﬂleri, tarihsel aﬂama içinde uyumlu bir bütünü oluﬂtururlar.”
(Aziz Çal›ﬂlar) 2
- “Heine’yle Goethe’yi ezbere bilir, konuﬂurken s›k s›k onlardan parçalar
okurdu. Bütün Avrupa dillerinden yazarlar seçer, ﬂairleri durmadan okurdu.
Her y›l Aeskhilus’u Yunanca asl›ndan bir daha okur, onu ve Shakespeare’i
dünyan›n en büyük iki dramatik dâhisi sayard›.(...) Dante ve Burns en sevdi¤i ﬂairler aras›ndayd› ve onu k›zlar›yla birlikte Burns’ün taﬂlamalar›n› okurken ya da Burns’ün aﬂk ﬂark›lar›n› söylerken seyretmek bir zevkti.”
“Yorulmak bilmez bir araﬂt›rmac› ve bilimin büyük ustalar›ndan biri olan
Cuvier, Paris Müzesi müdürüyken, kendi kiﬂisel çal›ﬂmas› için birçok oda haz›rlatm›ﬂt›. Bu odalar›n her biri belirli bir inceleme dal›na ayr›lm›ﬂt›.(...) Bir
iﬂten yorulunca Cuvier öteki odaya geçer, zihni çal›ﬂmas›n›n yönünü de¤iﬂtirmekle dinlenmiﬂ kadar olurdu. Marx da Cuvier gibi yorulmak bilmeden çal›ﬂ›rd›, ama onun gibi çeﬂitli çal›ﬂma odalar› bulma olana¤› yoktu. Odada bir
aﬂa¤› bir yukar› gezinerek dinlenirdi, öyle ki hal›n›n kap›yla pencere aras›nda
kalan yerinde bir çay›rda uzanan patika gibi kesinlikle belli bir iz yapm›ﬂt›.
Kimi zaman divana uzan›p bir roman okurdu; ço¤u kez iki, üç roman birden
okurdu-çünkü Darwin gibi romana çok düﬂkündü. Onsekizinci yüzy›l romanc›lar›n› tercih eder, özellikle Fielding’in Tom Jones’unu severdi.(...) Serüven
ve mizah öykülerini çok severdi. Onca romans›n en büyük ustalar› Cervantes
ile Balzac’t›. Don Kiﬂot, yeni do¤an burjuva dünyas›nda, erdemleri saçma ve
gülünç olan ﬂövalyeli¤in çöküﬂünün epi¤iydi ona göre. Balzac’a öylesine
hayrand› ki iktisadî incelemelerini bitirdikten sonra ‘‹nsanl›k Komedyas›’
üzerine bir eleﬂtiri yazmay› tasarl›yordu.(...)
“Marx bütün Avrupa dillerini okuyabilir, üç dilde (Almanca, Frans›zca,
‹ngilizce) yazabilirdi.(...) Rusça ö¤renmeye baﬂlad›¤›nda elli yaﬂ›n› aﬂm›ﬂt›.
Bildi¤i ölü ve yaﬂayan dillerle Rusça aras›nda etimolojik bir yak›nl›k olmad›¤› halde, alt› ayda o kadar ilerledi ki özellikle sevdi¤i Rus yazar ve ﬂairlerini,
Puﬂkin’i Gogol’ü ve Sçedrin’i as›llar›ndan okumaya baﬂlad›. Aç›klad›klar›
ﬂeyler çok korkunç oldu¤u için hükümetin yay›nlanmas›n› yasaklad›¤› resmî
araﬂt›rma raporlar›n› okuyabilmek için Rusça ö¤renmiﬂti.”(...)
“Marx’›n, ﬂiir ve roman okumaktan baﬂka, zihnini dinlendirmek için baﬂvurdu¤u bir yol daha vard›: Çok sevdi¤i matematik. Cebir onu manen avuturdu; f›rt›nal› hayat›n›n en ac›l› anlar›nda cebire s›¤›n›rd›...”
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“Marx parlak bir düﬂünür için gerekli iki niteli¤i birleﬂtirmiﬂti. Bir nesneyi yap›c› parçalar›na analiz etmekte üstüne yoktu; sonra da bu nesneyi yeniden kurard›, bütün ayr›nt›lar›yla ve çeﬂitli geliﬂme ﬂekilleriyle; iç ba¤›nt›lar› kavramak sanat›n›n da ustas›yd›...” (Paul Lafargue) 3
- “Kendi bilimsel eseri nas›l bütün bir dönemi yans›t›yorsa, edebiyatta da
dönemlerini yans›tan eserleri severdi: Aeskhilus, Homeros, Dante, Shakespeare, Cervantes ve Goethe.(...) Eski Yunan’› çok severdi ve iﬂçileri klasik
dünyan›n kültürünün tad›na varmaktan al›koymak isteyenlere çok k›zard›.(...)
Frans›z edebiyatç›lar› aras›nda Diderot’ya önem verir, Ramaeau’nun Ye¤eni’ni bir baﬂyap›t sayard›. Onsekizinci yüzy›l Frans›z ayd›nlanma edebiyat›n›
da be¤enirdi. Engels de bu edebiyat için, gerek biçim gerekse içerikte Frans›z akl›n›n yüksek baﬂar›s›n› temsil etti¤ini, ça¤daﬂ bilimin durumuna göre
içeri¤in son derce üstün, biçimin ise o günden beri aﬂ›lmam›ﬂ oldu¤unu söylemiﬂti. Frans›z romantiklerini toptan yads›yordu Marx, özellikle de yalanc›
derinli¤i, Bizans tarz› abartmalar›, ucuz duyguculu¤u -sözün k›sas›, görülmedik ikiyüzlülü¤ü- ile Chateubriand’a hep k›z›yordu. Öte yandan, Balzac’›n sanat aynas›nda bütün bir ça¤› kucaklayan ‹nsanl›k Komedyas›’n› çok severdi.”
(F. Mehring) 4
- “Marx’›n üslubu gerçekten de Marx’›n kendisidir. Olabilecek en büyük
içeri¤i, olabilecek kadar az yere s›¤d›rmaya çal›ﬂmakla suçlanm›ﬂt›r ama
Marx iﬂte budur.”
“Marx, ar› ve do¤ru anlat›ma ola¤anüstü de¤er verirdi ve her gün okudu¤u Goethe, Lessing, Shakespeare, Dante ve Cervantes’i en büyük ustalar olarak seçmiﬂti. Dilinin ar›l›¤› ve do¤rulu¤u için titiz bir merak gösterirdi.” (...)
“Hampstead Heath’ten eve dönüﬂümüz, hat›rlanan zevkler, bekleyiﬂtekiler kadar ﬂen düﬂüncelere yol açmad›¤› halde, her zaman çok neﬂeli olurdu.
Ac› mizah›m›z bizi, kolayl›kla içine düﬂebilece¤imiz melankoliden kurtar›yordu. Sürgünlerin kederi yoktu bizde. Biri yak›nmaya baﬂlayacak olsa, toplumsal ödevleri kendisine kesin bir dille hat›rlat›l›rd›.”
“Geri dönüﬂümüz, gidiﬂimizden farkl› olurdu. Çocuklar, oraya buraya
koﬂmaktan yorulur, sepet boﬂald›¤› için yükü hafifleyen Lenchen’le artç› gücü meydana getirirlerdi. Ço¤u zaman bir türkü tuttururduk, ama politik ﬂark›
pek söylemezdik, daha çok halk türküsü, özellikle duygulu türküler ve -masal
de¤il bu- ‘Anayurttan’ yurtseverlik türküleri söylerdik. Ya da çocuklar bize
Zenci türküleri söyler, hatta dans da ederlerdi-bacaklar›nda derman kalm›ﬂsa.
Yürüyüﬂ s›ras›nda sürgünlük ac›lar› kadar politikadan konuﬂmak da yasakt›.
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Öte yandan sanat ve edebiyat konular›nda çok ﬂey konuﬂurduk. Marx da inan›lmaz belle¤inin gücünü gösterirdi. Nerdeyse bütününü ezbere bildi¤i ‹lahi
Komedya’dan uzun bölümler, Shakespeare’den de sahneler okurdu ve Shakespeare’i çok iyi bilen kar›s› da ona kat›l›rd›...” (W. Liebknecht ) 5

Notlar:
1

M. Kagan, Estetik ve Sanat, Alt›n Kitaplar Yay. 1983.

2

Marx-Engels-Lenin: Sanat ve Edebiyat, Evrensel Yay. 2006, Çev. Aziz Çal›ﬂlar,
Çevirmenin Önsözü’nden.

3-4-5

Marx-Engels, Sanat ve Edebiyat Üzerine, Çev. M. Belge, 1971.
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Kaan Kangal
‹lya Ehrenburg’da Sosyalist Gerçekçilik:
“Paris Düﬂerken”

Sosyalist gerçekçilik olarak tabir edilen sanat ak›m›, birçok bat›l› antikomünist tarihçi ve sanat merakl›s›n›n akl›nda genelde olumsuz kavramlar ve
süreçler uyand›rmaktad›r. Sosyalist gerçekçilik bir devlet yapt›r›m›, Sovyet
halk›n›n bireysel iradesini manipüle etmek, hükmetmek için uydurulmuﬂ, ﬂematik bir sanatsal ve felsefî anlay›ﬂ olarak an›msanmaktad›r. Rusya´da Ekim
devrimi arifesinde çok revaçta olan sembolist, avantgard, kübist ve suprematist birçok ﬂair, ressam, heykeltraﬂ ve yazar, Çarl›k dönemi klasik sanat anlay›ﬂ›na karﬂ› ç›karak kendilerine ait, kendilerini gerçekleﬂtirebilecekleri ve
bulduklar› yeni, özgür bir sanat anlay›ﬂ›n› oluﬂturma çabas› içindeydiler.
Nitekim sosyalist gerçekçilik bir sanat ak›m olarak Sovyetler dönemi uydurulmuﬂ bir sanat ak›m› de¤il, kökleri devrim öncesi edebiyata ve felsefî
ak›mlara dayanan bir teori-pratiktir. ‹lk tohumlar›n›n eleﬂtirel gerçekçilikle
at›ld›¤› sosyalist gerçekçilik Çernisevski, Gogol, Lev Tolstoy, Dostoyevski,
Çehov ve Gorki üzerinden do¤rudan veya dolayl› olarak genel hatlar›n› kazanmaya baﬂlam›ﬂt› bile. Baﬂl›ca Tolstoy ve Dostoyevski olmak üzere eleﬂtirel gerçekçi edebiyatç›lar gerçe¤i uzun, yal›n ve nesnel tasvirler kullanarak
betimlemek ve toplumsal çeliﬂkilere iﬂaret etmek gibi bir yöntem kullanmaktayd›. Gogol ve Çehov´da bu çeliﬂkiler daha çok mizahi bir dilden gerçekleﬂtirilirken toplumun içten içe yaﬂad›¤› ahlakî çöküﬂ karamsar bir gülmece olarak sunuluyordu okuyucuya/izleyiciye.
Gorki di¤er yazarlardan farkl› olarak toplumsal koﬂullar içinde bireyin
de¤iﬂimini s›n›fsal bir zemine oturtuyor, dönüﬂüm kavram›n› birey-toplum
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iliﬂkisi üzerinden anlat›yordu. Örne¤in “Ana” roman›nda devrimci faaliyetlere kat›lan genç bir adam›n annesi, roman›n baﬂ›nda o¤lu için kayg›lan›rken roman›n sonlar›nda onu kaybetmenin verdi¤i ac›yla devrimci mücadeleye kat›l›yor. Koﬂullar içinde de¤iﬂen bireyler ve bu bireylerin ﬂekillendirdi¤i yeni ve
devrimci bir dünya gözler önüne seriliyordu Gorki’nin romanlar›nda.
Paris Düﬂerken ‹lya Ehrenburg’un, F›rt›na ve Dipten Gelen Dalga üçlemesinin ilk kitab›. “Paris Düﬂerken” Gorki’den sonra belki de en büyük Sovyet sosyalist gerçekçi yazar›n, ‹lya Ehrenburg’un görkemli eserlerindendir.
Hitler faﬂizminin iktidara gelmeden henüz birkaç sene evvelinden baﬂlay›p iﬂgale kadar olan süreç boyunca Almanya-Fransa aras›ndaki iliﬂkileri, Fransa’daki iﬂçi mücadelelerini, s›n›f çat›ﬂmalar›n›, bireysel hadiseleri ve hatta aﬂk
hikâyelerini de özgün bir harmanlama yoluyla okuyucuya iletiyor Ehrenburg.
“Paris Düﬂerken”de de¤iﬂen koﬂullar›n bireylerin yaﬂam› üzerindeki etkisi,
de¤iﬂen bireylerin siyasi sürece olan müdahaleleri, k›sacas› yaﬂam›n diyalekti¤i sürükleyici bir ﬂekilde okuyucuya sunuluyor.
Hikâye André adl› küçükburjuva bir ressam›n atölyesinde baﬂl›yor.
André yaﬂam›n› resimle anlamland›ran ve bu dünya d›ﬂ›na ç›kmayan birisi
olarak anlat›l›yor. Yak›n arkadaﬂ› ve kendisini sosyalist olarak tan›tan mühendis arkadaﬂ› Pierre, André’nin atölyesine arada bir u¤ruyor ve onunla siyasi
sohbetler yap›yor. Hitler faﬂizminin henüz ilk yükseliﬂlerini yaﬂad›¤› 1935 y›l›nda, faﬂizme karﬂ› kurulan Halk Cephesi konusunda sosyalist Viard’›n konuﬂmalar›ndan dem vuruyor Pierre. Pierre’in bu söylediklerini ﬂaﬂk›nl›kla
karﬂ›layan André siyasi kavgalardan kendisini uzak tutmaya çal›ﬂ›yor ve bu
konuda fikrini söylemekten kaç›n›yor. Solcu çevrelerin s›kça toplant› yapt›¤›
Kültür Saray›’na Pierre sürüklüyor André’yi. Baﬂlang›çta gitmek istemeyen
André, Kültür Saray›’n›n büyük salonuna girdikten sonra kendisini kargaﬂa
dolu bir siyasi tart›ﬂman›n ortas›nda buluyor. Çok geçmeden içeriye bir kad›n
giriyor: Jeannette. André Jeannette’e ilk bak›ﬂta âﬂ›k oluyor. Zamanla k›z›n
bir sosyalist oldu¤unu ö¤reniyor ve siyasi görüﬂüyle k›z›n çekicili¤i aras›nda
bir ba¤lant› kurmaya çal›ﬂ›yor. Ehrenburg, André tasvirlerinde Jeannette ile
André aras›ndaki platonik aﬂk üzerinden André gibi kendi halinde yaﬂayan bir
ressam›n içten içe devrimci hareketin çekicili¤ine kendisini kapt›rmas›n› anlat›yor bir yandan. Okuyucu ilerleyen bölümlerde André’nin siyasi hareket
içine girmesini beklerken, André ne Jeannette’e olan aﬂk›n› açabiliyor ne de
devrimci harekete kat›l›yor. Çalkant›l› bir dönemde kendi içinde bir gidiﬂ-geliﬂ yaﬂ›yor sadece.
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Kültür Saray›’na u¤rayan ve André ve Pierre´le ayn› gece orada bulunan
bir de Lucien diye bir karakter var. Lucien Tessat adl› bir sermayedar›n ﬂ›mar›k ve serseri o¤lu olarak anlat›l›yor. Kumar, içki ve partileri kaç›rmayan Lucien entelektüel gevezelik yapmak için sosyalistlerin mekânlar›na tak›l›yor,
buradaki tart›ﬂmalara kat›l›yor. Daha sonradan babas›yla tart›ﬂ›p evi terk edecek olan Lucien, ileride kariyerist ve ç›karc› bir diplomat ve daha sonra da
meteliksiz bir serseri oluyor.
Lucien’in kardeﬂi, Tessat’n›n ikinci çocu¤u Denise ise Lucien’den farkl›
olarak sakin ve dünyadan bi haber bir ev k›z›. Sanatsal seminerlere kat›larak
ve arkadaﬂlar›yla buluﬂarak vakit geçiriyor, ama daha sonra tesadüfen bir sanat seminerinde karﬂ›laﬂt›¤› makinist bir devrimci sayesinde Fransa’daki iﬂçi
hareketlerinden haberdar oluyor ve olaylar geliﬂtikçe militan bir bilinç kazan›yor. Kurulan antifaﬂist Halk Cephesi’nin en militan ve devrimci kanad›nda
yer al›yor.
Hitler’in Almanya´da güçlenmesinden endiﬂelenen Frans›z ulusalc› iﬂadamlar› ve sermayedarlar sosyalist Halk Cephesi karﬂ›s›nda nas›l bir strateji
izlenmesi konusunda tart›ﬂ›rken sahneye Dessére ad›nda, Fransa’n›n içiﬂlerini tek baﬂ›na belirleyebilen, hem devlet içinde nüfuz sahibi hem de fabrika ve
iﬂletmeleri olan bir sermayedar ç›k›yor. Kitab›n ilerleyen bölümlerinde Ehrenburg Dessére’in so¤uk ve ac›mas›z kapitalist kimli¤i alt›ndaki kiﬂili¤e inerek Dessére’in asl›nda ne kadar da yaln›z, yaﬂamdan keyif almaktan uzak ve
mutsuz bir yaﬂant› sürdü¤ünü iﬂliyor.
Y›llar ilerlerken baﬂta Paris olmak üzere tüm Fransa´da yaﬂanan s›n›f çat›ﬂmas› yap›lacak olan genel seçimlerde kendisini herkesin gözünde belli ediyor. Halk Cephesi’nin seçimlere aday olmas› karﬂ›s›nda panik olan Dessére
ve di¤er sermayedarlar Tessat’n›n Halk Cephesi’nden aday olarak Halk Cephesi’nin Fransa’y› sosyalist bir devrim çizgisine kaymas›n›n önüne geçmeye
çal›ﬂ›yor. ﬁatafatl› yemek toplant›lar› vesilesiyle s›k s›k bir araya gelen
Dessére ve Tessat Fransa’n›n sosyalist cepheleﬂmeye gitmemesi için bir yandan sinsi planlar›n› yaparken bir yandan da içinde bulunduklar› gösteriﬂli ve
lüks yaﬂam içinde anlat›l›yorlar.
Halk Cephesi’nin seçimler sonucu zafer elde etmesi için Tessat,
Dessére’in komutas› alt›nda istemeyerek halkç› bir k›l›¤a bürünüyor ve hiç
sevmedi¤i ve deste¤ini beklemedi¤i sosyalist ve komünistlerin kendisini seçtiklerini görerek ﬂaﬂ›r›yor ve di¤er yandan da kendi içinde bir zafer sarhoﬂlu¤u yaﬂ›yor. Halk Cephesi’nin Fransa´da yaratt›¤› yank› sonucu Dessére’in
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fabrikas›nda çal›ﬂanlar baﬂta olmak üzere iﬂçiler büyük bir mücadele özgüveni kazan›yorlar ve genel grev ilan ediyorlar. Grev sonucu Fransa´da gündelik
yaﬂam kilitleniyor ve Tessat gibi burjuvalar ailelerini alarak ya fabrikalardan
uzak taﬂra kesimlere ya da ülke d›ﬂ›na kaç›yorlar. Tüm siyasî hadiseler esnas›nda olaylar› çok iyi gözlemleyen ve serinkanl›l›¤›n› korumay› baﬂaran
Dessére fabrikas›n› iﬂgal eden iﬂçilere yenik düﬂüyor. Siyasî hareketlerden
uzaklaﬂmak için arada bir ﬂehir d›ﬂ›ndaki müstakil evine gidip gelen Dessére,
burada tesadüfen Jeannette’le karﬂ›laﬂ›yor. Tüm kitap boyunca Ehrenburg
André ve Dessére üzerinden Jeannette’e geri dönüﬂler yap›yor. ‹lk baﬂta
André için devrimin çekicili¤i ve sürükleyicili¤i gibi duygusal bir figür olan
Jeannette Kültür Saray›´na gidip gelirken radyodan devrimci ﬂiirler okuyordu.
Ancak ilerleyen y›llarda gerek hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›¤› aﬂk iliﬂkileri gerekse de yaﬂanan iktidar kavgalar›n›n verdi¤i burukluk sonucu karamsarl›¤a ve
bir boﬂlu¤a düﬂüyor. Dessére’le karﬂ›laﬂt›¤›nda Jeannette art›k André´nin arada bir an›msad›¤› ve özlemini duydu¤u ayn› Jeannette de¤ildir. Radyoda reklâm metinleri okuyan ve yar›ndan sonras›n› bilememenin getirdi¤i bir karamsarl›¤a gömülmüﬂ bir Jeannette vard›r art›k. Dessére burada Jeannette’ten
hoﬂlanm›ﬂ, ona yaklaﬂmaya çal›ﬂm›ﬂ, ancak t›pk› toy bir delikanl› gibi ne yapaca¤›n› bilememiﬂtir bu kad›na karﬂ›. Ehrenburg bu bireysel iliﬂki üzerinden
Dessére’in toplumsal kimli¤i ve bireysel iç dünyas› aras›ndaki tezatl›¤a iﬂaret
etmektedir.
Atölyesinden d›ﬂar› ç›kmayan André ise Hitler ordusunun Fransa´ya girmesiyle cepheye yollanan askerler aras›ndad›r art›k. Okuyucu André’de halen
bir s›n›f bilincinin geliﬂmesini beklemekte, ancak André gittikçe karamsar ve
bir o kadar da gerçekçi ve geçmiﬂe k›yasla ayaklar› daha yere basan bir adam
olup ç›k›yor. Savaﬂ ve cephe onu yaﬂam›n sert gerçe¤iyle tan›ﬂt›rm›ﬂt›r, ancak
bu durum, onun herhangi bir siyasi cepheye yanaﬂmas›na tam anlam›yla yeterli olamam›ﬂt›r.
Bu arada Francocular ‹spanya´da devrimcilere karﬂ› savaﬂ›rken Lucien
de çoktan evden kaçm›ﬂ ve ‹spanya´da diplomatl›k yapmaktad›r. Savaﬂ koﬂullar›yla Fransa’dan ‹spanya´ya savrulmuﬂ Lucien, zengin serseriden ziyade sefilleri oynayan bir zavall›ya döner. Arkadaﬂlar›ndan borç para ister, bununla
kendisine bir veya iki günlü¤üne ziyafetler çeker, ancak ertesi gün meteliksiz
dolanmaya baﬂlar yine.
Ehrenburg, Lucien’in kardeﬂi Denise’e ve Tessat’ya da kitab›n sonlar›na
do¤ru arada bir dönüyor. Tessat’y› ilk terkeden, Tessat´n›n ﬂ›mar›k o¤lu Lu108
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cien’dir. Kendisine para vermek istememesinden dolay› terk etmiﬂtir Lucien
Tessat’y›. Ard›ndan Denise, siyasî bilinci geliﬂmekte, ilgiyle komünistlerin
yay›n organlar›n› okumakta ve devrimci hareketi desteklemeye baﬂlar ilk zamanlarda. Tessat’yla yapmaya baﬂlad›¤› ufak tart›ﬂmalar, siyasî kavgalara döner ve Denise de bunun üzerine evi terk eder. Tessat art›k hasta ve yaﬂl› kar›s›yla tek baﬂ›na kalm›ﬂt›r. Koﬂullar Tessat’n›n ailesini paramparça etmiﬂtir.
Yoz kapitalist sistemin Fransa halk›na indirdi¤i darbe adeta Tessat’n›n ailesinde birebir yaﬂan›r. Denise’in evi terk etmesinden sonra Tessat k›z›n› iki kez
görür. ‹lk seferinde Denise’in devrimci harekete kar›ﬂt›¤› için hapse at›ld›¤›n› ö¤rendi¤inde onu hapisten kurtarmak için gelir. Ancak Denise babas›yla
karﬂ›laﬂmak istemez, çünkü arkadaﬂlar›n›n, kendisinin zengin bir aile k›z› oldu¤unu ö¤renmesini ve kendilerini d›ﬂlamalar›n› istemez. Babas›na karﬂ› ç›kar ve tüm di¤er arkadaﬂlar›n› da hapisten ç›karmas›n› ister. Tessat buna direnir ve hapishaneyi terk eder. ‹kinci görüﬂmelerinde art›k Tessat Denise’i
kendi k›z› olara görmez ve Fransa’y› kas›p kavuran grev dalgas›nda sosyalist
bir muhatap olarak konuﬂur Denise’le. Denise art›k kendisi için düﬂman s›n›ftan birisidir.
Kitab›n baﬂlar›nda André’yi Kültür Saray›’na götüren mühendis Pierre,
Halk Cephesi´ne sempati duymuﬂ, ancak s›n›fsal kimli¤i net olmayan bir figürü oynam›ﬂt›r hep. Sermayedarlarla s›k› f›k› iliﬂkiler içindedir. Ancak Hitler Fransa’y› iﬂgal etmiﬂ, grev dalgas› çoktan bast›r›lm›ﬂ, binlerce komünist
hapishanelere at›lm›ﬂt›r. Pierre bu arada bir kad›nla birlikte fakirlik içinde yaﬂamaktad›r iﬂgalden sonra. Sevdi¤i k›z›n babas› kendilerini ziyarete gelir, ancak Pierre, iﬂgal öncesinde oldu¤u gibi rahat› yerinde bir mühendis de¤il, iﬂsiz ve aç bir adamd›r art›k. ‹ﬂ bulamamakta, eve ekmek dahi getirememektedir. Kay›npederi kendisiyle konuﬂurken hali vakti yerinde yüksek bir mühendisle konuﬂman›n keyfini ç›kart›r. Lakin Pierre ve sevgilisi fakirliklerini yaﬂl› adamdan saklamaya çal›ﬂmakta, refahlar› yerinde orta halli bir aile gibi davranmaktad›rlar.
Kitab›n sonlar›na do¤ru Tessat ve sermaye yalakalar› iﬂgal öncesi Fransas›´nda ulusalc› konuﬂmalar yaparak oy toplamaya çal›ﬂ›rken Hitler´le burun
buruna geldiklerinde Almanlar´› göklere ç›karmaya baﬂlarlar. Baﬂ›ndan beri
Dessére ve di¤er sermayedarlar için çal›ﬂan La Voie Nouvelle gazetesi editörü Joliot zaman›nda Halk Cephesi için saf de¤iﬂtiren Tessat´y› övücü yaz›lar
yay›mlam›ﬂ ve seçimleri kazanmas›na yard›mc› olmuﬂtur. Alman iﬂgalinden
sonra da Alman siyasetçilerin talepleri do¤rultusunda makaleler yay›mlamak109

 Sanat Cephesi

tad›r gazetesinde. Fransa adeta el de¤iﬂtirmiﬂtir, milliyetçi Frans›z kapitalistleri Almanlar’›n komutas› alt›na girmiﬂ, devrimci cepheyse yeralt›na çekilmiﬂtir. Denise devrimci bir yeralt› örgütünün yay›m organ›nda çal›ﬂmaktad›r
ve mücadelesinde kararl›d›r. Kitap, ilk baﬂta atölyesinin tasviriyle baﬂlayan
André ile bitirilir. André cepheden dönmüﬂtür ve kendisini toparlamaya çal›ﬂmaktad›r. Önceden hep da¤›n›k olan atölyesini toplam›ﬂt›r ve hayat›na bir çekidüzen vermek istemektedir. Savaﬂtan önce karﬂ›laﬂt›¤› bir Alman subay›yla
karﬂ›laﬂ›r yeniden ve subaya, Fransa´ya yap›lanlardan dolay› söver. Savaﬂtan
önceki André ile savaﬂtan sonraki André art›k iki farkl› kiﬂiliktir.
Ehrenburg tüm kitap boyunca ad› geçen karakterleri Fransa’daki s›n›f savaﬂ› ve Alman iﬂgali do¤rultusunda farkl› yönlere savrulmuﬂ ﬂekilde betimler.
Fransa’n›n üzerinde kara bulutlar hâkimken okuyucuyu bu karamsar tablo
içinde yaln›z b›rak›r, adeta terk eder. Kitab›n belki de tek olumlu karakteri,
ﬂatafatl› ve yozlaﬂm›ﬂ burjuva kültürünü terk ederek devrimci mücadeleye kat›lan Denise olmuﬂtur. Kararl›l›¤›n›, özverisini ve özgüvenini koruyan, siyasî
inanc›ndan ve samimiyetinden taviz vermeyen tek ana karakterdir Denise.
Ehrenburg Denise figürü üzerinden devrimci mücadelenin önkoﬂullar›n› da
karakterize eder böylece. Fransa halk›na indirilen darbelerden tek sa¤ kalan
ve yolunda ilerlemekte dirayetli olan sosyalist mücadele gözler önüne serilir.
Devrimcilerin mücadelelerindeki ›srar› ile kapitalistler ve yandaﬂlar›n›n dönekli¤i aras›ndaki uçurum vurgulan›r. “Paris Düﬂerken” koﬂullar›, toplumsal
hadiseleri ve bireyler aras›ndaki karﬂ›l›kl› iliﬂkileri, de¤iﬂimin dinamiklerini,
neden ve sonuçlar›n› adeta bir bütün olarak okuyucuya sunmaktad›r. Faﬂizmin getirdi¤i vahﬂeti ve gözlerden ›rak tutulmak istenen gerçe¤i Ehrenburg
tüm yal›nl›¤›yla ortaya koymaktad›r.
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Vladislav Kelle-Matvei Kovalson
Toplumsal Bilincin Biçimlerinden Sanat 1

Sanat, toplumsal yaﬂam›n özel bir alan›na; gerçekli¤in estetik ve pratik
özümlenmemesi alan›na aittir. Ama bu, ötekilerin yan›nda ve onlardan ayr›
olan bir alan de¤ildir. ‹nsano¤lunun gerçekli¤e karﬂ› benimsedi¤i estetik tav›r, her tür insan etkinli¤inde ve insan iliﬂkilerinin tümünde kendini gösterir.
Bu alan›, apayr› bir ﬂey olarak ancak soyutlamayla ortaya koyabiliriz. ‹nsan
sadece bilimin yasalar› uyar›nca de¤il, ama ayn› zamanda, “güzelli¤in yasalar›” uyar›nca da yarat›r. Bundan ötürü, insan›n üretim aletlerinde, ev araçlar›nda ve insanlararas› iliﬂkilerde güzellik ögelerine rastlar›z. Ama bunlarda,
estetik öge, baﬂl›ca öge de¤il eﬂlik eden bir ögedir. Örne¤in, elbiselerin güzel
olmas› gereklidir. Ama bundan daha önemli olan, bu elbiselerin mevsime uygun olmalar›, rahatça giyilebilmeleridir. Burada, estetik gereksinimin, yarar
gereksinimine ba¤›ml› oldu¤unu görüyoruz.
Demek ki, estetik alan›n çok geniﬂ ve yayg›n olmas›na ra¤men, estetik
öge, as›l sanatta yani edebiyat, müzik, resim ve benzerlerinde ba¤›ml› de¤il
ba¤›ms›z bir önem taﬂ›r.
Toplumsal bilincin bir biçimi ve insan etkinli¤inin özgül bir tipi olarak
sanat, insano¤lunun gerçek karﬂ›s›ndaki estetik tavr›n› ortaya koymaya ve
toplumun estetik prati¤ini geliﬂtirmeye ve saptamaya yönelmiﬂtir. Bu bilinç
biçiminin özgül yan›, gerçekli¤in, sanatsal imgeler içinde yans›t›lmas› ve yeniden üretilmesidir. Gerçek dedi¤imiz zaman, burada, insan› çevreleyen her
ﬂeyi, yaﬂam ve etkinli¤i içinde iliﬂki kurdu¤u her ﬂeyi; do¤ay›, toplumu ve insan›n düﬂüncelerden, duygulardan ve heyecanlardan oluﬂan iç dünyas›n› kastediyoruz.
Sanat çok karmaﬂ›k ve çok yanl› bir fenomendir. Sanat› çözümlemeden
geçirmeye baﬂlamak için bir örnekten yola ç›kal›m. Bir kitap okuyan ya da bir
film, oyun ya da resim görmüﬂ olan herhangi bir kimse, fark›na varmasa bile,
bu sanat ürünlerini üç aç›dan de¤erlendirir. Bunlar›n birincisi, okuman›n, dinlemenin ya da seyretmenin kendisini çekip çekmemesidir; ikincisi, dile geti111
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rilenin do¤ru olup olmad›¤›d›r, üçüncüsü sanat ürününün ne tür düﬂünceler,
heyecanlar ve fikirler uyand›rd›¤›d›r. Sanat, özü gere¤i yani nesnel olarak bu
üç ögenin birli¤inden baﬂka ﬂey olmad›¤› için bunu do¤al kabul etmek gerekir. Bu üç öge, ise, estetik, bilgisel ve ideolojik ögelerdir.
Ama bu üç ögeden her biri, çerçevesinden ç›kar›l›p mutlaklaﬂt›r›labilir ve
böylece sanat›n, bilimden, sadece estetik-imgesel bir bilme biçimi olmas› bak›m›ndan farkl› olan bilgi oldu¤u ya da siyasal ve ahlaksal fikirlerden sadece
bu fikirlerin sanatsal bir sunuluﬂ içinde verilmesi bak›m›ndan farkl› olan ideolojiden baﬂka ﬂey olmad›¤› ya da sadece “sanat, sanat içindir” ad›na var olan
bir estetik alan oldu¤u söylenebilir. Bu görüﬂlerden hiç biri do¤ru de¤ildir.
Çünkü hepsi de tek yanl›d›r. Ama her biri, sanat›n özünde bulunan belli bir
yan› ortaya koymaktad›r. Demek ki, sanat›n tözü ve ay›rt edici özellikleri, ancak, bu üç yan bir birlik olarak ele al›nd›¤›nda ortaya ç›kar.
ﬁimdi, sanat›n baﬂl›ca yanlar›na k›saca göz atal›m. Gerçekli¤in bir yans›s› olarak sanat, bu gerçekli¤in bilinmesinin bir biçimidir. Ama ﬂu nedenlerden
ötürü, bilimden farkl› bir bilme biçimidir:
Önce, bilim, gerçeklikteki geneli, özseli, bireyselden ve somuttan soyutlayarak yans›t›r (ama somut varl›k alan›nda genel, bireysel ve somutla iliﬂkilidir). Sanat, geneli, yaﬂamda oldu¤u haliyle yani bireysel ve somutla olan
gerçek ilintisinde dile getirir. Baﬂka bir deyiﬂle, bilim yasalar›, sanat tipik’i
yans›t›r. Bilimin buldu¤u bir yasan›n bir daha bulunmas›n›n gerekmemesi
bundan ötürüdür. Buna karﬂ›l›k, tipik (örne¤in ﬂu ya da bu toplumsal tip), yaﬂamda birden fazla say›da dile geldi¤i için, sanatta sürekli olarak yeniden yans›t›labilir.
‹kinci olarak, bilimdeki bilmenin, nesneyi, kendinde nas›lsa öyle; yani
insandan ve bilinci ile iradesinden ba¤›ms›z olarak yans›tt›¤›n› söylemeliyiz.
Oysa sanat, kendinde gerçekli¤i de¤il, bu gerçeklik karﬂ›s›ndaki insan tavr›n›
yans›tmaya yönelir ve bu tavr›n da gerçekli¤in özüne iliﬂkin özelliklerce belirlendi¤i do¤rudur. Sanat, sadece do¤an›n yans›t›lmas›na yöneldi¤i zaman bile (natürmort, peyzaj, vb.) sanatç›n›n dikkati insana çevrilmiﬂtir. Levitan’›n
Alt›n Güz, Van Gogh’un Arles’›n Ba¤lar›, Çaykovski’nin Mevsimler’i gibi sanat yap›tlar›nda do¤al fenomenlerin insanda uyand›rd›¤› duygular, izlenimler
ve heyecanlar a¤›r basar. Do¤an›n cans›z bir kopyas›, sanat ürünü olarak de¤er taﬂ›maz. Goethe, bütün ayr›nt›lar›yla resmedilmiﬂ bir fino köpe¤inin, kendisini, herhangi bir baﬂka köpek kadar etkiledi¤ini, ama bir sanat yap›t› olarak etkilemedi¤ini söylemiﬂti. Do¤a ile ve öteki insanlarla iliﬂkisi içinde insa112
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no¤lu, insansal duygular, düﬂünceler ve heyecanlar dünyas›, sanat›n a¤›rl›k
noktas›n› oluﬂturur.
Üçüncü olarak, bilime karﬂ›t olarak sanat›n, gerçekli¤in sadece estetik
özelliklerinin bilgisini verdi¤ini belirtmeliyiz. Okyanusbilim uzman›, fizik,
kimya ve biyoloji bilgini; fizik ögeleri, kimyasal özellikleri, biyolojik bileﬂimi, vb., bak›m›ndan denizi eksiksiz olarak tan›tabilir bize. Ama denizin güzelli¤ini sadece sanat yans›tabilir.
Demek ki, sanat›n özgül bir yans›tma nesnesi vard›r ve bundan ötürü sanat, özgül bir yans›tma biçimiyle öteki etkinliklerden ayr›l›r. Sanat, gerçekli¤i sanatsal imgelerle yans›t›r.
Sanatsal imge, bireyselin arac›l›¤›yla özseli ve tipi¤i dile getirir. Baﬂka
bir deyiﬂle, sanatsal imge, gerçekli¤in tipik ve özsel yanlar›n›n bireysel bir fenomen biçimi içinde yani somut duyusal biçim içinde genelleﬂtirilmesidir.
Ama sanat yarat›ﬂ›n›n haz›r tipler bulmaya yönelmek ve bunlar› mekanik bir
biçimde sanat ürününe aktarmak demek olmad›¤›n› unutmamal›y›z. Tam tersine, sanat yarat›ﬂ›, en genel ve özseli kapsayan›n ve insanda tipik düﬂünceler, heyecanlar ve duygular yaratan›n, gerçeklik içinden çekip ç›kar›lmas› demek olan bir süreçtir. Ama imgeler arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirilen her yans›, sanat de¤ildir. ﬁiir yazan ve resim yapan birçok insan vard›r. Ama bunlar›n
hepsi sanat ürünü ortaya koymaz. Sanat, gerçekli¤i, basit imgelerle de¤il sanatsal imgelerle yans›t›r; yani, gerçekli¤in estetik bir yans›mas›d›r. Sanatta
yans›t›lan ne olursa olsun (iyilik ya da kötülük, Othello ya da yago), yans›n›n
kendisinin estetik olmas› gereklidir. Demek ki, sanattaki imgenin kendisi estetiktir, gerçekli¤in estetik alg›lan›ﬂ›n› dile getirir ve estetik duygular do¤urur.
Estetik bak›mdan yans›z [nötr] olan hiç bir ﬂey sanatsal bir imgeye büründürülemez. Bundan ötürü, atom içinde elektronun, organizma içinde metabolizman›n hareketi ya da genel olarak bunlar›n benzeri olan ve insan duygular›n›
etkilemedi¤i için estetik bir duygu yaratamayan bir fenomeni yans›tmak olanaks›zd›r.
Sanat ideolojiyle bir ve ayn› ﬂey say›lamaz ama ideolojiden de ayr› bir
ﬂey olarak görülemez. Sanat, ideolojiyle iki yönden ilintilidir. Önce belli bir
toplumsal sistemin ögesi olmas› bak›m›ndan, belli bir toplumdaki s›n›flar›n
siyasal, hukukî, ahlaksal, estetik ve felsefî görüﬂlerinin taﬂ›y›c›s› olarak iﬂ görür. ‹kinci olarak, sanat, öz do¤as› bak›m›ndan ideolojiktir. Gerçekten de, sanat, gerçekli¤i sadece yans›tmakla kalmaz, onu de¤erlendirir ve ona karﬂ› benimsenen belli bir tavr› dile getirir. Bir sanatç›n›n estetik imgeler dünyas›n›n
S. C. F/8
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mant›¤›, her zaman, bir ﬂeyi ileri sürer [olumlar] ya da inkâr eder; yani, ﬂu ya
da bu biçimde ve ço¤unlukla fark›nda olmadan belli bir toplumsal idealden
yana ç›kar. Sanatç› fark›nda olsun ya da olmas›n, kabul etsin ya da etmesin,
her sanat ideolojiktir. “‹deolojik olmad›klar›n›” ileri süren sanatç› ya da yazarlar›n, asl›nda belli görüﬂlerin taﬂ›y›c›lar› olmalar› bundan ötürüdür. Ayr›ca,
tarihsel deneyler, bugünkü koﬂullarda, “ideolojik olmayan” sanat eserinin,
burjuva görüﬂlerinin yay›lmas›n›n bir biçimi oldu¤unu gösteriyor.
Sanat ile belli bir tarihsel oluﬂum ve bu oluﬂumun s›n›flar› aras›ndaki ba¤› gösteren ve köleci ve feodal toplumlar›n sanatlar›n›, ya da komünist sanat› kapitalist sanattan ay›rmay› sa¤layan ve sanat›n s›n›fsal özelli¤ini ve yard›mc› rolünü ortaya koyan ﬂey, onun ideolojik niteli¤idir. Sanat›n geliﬂimi ancak komünist oluﬂumda serbestli¤e kavuﬂur ve sanat, toplumun tüm üyelerinin yarar›na ancak bu oluﬂum içinde iﬂ görür.
Ama sanat›n ay›rt edici özelli¤i, bilgi ve ideoloji ögelerinin estetik bir temele dayanmas›d›r. Sanat, gerçek fenomenleri estetik özellikleri ve estetik
yasalar uyar›nca, estetik kategoriler arac›l›¤›yla ve estetik ideale yönelik olarak yeniden üretir ve de¤erlendirir. Bu, sanatç›lar, yaﬂamdaki fenomenleri ya
güzel ya çirkin, ya trajik ya komik, ya yüce ya aﬂa¤›l›k olarak tasvir eder ve
de¤erlendirirler demektir. Bir sanat ürününün, gerçekli¤in özgül heyecanlar
biçiminde de¤erlendirilmesi demek olan estetik duygular uyand›rmas› bundan
ötürüdür. Estetik heyecan, insan› hayranl›¤a, neﬂeye, ac›ya, k›zg›nl›¤a, aﬂka,
nefrete, sevince, ﬂefkate, üzüntüye yönelten somut ﬂeyleri ve fenomenleri, insan etkinli¤ini ve sanat ürünlerini alg›lamas›n›n bir biçimidir. Estetik heyecan
do¤aya, çal›ﬂmaya bir kimsenin kendi etkinli¤inin ürünlerine, insana iliﬂkin
olarak haz duygusunu do¤urur. Ama estetik duygunun yo¤rulmas›nda ve biçimlendirilmesinde en önemli rolü sanat oynar. Eﬂyay›, fenomenleri, her günkü durumlar›, insan davran›ﬂlar›n› seyrederken herkesin yaﬂad›¤› kaypak ve
belli belirsiz duyguya aç›kl›k kazand›ran ve bu duyguyu tam anlam›yla dile
getiren sanatt›r. Kendi gördü¤ümüz bir durumdan daha çok, bir kitapta dile
getirilen benzer bir durumdan etkilenmemiz bundan ötürüdür. Sanatta, duyarl›¤›m›z› biçimlendirme ve heyecan bak›m›ndan etkileme gücü vard›r. Marx
ﬂöyle diyor: “Sanat yap›t›... sanattan anlayan ve tat alan bir topluluk [püblik]
yarat›r.” 2
Böylece, tarih boyunca ve toplumsal-tarihsel temel ile bilimin ve sanat›n
geliﬂmesi temeli üzerinde, insan sadece çevresi konusunda bilgisini art›rmakla kalmaz, duyular›n› ve heyecanlar dünyas›n› da geliﬂtirip zenginleﬂtirir. ‹n114
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san›n heyecanlar dünyas› [yap›ﬂ›], gerçekli¤in estetik özelliklerini gittikçe daha derinden kavramas›n› sa¤lar. ‹nsan›n heyecan yap›s›n›n geliﬂimi, kültür geliﬂiminin tamamlay›c› bir parças›d›r.
Sömürücü sistemlerde, emekçi halk, sanatsal de¤erlerden ço¤undan yoksundur. Ayn› zamanda, modern emperyalist devletlerde tekelciler, güçlü kütle haberleﬂme araçlar›yla, geniﬂ kütlelerin be¤enisini bile bile körletirler. Ancak sosyalizmde, halk kütleleri sanat ürünleriyle iliﬂki kurabilirler ve bu, kütlelerin estetik duygular›n›n geliﬂimine gittikçe daha büyük ölçüde yard›mc›
olur. Clara Zetkin’le yapt›¤› bir konuﬂmada Lenin, sosyalist sanat›n görevlerini köklü bir biçimde aç›klayarak ﬂöyle demiﬂti: “Sanat, halk›n mal›d›r. Sanat, geniﬂ emekçi halk y›¤›nlar›n›n derinlerine kök salmal›d›r. Bu kütleler taraf›ndan anlaﬂ›labilmeli ve sevilmelidir. Bu kütlelerin duygular›n›, düﬂüncelerini ve iradelerini birleﬂtirmeli ve onlar› yükseltmelidir. Onlar›n içindeki sanatç›y› uyand›rmal› ve geliﬂtirmelidir” 3
Halk›n kiﬂili¤indeki sanatç›y› uyand›rmak ve halk› geliﬂtirmek görevi,
kütlelerin estetik be¤enisini geliﬂtirme konusunda sanat›n rolünü dile getiriyor.
Estetik, bilgisel ve ideolojik ögelerin birli¤i olarak sanat, insanlar› e¤itmenin özgül ve güçlü bir arac›d›r ve kendisiyle kolayca iliﬂki kurulabilir; somut ve görsel oldu¤u, için insano¤lu üzerinde çok büyük bir etki yapar. Sanat ideolojik, ahlaksal ve estetik e¤itimin bir arac›d›r. Her zaman ideolojik
bir yük taﬂ›d›¤› için s›n›f mücadelesinde kullan›labilen güçlü bir silâht›r. ‹deolojik içeri¤ine ba¤l› olarak iki yanl› bir rol (ilerici rol ve gerici rol) oynayabilir ve oynamaktad›r. Halktan ve ilerlemeden yana sanat, toplumsal dönüﬂüm
bak›m›ndan büyük önem taﬂ›r. Ça¤daﬂlar›n›n düﬂüncelerini ve duygular›n› derinden etkileyen sanat, köhneleﬂmiﬂ kapitalist sistemin bertaraf edilmesinde
ve komünist toplumun kurulmas›nda etkin bir rol oynar.

Dipnotlar:
1

Bu yaz› Vladislav Kelle-Matvei Kovalson, Tarihsel Maddecilik Marksist Toplum Kuram›n›n Ana Çizgileri, Çeviri: Ö.Ufuk, Öncü Kitabevi, 1978, kitab›n›n sayfa 313320’den al›nm›ﬂt›r.

2

Marx / Engels, Werke, Bd. 13, s. 624.

3

Lenin, Sanat ve Edebiyat Üzerine, Moskova, 1956, s. 520, (Rusça)
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SOSYAL‹ZM
Milyonlarca emekçinin
bedeni
dinlenirken bedeninde
Kocaman bir kent olsan sen
düﬂler içinde
Bir gece beklemedi¤in bir
anda gelsem yan›na
Dolaﬂsam her yerini
K›skansam evleri
K›skansam caddeleri
K›skansam sokaklar›
K›skansam emekçileri
K›skansam gökyüzünü
K›skansam üretim evlerini
‹nsanlar› k›skansam yaﬂad›klar›
için seni
Ucuz ﬂaraplardan içsem
Ucuz giysilerden giysem
Ucuz yemeklerden yesem
Ucuz otel odalar›nda kalsam
Ça¤layarak akan ›rmaklar›nda
çimsem
Avare adamlar gibi gezsem
sokaklar›nda
Büyük bir üretim evinde iﬂ
bulsam
Çal›ﬂsam günün yirmi dört saati
Seni bize az yaﬂatanlara karﬂ›
ayaklansak hep birlikte
Nöbetler tutsak
Ateﬂler yaksak
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Halaylar çeksek
Barikatlar kursak
Ba¤lamalar eﬂli¤inde
türküler söylesek
Zeytin ekmek yesek
Birinci sigaras› içsek
Devrim marﬂlar› söylesek
Barikatlarda yaratsak seni
Sarsan yaralar›m›z›
Sarsan bedenlerimizi
Kar›nlar›m›z› doyursan
Ak p›narlar›ndan su içsek
kana kana
K›rm›z› ﬂaraplar›ndan içip zil
zurna sarhoﬂ olsak
‹nsana yak›ﬂ›r ﬂekilde yaﬂasak
hep birlikte
Bütün ac›lar›m›z› unutsak
K›rm›z› bir karanfil koysam
yüre¤inin orta yerine
Sar›p sarmalasan beni
Yüre¤imi yüre¤inin içine alsan
Barikatta savaﬂ›rken vurulsam
Kan›m› k›rm›z› kan›na kar›ﬂt›r›p
Her ﬂeyimle ben seninim sen de
benimsin desen
Aln›m›n orta yerinden öperken
sen beni
Ben de orada senin için ölsem
Rag›p Özcan
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UYANIﬁ

Bu oyunu kim kime oynuyor
Beri dur
Kim kime
Durmuyor akan kanlar
Ço¤al›yor gün be gün
Doluyor kasalar› soyguncular›n
Yerli yabanc› uﬂaklar›n›n
Küresel ekonominin
Ateﬂ güç oluyor öfke içinde
Ço¤al›yor gelincikler akan kan içinde
S›n›f bilinci alanlara s›¤m›yor
Bir sessizlik bulut misali kabar›yor
Oyun bozuluyor parçalan›yor
Ça¤layan sular gibi
F›ﬂk›ran lavlar gibi
Öfkesini PROLETARYANIN
Bu oyunu kim kime oynuyor
Beri dur
Kim kime
Bozulur parçalana bölüne
Kan gölü içinde bu oyun
Alanlarda iﬂliklerde
Fabrikalarda tarlalarda
Ayaklar alt›nda ezile ezile
Gömülür tarih sahnesine
‹ﬂte böylesine
ÖNCÜ-Zeki Öztürk
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Necmi Kaymakç›
Ayd›nlar !
Borcunuzu Ödemelisiniz…
Brecht’in yüzüncü do¤um günü nedeniyle…
(1988 y›l›nda kaleme al›nan ve güncelli¤ini koruyan bir ça¤r›…)

Halk›n; ilerici, demokrat, devrimci, yurtsever, sosyalist bilim adamlar›,
edebiyatç›lar, yazarlar, çizerler, sanatç›lar, bilcümle ayd›nlar ile et ve kemik
gibi bütünleﬂmeye nas›l da ihtiyac› var.
Birikimler, yetenekler ve tüm enerji ﬂu akan kan› durdurmak, bu talan›
önlemek için kullan›lmal›.
Sahip olunan ayr›cal›klarda yoksullar›n da pay› var.
Bizler de ﬂu diplomalar›m›z›n nas›l sadece kendi eme¤imizin ürünü oldu¤unu söyleyebiliriz.
Bu halka ödemek zorunda olduklar›m›z› nas›l inkâr edebiliriz.
Ne tarih ne de gerçekler aldat›labilir.
Bilinmeli ki, ilerici ç›k›ﬂlar halk›n belle¤inde ve kalbinde derin izler b›rak›r.
Tüm insani de¤erlerin yok edildi¤i günümüzde, sanatç›lar da insan ruhunun mimarlar› olmal›d›rlar.
Dreyfus davas›nda Emile Zola’n›n ünlü “Suçluyorum” bildirgesindeki
cesur ve namuslu ç›¤l›¤›, iki yüzlülü¤e ve haks›zl›¤a karﬂ› nas›l bir tokat gibi
inmiﬂse, sanatç›lar sizde s›zlayan yüre¤inizi, kaleminizi, duygusall›¤›n ve
bencilli¤in s›¤l›¤›ndan ç›kart›p, haks›zl›¤a ve zulme yöneltin.
Bekleme¤e vakit yok.
Gerçek ahlak ve cesaret geç kalmaz.
O sab›rs›zd›r.
Yoksa akan kan ve göz yaﬂlar›n›n oturdu¤unuz koltuklar›n
Ayaklar›n› ›slatmas›n› m› bekliyorsunuz?...
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Bu Say›da Bize Gelen Kitaplar:

- Adil Okay, Karanl›¤›n içinde Ayd›nl›k Yüzler, Ütopya Yay›nlar›,
Oyun.
Bu çal›ﬂmamda cumhuriyetin kuruluﬂundan bu yana ölen, öldürülen insan haklar› savunucular›n› ve ‘öteki’ olduklar› için katledilen insanlar› konuﬂturmaya çal›ﬂt›m. Her gelenekten, etnik kökenden, cinsten ‘sembol’ler seçtim. Oyun kahramanlar›n›n ortak özelli¤i, yaﬂad›¤›m›z yeni ortaça¤da egemenler taraf›ndan kurban edilmeleriydi. Kimisi daha çocuktu. Kimisi ser verip s›r vermeyen militand›. Kimisi sanatç›, bilim insan›, ö¤renci, gazeteci ya da sendikac›. Bu insanlar›n sesleri karanl›¤› y›rt›p geliyordu. Bu seslerin sahipleri, benim oyuna verdi¤im adla ‘Karanl›¤›n ‹çinde
Ayd›nl›k Yüzler’di. Onlara ben de borçluyum, siz de. Onlar sizin için, benim için, çocuklar›n›z için, denizler, da¤lar, nehirler, hayvanlar, bitkiler için, büyük ço¤unlu¤un,
hani Naz›m’›n ‘Akrep gibisin kardeﬂim’ ﬂiirinde betimledi¤i insanlar›n gösteremedi¤i cesaret ve kararl›l›¤› gösterdiler. Sürüye kat›lmad›lar. “Oyunda seslerini duydu¤unuz bu insanlar, susman›n sizi kirletece¤ini, haks›zl›klar› görüp de bir ﬂey söylememenin, sizi suç ortaklar›na dönüﬂtürece¤ine inan›yorlar.” Resmi tarih onlar› yok saysa, unutturmak istese de iﬂte buradalar. Aram›zdalar ve sizinle konuﬂuyorlar. Sizi tarihle ve kendinizle yüzleﬂmeye ça¤›r›yorlar. Sizi unutman›n kaygan ipine ba¤l› aymazl›k kay›¤›ndan inmeye ve sokaklara ç›k›p ‘itiraz etmeye’ davet ediyorlar… Adil
Okay (Arka kapak yaz›s›ndan)

- Lokman Polat, Meri Kekli¤im, Helwest Yay›nlar›, Roman.
Helwest yay›nlar› aras›nda 10 y›l önce Kürtçesi yay›nlanan Lokman Polat’›n
“Kewa Mari – Mêkew” adl› Kürtçe roman› Adil Azad taraf›ndan Türkçeye çevrilerek
yay›nland›. Gazeteci bir Kürt k›z›n›n baﬂ›ndan geçen olaylar› anlatan roman, heyecanl› ve ak›c› bir içeri¤e sahip.
Bu roman özlem, sevgi ve hasret üzerine örülmüﬂ bir romand›r. Kürt k›z› Meri’nin baﬂ›na tecavüz de dahil birçok olay geliyor. Meri’nin baﬂ›na gelenler birçok
Kürt k›z› ve kad›n›n›n baﬂ›na geliyor ve gelmiﬂtir. Bu roman bask› ve zulüm döneminin romansal anlat›m›d›r. Mari, entelektüel bir k›zd›r. Maceral› bir yaﬂam›n içerisinde gazetecilik yap›yor. Baﬂ›na birçok olay geliyor. Bu olaylar› edebi bir kurguyla
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anlat›yor. ﬁehirlerde “ﬂehir eﬂk›yalar›,” da¤larda “özel timler” Mari`nin baﬂ›na neler
getiriyorlar? Bu roman› okuyun, bir Kürt k›z›n›n çekti¤i ac›lar› görün. Roman 5 bölümden oluﬂuyor. 1. bölüm “Tecavüz”, 2. bölüm “Zindanda”, 3. bölüm “Da¤larda”,
4. bölüm “Lice’de” , 5. bölüm “Romanya’da”. Roman yazar› Lokman Polat, bu roman› 1998-1999'da Kürtçe yazd› ve Stockholm / ‹sveç`te yay›mlad›. Yazar roman›
Kürtçe düﬂünerek yazm›ﬂ ve roman›n ismini de “Kewa Mari” –Mêkew- koymuﬂtu.
Roman Kürt okuyucular aras›nda büyük bir ilgi gördü. Roman ile ilgili tan›t›m ve de¤erlendirme yaz›lar› Avrupa'daki Kürt dergilerinde yay›mland›, roman hakk›nda tart›ﬂmalar yap›ld›. (Arka kapak yaz›s›ndan)

- Mustafa Yelkenli, Yalan›n Egemenli¤i,
Özgür Üniversite Yay›nlar›, Deneme.
Resmî ideoloji, yurttaﬂlar›n düﬂünmesi, söylemesi, inanmas› ve tüm bunlara uygun ﬂekilde hareket etmesi için resmî ideologlar taraf›ndan kurgulanm›ﬂ fikirler, de¤erler ve ritüeller bütünüdür. Di¤er bir ifade ile belirtmek gerekirse resmî ideoloji,
bizden inanmam›z istenenlerin toplam›d›r; yurttaﬂ›n zihninin dönüﬂtürülmesi sürecidir. Devlet, çeﬂitli toplumsal kurumlar arac›l›¤› ile vatandaﬂ›n›n düﬂünmesini, inanmas›n›, yapmas›n› istediklerini ona aktar›r; verir. Bu verilenleri içselleﬂtirenler, zihni
inﬂâ edilenler makbul vatandaﬂ›, içselleﬂtiremeyenler ise ötekini, hâini, kökü d›ﬂar›dakini, sat›lm›ﬂ› oluﬂtururlar.
Resmî ideolojiye göre herkes Türk’tü, her Türk asker do¤ard›, varl›¤›m›z Türk
varl›¤›na arma¤and›, devlet ülkesi milleti ile bölünmez bir bütündü ve bizler birbirinin laz›m› ve melzumu olan s›n›fs›z kaynaﬂm›ﬂ bir kütleydik. Oysa Anadolu
co¤rafyas›nda yaﬂayan herkesin Tük olmad›¤›n›, her Türk’ün asker do¤mad›¤›n› ya
da s›n›fs›z bir toplum olmad›¤›m›z› yöneticiler de biliyorlard›. Resmî ideoloji iﬂte
burada devreye giriyordu. Cumhuriyet rejimi iﬂe herkesi Türkleﬂtirmek, s›n›fs›z bir
toplum inﬂâ etmek vb için amaçlarla yol ç›km›ﬂt› ama bu gerçekleﬂmeyince herkesin
Türk oldu¤u, her Türk’ün asker do¤du¤u vb. apriori kabul edilerek di¤erlerinin yok
say›ld›¤›, görmezden gelindi¤i, tüm bunlar›n yap›lamad›¤› durumlarda da gerçeklerin
bast›r›ld›¤›, susturuldu¤u, çarp›t›ld›¤›, tevil edildi¤i kurgusal bir inﬂâya geçildi.
Devlet, hayata geçiremedi¤i politikalar› (ulusun inﬂâs›) resmî ideoloji ile yeni bir
gerçeklik alan› yaratarak halka dayatmaya baﬂlad›. Art›k ya bu ulus-devletin, tam da
devletin istedi¤i türden ulusu olunacakt›, ya da öteki: Ya deryada mâhî, ya da tava da
›zgara! (Arka kapak yaz›s›ndan)
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- Nezir Akat, Ulusal Sorun ve Çözüm Aray›ﬂlar›, Helwest Yay›nlar›,
‹nceleme
Kitapta Türkiye’de son bir, iki y›lda yap›lan tart›ﬂmalar ve tart›ﬂmalar›n kimi
sonuçlar› de¤erlendiriliyor. Ayn› zamanda devletin resmî ideolojisinin eleﬂtirisi
yap›l›yor. Bu de¤erlendirmeler üzerinden de Kürd ulusal hareketinin yap›s› inceleniyor. Kitap’ta Kuzey ve ‹skandinav ülkelerinde ulusal sorun ve çözümüne iliﬂkin geniﬂ
bilgilere yer verilmiﬂtir. Türkiye´de bugün gerçekten güncel bir konu olan Kürd
ulusal sorunu konusunda de¤iﬂik teoriler ve çözüm önerileri tart›ﬂ›l›yor. Bilindi¤i gibi
ulusal sorunlar›n çözümü konusunda karﬂ›laﬂt›rma önemli bir aland›r. Bu alan olabildikçe bu kitapta iﬂlenmiﬂtir. Kitap`ta Anadil e¤itimi, devletin resmi dileri, alt ve üst
kimlik gibi güncel konularda çok say›da örnek gösterilmiﬂ ve Türkiye´deki durumla
bir karﬂ›laﬂt›rmaya gidilmiﬂtir. Bununla birlikte resmi tarih yaz›m› ile özgür tarih
yaz›m› alan›nda tarihsel bir sürece baﬂvurulmuﬂ ve tarih e¤itimin toplumsal yaﬂamdaki rolüne de¤inilmiﬂtir. Türk resmi tarih yaz›m›n temel prensiplerine de¤inilmiﬂ ve
bunun toplumda yaratt›¤› tahribatlara parmak bas›lm›ﬂt›r. Kitapta tart›ﬂ›lan her bir
konu bir kitaba kaynakl›k edecek düzeyde önemli ve günceldir. (Arka kapak
yaz›s›ndan)

- Lokman Polat, Çîoken Rengîn, Helwest Yay›nlar›, Öykü.
- Mehmet Ayd›n, Hasan Hüseyin Korkmazgil Sanat›-Yaﬂam›, Hatipo¤lu
Yay›nevi, ‹nceleme.
- Mehmet Ayd›n, Güneﬂi Paylaﬂmak, Kar›nca Yay›nlar›, Toplu ﬁiirler.
- Mustafa Emre, Bir Mavi Ayd›nl›k Mehmet Ayd›n -Yaﬂam› Sanat› ve
Yap›tlar›, Ebru Kültür Yay›nlar›, ‹nceleme-Derleme.
- M. Marmot-R.G.Wikinson, Sa¤l›¤›n Sosyal Belirleyicileri, ‹nsev
Yay›nlar›, ‹nceleme.
- John Lister, Sa¤l›k Politikas› Reformu-Yanl›ﬂ Yolda m› Gidiyoruz?,
‹nsev Yay›nlar›, ‹nceleme.
- Müﬂür Kaya Canpolat, Düﬂünceden ‹çeri, Sone Yay›nlar›, ﬁiir.
- Semra At›lgan, Türk Bas›n›nda Fikir ‹ﬂçileri ve Yasal Haklar›, BasHaﬂ Yay›nlar›, Ekim 2009, ‹nceleme.
- Veysi Ülgen, Vicdan, El Yay›nlar›, Roman.
- H›d›r Uluda¤, Ve Da¤ Esintisiyle Uyand›k, El Yay›nlar›, ﬁiir.
- Ulaﬂ Akçay, Suyun Yüre¤i, Birleﬂik Yay›nc›l›k, ﬁiir.
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Bizden Haberler

Bu y›l 15. düzenlenen ‹zmir Kitap Fuar›’na Sorun Yay›nlar› Kolektifi de
kat›lm›ﬂ, dört etkinliklerinden ikisini Sanat Cephesi sanatç›lar›na ay›rm›ﬂt›r.
Etkinliklerimizde y›¤›nsal olarak Sanat Cephesi Ça¤r› Broﬂürü ile S›rr› Öztürk’ün Sorun Yay›nlar› Kolektifi Ad›na kaleme ald›¤› Sorun Broﬂür Dizisi’nden ‘ﬁimdi Söz Yapanlarda!...GELENEKTEN-GELECE⁄E 15/16 HAZ‹RAN VE GÜNÜMÜZ’ Broﬂürü da¤›t›lm›ﬂt›r.

PANEL-SÖYLEﬁ‹ ETK‹NL‹⁄‹M‹Z:
SANAT CEPHES‹ DERG‹S‹ ﬁA‹RLER‹YLE
TEKEL-KR‹Z VE DEVR‹MC‹ SANAT
Kat›l›mc›lar : 1.
2.
3.
4.
Yöneten
Düzenleyen
Tarih
Saat
Yer

:
:
:
:
:

Hüseyin Gül
As›m Gönen
Refik U¤ur
Rag›p Özcan

5. ‹rfan Ünal
6. ‹smail Hardal
7. Kemâl Kök

‹smail Hardal
Sorun Yay›nlar› Kolektifi
17 Nisan 2010 (Cumartesi)
16. 45 - 17. 45
15.‹ZM‹R Kitap Fuar›-Fuar Alan›-Konferans Salonu: I

• Etkinli¤imize 110 kiﬂi kat›ld›. ‹zleyenlerin sorular› cevapland›.
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ﬁ‹‹R D‹NLET‹ ETK‹NL‹⁄‹M‹Z:
SANAT CEPHES‹
SOSYAL‹ST GERÇEKÇ‹ SANAT DERG‹S‹
ﬁ‹‹R T‹YATROSU
ﬁiir Yorumlayanlar : 1.
2.
3.
4.
Yöneten
Müzik (Saz)
Düzenleyen
Tarih
Saat
Yer

Fevzi Okumuﬂ
Güneﬂ Ataalp
Metin Demir
‹brahim Halil Keklik

5.
6.
7.
8.

Ayd›n Yavuzer
Aytekin Ulusoy
Ecenur Karaa¤aç
Fahri Demirer

: ﬁevki Özdemir
: ‹rfan Ünal
: Sorun Yay›nlar› Kolektifi
: 22 Nisan 2010 (Perﬂembe)
: 18. 00 - 19. 30
: Tüyap Kitap Fuar›-Fuar Alan›-Konferans Salonu: III

• Etkinli¤imize 280 kiﬂi kat›ld›. ‹zleyenlerin sorular› cevapland›.
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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›
28
5. SEND‹KALAR ÜZER‹NE V. ‹. Lenin 512 s.
22
7. MARX’IN SOSYOLOJ‹S‹ Henri Lefebvre 176 s. 3. Bask›
9
8. KADIN VE MARKS‹ZM K. Marx - F. Engeis - V. ‹. Lenin 224 s. 8. Bask›
12
9. MARKS‹ZM VE PS‹KOANAL‹Z V. ‹. Dobrenkov 160 s. 4. Bask›
10
10. Ailede ve Okulda ÇOCUK E⁄‹T‹M‹ Anton S. Makarenko 128 s. 5. Bask›
7
11. ANA - BABALARIN K‹TABI Anton S. Makarenko 320 s. 4. Bask›
15
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.)
20
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›
13
18. ‹ﬁOKULU - E⁄‹T‹M SORUNLARININ ÇÖZÜM YÖNET‹M‹ OLARAK MARKS‹ZM
P. P. Bolonski 128 s. 2. Bask›
7
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. 16
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.
2. ‹ﬁYER‹ SEND‹KA TEMS‹LC‹L‹⁄‹ ATANMASI-GÖREVLER‹-GÜVENCES‹
Av. Zeki Öçal 104 s.
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›
4. “KOMÜNSÜZ KOMÜNARLARA” HAYAT B‹LG‹S‹ Tolga Ersoy 112 s.
5. LOZAN - B‹R ANT‹EMPERYAL‹ZM MASALI NASIL YAZILDI?
Tolga Ersoy 224 s. 2. Bask›
6. SAVAﬁIN ﬁA‹R‹N K‹ML‹⁄‹N SORGULANIﬁI (Kolektif) 112 s.
11. HEK‹MLER‹N SINIFSAL KÖKEN‹ Ata Soyer 152 s. 2. Bask›
12. TAB‹P ODALARI BEYAZ EYLEMLER Ata Soyer 432 s.
13. OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE ORDUNUN EVR‹M‹ Osman Tiftikçi 248 s.
14. TIBB‹YE-î ﬁAHANE’DE 20 YIL Tolga Ersoy 288 s.
15. RESMî TAR‹H POLEM‹KLER‹ Tolga Ersoy 208 s.
16. MARKS‹ZM TARTIﬁMALARINA MARKS‹ST BAKIﬁ (Kolektif) 160.s
17. KAP‹TAL‹ZM‹N DÜ⁄ÜMLER‹ Coﬂkun Adal› 144 s.
18. EMPERYAL‹ZM‹N ORTADO⁄UYA MÜDEHALES‹ Coﬂkun Adal› 192 s.
19. S‹NOP’UN HANI “S‹NOP HAP‹SHANES‹N‹N TAR‹H‹ VE
EDEB‹YATTAK‹ YER‹” Tolga Ersoy 112 s.
20. ‹ATOKRAS‹ - TIP VE KÜLTÜR Tolga Ersoy 96 s.
21. SINIF SA⁄LIK Eﬁ‹TS‹ZL‹K ‹lker Belek 176 s.
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›
23. TÜRK‹YE TIP TAR‹H‹ ‹Ç‹N MATERYAL‹ST NOTLAR
Tolga Ersoy 128 s. (Beraat Etti)

12
5

30
6
12
6
8
20
12
12
10
10
7
10
6
4
9
8
7

Reprodüksiyonlar - Posterler:
–
–
–
–

Karl Marx-Friedrich Engels-V. ‹ Lenin S/B (25x35cm) (Beheri)
Avni Memedo¤lu Da¤dakiler S/B (25x35cm)
Avni Memedo¤lu (18x25 cm) 8 adet renkli (zarfl›)
Avni Memedo¤lu (18x25 cm) 1 adet renkli (zarfl›)

70 KR
70 KR
6 TL
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›)
– KIRMANC‹YA BELEKÊ Kültür-Tarih-HalkbilimBilimsel ‹nceleme-Araﬂt›rma-Eleﬂtiri Dergisi (Her Say›s›)
– SANAT CEPHES‹-SOSYAL‹ST GERÇEKÇ‹ SANAT DERG‹S‹
– ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ - ‹ﬁÇ‹ - K‹TLE GAZETES‹
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Halklar›n Tarih-Kültür Dizisi:

TL

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
Yavus 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.
14. ‹SLÂM VE MODERN‹ZM Muhammed R›za ﬁalguni 144 s.
15. ANA D‹LDE E⁄‹T‹M VE AZINLIK HAKLARI (Kolektif) 144 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.
23. RESMÎL‹K, DERS‹ML‹L‹K ALEV‹L‹K VE SOLCULUK
Ahmet Çakmak Deliorman 112 s.

15
9
10
5
8
7
10
10
10
10
6
8
8
7
10
10
9
16
7
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.

8
15
11
17
13
11
14
17
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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
20
5
5
5
5
20
5
5
6
8
6
6
16
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
Fiyatlar: Mart 2010
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